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У статті розглядається скіфо/арійське похо"
дження Спартака та роль Української Еллади
у світових цивілізаційних процесах.

Ключові слова: цивілізація, скіфи/aрії, Спар�

так, Українська Еллада.

В статье рассматривается скифо/арийское
происхождение Спартака и роль Украинской
Эллады в мировых цивилизационных процессах.

Ключевые слова: цивилизация, скифи/арии,

Спартак, Украинская Эллада.

The article is considered Scithia/Arians etnics of
Spartacus and role of Ukrainian Ellada in the global
world civilization.

Key words: Civilization, Scithians/Arians,

Spartacus, Ukrainian Ellada.

• Українська Еллада
Реальні факти свідчать, що насправді ел�

лінська цивілізація є дочірньою по відношенню

до глобальної української цивілізації. 

Автор праці «Про походження готів» Йордан

(VI ст. н.е.), посилаючись на античного історика

Аблабія писав, що слово еллін походить від

грецького слова «ele» — болото, луг. Так їх нази�

вали тому, що згаданий етнос на початку про�

живав (і проживає нині) на болотистих землях

Меотіди (сучасного Азовського моря!) [61]. 

Згодом елліни/лужичі розселилися не тільки

на територію сучасної Туреччини, Греції, Італії

і т. ін., а й дійшли до Німеччини, Австрії та

Франції. 

Як стверджує дослідник середньовіччя

Ф. Дворнік, до складу Священної Римської

імперії, зокрема входило Лужицьке королівс�

тво. Та й нині на території Німеччини прожива�

ють лужичі/лугани, мова яких дуже схожа з пра�

українською [22].

Разом з еллінами/лужичами переселялись до

Середземномор’я й інші орійські племена, зок�

рема лелеги/пеласги. 

Філолог С. Губерначук довів, що культ леле�

ки розвинувся у нас ще Трипільської доби,

а нині «...в деяких районах Полтавщини лелеку

називають лелега, тобто так, як називали себе

пелазги» [15]. 

Окрім того, варто взяти до уваги свідчення

єгипетських та єврейських джерел (у т.ч. Біблії),

що до об’єднання так званих «морських народів»
входили: ахейці, лелеги, іонійці, еольці, дорійці,

греки, міносці з о. Крит та грецькі мікенці. 

Грецький історик Геродот стверджуав, що

греки�ахейці або іонійці «спочатку були пе=
ласгійського походження» і що «до свого об’єд�

нання з пеласгами елліни були нечисленними". 

З ним погоджувалася і З. Рагозіна, яка на по�

чатку ХХ ст. писала, що елліни «походили від

найдавнішого кореня — пелазгів» і поділялися

на ахейців, іонійців і дорійців — «геніальних

майстрів військової справи» [50]. 

Археологи підтвердили виділення еллінів

з лелезько�пеласгійського масива приблизно

у ІІ тис. до н.е. (розкопки могил інгульської

культури, що в Херсонській області) [60].

Більше того, порівняльний аналіз даних ар�

хеологічних досліджень, проведених в Україні,

Анатолії (Троя), Сирії (Угарит), на Кипрі, Сар�

динії (Італія), на острівній (Крит, Родос, Карпа�

ти) і материковій Греції та в Єгипті (Луксор)

привів до фантастичних висновків! 

Як свідчить археолог В. Клочко, характер

знайденої та викарбуваної на рельєфах будинків

та гробниць у вказаних країнах зразків зброї

(круглі щити, списи і короткі, заточені з обох

боків мечі) однозначно свідчить про її походжен�

ня з Північного Причорномор’я (сабатинівська

версія трипільської культури, ІІ тис. до н. е.) [27].

Отже, археологи довели, що наші предки

трипільці�орії ще 4 тисячі років тому залюднили

території Марокко, Алжиру, Лівії (столиця —

Триполі!), Єгипту, Ізраїлю, Палестини, Греції,

Кіпру та Туреччини! 

І ще одне. Філолог А. Поправко довів, що

мова лелегів/пеласгів, яка є на даний момент

найдавнішою історичною (зафіксованою пись�

мово) мовою Європи, дуже наближена до сучас�

ної української мови. Вас це не переконує?

´Œ
—

¬
≤“

¿
 –

≈
√≤

Œ
Õ

”
ª 

π
2
, 

2
0
1
1

10

Розділ I
УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ВЕЛИКИЙ СКІФ СПАРТАК: 
УКРАЇНСЬКА ТА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ЕЛЛАДА

Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна», 

головний редактор журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» 



Як стверджує дослідник з Одещини П. Гара�

чук у своїй книзі «Еллада Стародавньої України»

(Ананьїв, 2008) справжня Еллада, швидше за

все, була розташована в Україні. І його аргумен�

тація, посилена наведеними вище фактами,

дедалі більше стає схожою на істину [9; 10].

Погляньмо лише на елінські назви українсь�

ких населених пунктів і сумніви розтануть як

травневі хмаринки. 

Сучасний донбаський Іловайськ, напевно

й не підозрює, що в ту давнину він був пов’яза�

ний з діяльністю грозового бога Іла і дав, оче�

видно, назву країні, що стала епохальним

цивілізаційно�культурним явищем під назвою

Еллада. 

Херсонські Сірогози у Греції стали — Сіраку�

зами. Івано�франківська Косівщина у Греції

проявилася у назві острова Кос. Українські гори

Карпати і кримське селище Курпати, вірогідно,

дали ім’я грецькому острову Карпатос. 

Кримський Партеніт, напевно, вплинув на

ім’я славетного грецького міста Спарта.

А Приазовська Лакедомонівка (яка розташова�

на біля «стародавнього українського міста Та�

ганрога» — за Антоном Чеховим), дала назву

державі Лакедомон (столицею якої стане м.

Спарта).

•• Грецька Еллада
Фукідід і Діонісій Галікарнаський писали, що

пеласги («лелеги» — грецькою) з’явилися у
Греції (як і в Єгипті) у IV=III тис. до н.е. Автор

«Одісеї» Гомер теж свідчив, що на Криті разом з

етеокритянами, кидонами, ахейцями і дорійця�

ми в місті Кноссі проживали й пеласги [13; 14]. 

До аналогічних висновків дійшов і болгарсь�

кий учений М. Будимир який переконаний, що

пеласги або племена, споріднені ними у мовно�

му відношенні, займали райони Фінікії, Палес�

тини, Криту, Кіпру, Еллади і Малої Азії.

А афінський Акрополь, за даними дослідження

С. Наливайка, був створений на місці фортеці

пеласгів Пелістикон, яка була побудована за ти�

сячу років до поселення там греків [40; 41].

З книги З. Рагозіної «Історія Мідії, другого

Вавилонського царства та виникнення Персь�

кої держави» (1903р.) ми можемо дізнатися, що

римляни називали арейців «грецьким плем’ям

пеласгійського походження» [50].

Енциклопедичний словник Ф. Брокгауза та

І. Єфрона (1893р.) нам засвідчить, що дорійці

проживали у Малій Азії (Карії) та островах Кос,

Родос, Калімна і Карпатах! І що, за даними

німецького історика О. Мюллера (1844р.):

«Найрізкіше виразився характер дорійського

племені в Спарті» [63].  

Що ж стосується власне найменувань ле�

легів/пеласгів та греків, існує кілька версій.

Наприклад, російський історик А. Чертков

(1855р.) стверджував, що лелеги називали греків

українською: «граки» (чорні, чорняві), а останні

називали лелегів «сонячними еллінами» (за руся�

ве волосся та сині очі) [61; 62]. 

Є й версії Ю. Шилова: греки називали ле�

легів/лелек через білі паруси на кораблях, або за

трипільську традицію переселення [60]. 

До речі, вас не дивує, що греки, самоназвою

яких є слово еллін, називають цим самим сло�

вом представників, начебто, «чужого» етносу?..

Загалом слід зауважити, що ці міфічно�філо�

логічні перенесення назв населених пунктів з ук�

раїнських земель у Грецію повністю археологічно

(поховання, зразки зброї, побутові артефакти)

підтверджуються переможною ходою давніх ук�

раїнських — дорійських племен, котрі й зробили у

ІІ тис. до н. е. Грецію античною Елладою. 

Мал. 1. Саме на таких колісницях дорійці / спартанці
підкорили спочатку Грецію (яка у ІІ тис. до н. е. не знала
«ні коня, ні металу»), а потім і практично весь відомий тоді
античний світ. 

І нам залишається тільки відчути свою істо�

ричну місію на цій землі і своїми нинішніми

діяннями бути достойними наших славетних

предків!

•• Дорійська Спарта
Мал. 2. Спарта — столиця Лакедомона (Греція або Елла=
да=2). Цікаво, що в українському Криму є містечко
(С)Партеніт, а біля етнічно=українського міста Таганро=
га — село Лакедомонівка (Україна або Еллада=1)
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Якщо згадати слова німецького історика

О. Мюллера (1844р.) про те, що «найрізкіше ви�

разився характер дорійського племені в Спарті»

[63], очевидно, є необхідність дати більш ґрун�

товний опис феномену цього славетного скіфо/

еллінського міста. 

Тим більше, що скіфо/арійський філософ

Аристокл/Платон брав його за взірець при опи�

суванні характеристик своєї ідеальної держави. 

Загалом, місто Спарта була столицею країни,

яка звалася Лакедомон. І в науковій літературі

ми зустрічаємо синонімічне іменування жителів

цієї скіфо/еллінської країни (яка розташована

у ІІ�І тис. до н.е. на території сучасної Греції):

спартанці=спартіати=лакедомоняни. 

Власне, сама

назва міста Спарта

має, найімовірніше,

скіфське етимоло�

гічне походження.

Скажімо, у Боспор"
ському царстві (те�

риторія Північного

Причорномор’я і

Приазов’я) нам

відома династія

царів Спартакідів. 

Відоме широкій

історичній громад�

ськості й ім’я

с к і ф с ь к о г о

гладіатора Спарта�

ка, котрий підняв

повстання проти

Римської імперії і протягом двох років успішно

трощив зі своїм військом, складеним із захопле�

них римлянами рабів, професійно вишколені

римські легіони.

Зрештою, через зраду перекуплених Римом

морських піратів і власну «германську гру» час�

тини війська рабів (проти скіфського ядра

етнічно строкатої армії «імператора гладіа�

торів») військо Спартака було розбито. 

Але свою історичну місію скіфський царевич

(хіба міг простий, неписьменний раб організу�

вати 120�тисячну армію? — В. Б.) Спартак, на

нашу думку, виконав повною мірою. 

Принаймні, на кілька десятків років екс�

пансія рабовласницького Риму в напряму «де�

мократичної» (як на той час) Великої Скіфії та

союзного їй скіфо/еллінського Боспорського

царства призупинилася. 

Внаслідок виснажливої війни римських ле�

гіонів з військом «засланого скіфа» Спартака
Великий Рим був змушений рахуватися з війсь�

ковою потугою своїх давньоукраїнських опо�

нентів з Північного Причорномор’я.

Так звана «історична традиція» стверджує,

що Спартак був фракійцем. Проте деякі джере�

ла вказують, що це зовсім не обов’язково. 

І ґрунтується така точка зору на тому, що всі

гладіатори в Римській імперії ділилися за сти�

лем бою на дві категорії: галів і фракійців.

Відтак, Спартак міг бути названий фракійцем

не за етнічним походженням, а за прина�

лежністю до певної школи гладіаторів, де про�

ходив навчання професії «вмирати за цезаря» —

на догоду ситій римській юрбі.

На це, зокрема, вказує відомий античний ав�

тор (з арійським ім’ям — В.Б.) Плутарх, який

писав, що Спартак «був культурною і освіченою

людиною, більше схожою на грека, ніж на

фракійця». А римський історик Аппіан додає,

що «раніше він воював з римлянами, потрапив у

полон і був проданий у гладіатори» [74].

Після шести років «роботи» гладіатором,

здобувши гучну славу і особисту свободу, Спар"
так був переведений викладачем школи гладіа�

торів (76 р.). Отже, на момент початку анти�

римського повстання він був вільною людиною!

Що ж спонукало його зайнятися такою не�

безпечною справою, як здійснення спроби

зруйнувати Римську імперію? — Якщо взяти до

уваги його скіфо/еллінське походження, всі

крапочки над українською літерою «ї» в цій

справі — стають на свої місця. 

Спартак явно виконував свою історичну

місію в тилу Римської імперії: розхитати основи

ворожої держави, що на той час прагнула ово�

лодіти землями українського Причорномор’я.

А там, як відомо, гуртувалася скіфо/арійська

степова спільнота та її скіфо/еллінський союз�

ник — Боспорське царство на чолі із династією

Мітридатів (від «індійського» бога Мітри?). 

У будь�якому випадку вельми показово те,

що в процесі ретельної підготовки повстання
Спартак спирався, насамперед, на рабів —

учасників Першої Мітридатової війни, яка

відбувалася в українському Криму (район Керчі

та Феодосії).

Але і його заступники не були простими

людьми! Всі вони мали значний військовий

досвід, зналися на філософії та літературі, були

пропагандистами і організаторами: Еномай,
Крікс, Ганник.

Наприклад, найближчий соратник Спарта"
ка — Еномай носив ім’я, вельми поширене се�

ред тогочасної античної знаті. Нам відомий тро�

янець Еномай, який прибув до Італії разом із

відомим троянським царем�теукром Енеєм. Був

в еллінському місті Еліда і цар Еномай, котрий

називав себе сином скіфського (і спартансько�

го) бога війни Ареса.

Крікс, судячи за етимологією його імені, на�

лежав до кельтів/галів, які вважаються західни�

ми скіфами. А Ганник належав до інсубрів, що

були найчисленішим племенем Транспадансь�
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Мал. 3. Спартак 
(Франція, Лувр, 1830)



кої Галії, союзним карфагенському воєначаль�

нику Ганнібалу.

Як свідчать тогочасні історики, вся команда
Спартака вільно говорила кельтською і еллінсь"
кою мовами, що лише підтверджує їхню етнічну

і культурно�історичну приналежність до скіфсь�

кого суперетносу. Зокрема історик Салюстій

писав про них, що «це були люди вільного духу

і прославлені» [74].

Водночас, слід зауважити, що римська циві"
лізація (через етрусків і троянців) і еллінська
цивілізація (через скіфо�трипільців/аріїв) були,

безумовно, спорідненими в культурно�історич�

ному сенсі. 

Але, на той час, очевидно, вони вже дос�

татньо розійшлися одна від одної і мали відмітні

геополітичні інтереси і суспільно�політичне та

соціально�економічне підґрунтя в побудові

своїх державних утворень.

Проте, в даний момент нашу увагу найбільше

привертає філологічний аспект у назві міста

Спарта та скіфо�еллінських іменах царів Бос�

порського царства та героя антиримського

повстання — Спартакідів. У цих топонімах та

іменах явно простежується корінь імені голов�

ного бога і скіфів/аріїв, і спартанців/дорійців —

бога війни Ареса. 

І ще один цікавий момент, пов’язаний з відо�

мою Троянською війною.

Ми вже писали про цікаве спостереження

А. Кифішина — відомого дешифрувальника

кам’яних ермітажів Шу"Нун/Кам’яної Могили
(Українська Еллада), котрий помітив, що в цих

давньоукраїнських текстах (приблизно ІІІ тис.

до н.е.) була викарбувана історія троянської
війни, старша за саму троянську війну (1300 р. до

н. е.) [25].

І з Грецькою Елладою, а конкретно —

Спартою ми маємо аналогічну ситуацію. Це

місто, як вважають археологи, було збудоване

дорійцями/спартанцями орієнтовно між 1150

і 1100 рр. до н.е. 

А троянська війна, як ми вже вказували,

відбувалася (за різними даними) у 1300 чи 1200

рр. до н.е. То про якого�такого спартанського

царя Менелая та його дружину Єлену, викра�

дену Парісом, йде мова? Спарти ж, як такої, ще

немає?!.

Але, подивившись на те, що в українському

Криму є містечко (С)Партеніт, а біля етнічно�

українського міста Таганрога — село Лакедо�
монівка, ситуація дещо проясняється.

А якщо на додаток взяти до уваги:

– версію П. Гарачука про існування Ел�

лади�1 на території Стародавньої України [10]; 

– врахувати інформацію А. Кифішина, що

міф про троянську війну теж виник на території

Стародавньої України [25], тоді стає зрозумі�

лим, що насправді троянська війна відбувалася

на території Стародавньої України. 

І не виключено, що події вказаної троянської
війни були локалізовані, як пише П. Гарачук, в

районі села Парутіне Миколаївської області.

Саме там, на його думку, і знаходилась Троя�1

(нині відома як Ольвія) [10].

Що ж стосується, власне, «спартанського»

царя Менелая та його дружини Єлени, то,

насправді, він царював в сусідньому біля

грецької Спарти місті Терапни. В цьому достат�

ньо крупному місті, приналежному до крито�

мікенської цивілізації, існувало святилище

Менелайон, в якому шанували культ Менелая

та Єлени. 

Спартанці, до речі, були не тільки чудовими

воїнами. Мало того, що вони в VІ ст. до н.е.

очолили Пелопоннеський союз і фактично

домінували в тогочасній Греції, перемігши

разом з афінянами персів у битві при місті

Саламіні (заснованому троянцем Теукром) і

Платеях (480 і 479 рр. до н.е.).

Мал. 4. Едгар Дега. Заняття юних спартанців (1860)

В цей же час спартанські атлети домінували і

на Олімпійських іграх, виборовши протягом

століття 46 перемог із 81, що були занесені в

аннали. І хто знає, чи не тоді й виникло слово

спартакіада, що й нині використовується,

насамперед в Україні, як назва спортивних

змагань із багатьох видів спорту. 

А потім була ціла низка війн. У 404 р. до н.е.

сухопутна Спарта знищила морську Афінську

державу. Але через кілька десятків років і самі

спартанці програли кілька війн фіванцям і

почали поступово втрачати свій вплив у регіоні.

За часів римського володарювання (з ІІ ст. до

н.е.) Спарта вже мала статус великого провін�

ційного міста і процвітала аж до 396 р. н.е., коли

була знищена Аларіхом [76].

На чолі Спарти стояли два царі: один із роду

Агідів, другий — із роду Евріпонтидів. Судячи з

такого балансу політичної влади в спартанській
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державі, напевно, це було пов’язано із первісним

союзом двох племен�засновників Спарти.

Окрім того, звернувши увагу на родове ім’я

царської династії Евріпонтидів, варто згадати,

що саме в ті часи Чорне море називалося Понтом
Евксінським. Відтак, дуже правдоподібною є

версія причорноморського походження,

принаймні, одного із двох лакедомонських пле�

мен — засновників Спарти.

Мал. 5. Фрагмент лакедомонської мозаїки із
зображенням давньоукраїнського бога Аполлона (?).
(Музей м. Спарта, Греція)

Спартанські царя проводили свої засідання

разом із радою старійшин (герусією), куди

пожиттєво обиралося 28 осіб, старших 60 років.

У народних зборах (апелле) брали участь усі

спартанці, котрі мали 30 років від народження.

Політична влада в цій державі належала

спартанцям, які мали політичні права і могли

бути обраними до органів управління. Фак�

тично вони мали елітний (дворянський) май�

новий статус з відповідними військово�політич�

ними обов’язками «захищати батьківщину».

Водночас їм було заборонено займатися

торгівлею, зокрема, користуватися золотими і

срібними монетами. Весь свій час спартанці

витрачали на фізичні вправи та військову під�

готовку.

Земельні ділянки спартанців, які обробля�

лися ілотами, мали приносити їм дохід,

достатній для придбання військового споря�

дження та виконання ними обов’язків грома�

дянина. 

(В Донецькій області, між іншим, поруч з

селом Лакедомонівкою «зовсім випадково» роз�

ташоване місто Іловайськ).

Економікою та виробництвом в цій державі

займалися жителі союзних Спарті міст —

періеки. Вони не брали участі в політичному

житті Лакедомона/Спарти, але мали, окрім

економічних, ще й певні громадянські права і

привілеї. Зокрема, періеки мали право служити в

армії, що зовсім не дозволялося ілотам.

Із часом царська влада в Спарті була обме�

жена владою 5�ти ефорів — чиновників, яких

обирали народні збори (по одному від кожної

адміністративної області Спарти). 

Починаючи із середини VI ст. до н.е.,

тогочасні «народні депутати» (ефори) вже мали

більшу владу, ніж спартанські царі, що

належали до елітарних дорійських родів.

З цього ж часу і починається занепад спар�

танської державності як такої. Влада лаке�

домонських «народних депутатів» перетворює

Спарту на мілітаризовану державу, в якій

практично зникають мистецтво, поезія, архітек�

тура. Імена спартанських атлетів більше не

фігурують серед переможців Олімпійських ігор.

Буквально через 50 років після переходу

Спарти від «конституційної монархії» до «пар�

ламентської республіки» в країні вже не знай�

шлося архітекторів, які б збудували будинок для

народних зборів (парламенту) та храму бога

Аполлона. 

Для цього спартанським чиновникам дове�

лося запрошувати «варягів» — Феодора Самось�

кого та Батікла з Магнезії. — І все це після того,

як в недалекому минулому по всій Грецькій

Елладі утвердився неповторний і величний

дорійський архітектурний стиль!

Проте перетворення «народними обран�

цями» Спарти на казарму, що відтворювала

лише солдатів, не врятувало ситуацію. Війни й

економічні негаразди скорочували частку

дорійської еліти у структурі лакедомонського

суспільства. Натомість, невпинно зростала

кількість ілотів. 

«Підживлення» в ці роки спартанської еліти

скіфо/арійською компонентою, очевидно, не

відбувалося (або було недостатнім). Ось вам і

причина падіння якісного рівня управлінської

еліти і спартанської державності загалом. Вона

розквітла, керована скіфо/арійською елітою —

аристократією, і згасла, очолювана «парла�

ментською демократією» ефорів. 

• Про Панів та міф про грецьку колонізацію
Причорномор’я

Досліджуючи цивілізаційний зв’язок між

Українською та Грецькою Елладами, не можна

не торкнутися причин різкої експансії

скіфів/аріїв або спартанців/дорійців з українсь�

кого Причорномор’я до захопленого греками

(після пеласків/лелегів) Середземномор’я. 

На нашу думку, однією із причин такого

бурхливого завойовницького марш�кидка

скіфів/аріїв на материкову та острівну Грецію

(ХІІ ст. до н.е.) було знищення греками мало�
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азійської Трої (ХІІІ ст. до н.е.), заснованої теук�

рами. 

І це було цілком логічно. Починаючи приб�

лизно з кінця IV тис. до першої третини ІІ тис.

до н.е., скіфи/трипільці мали в цьому регіоні у

своєму «конфедеративному» складі досить по�

тужні держави: 

• континентальну Троаду (Мала Азія), 

• острівні Мікени (о. Крит та прилеглі острови), 

• Сумер/Шумер/Самару (Близький Схід), 

• материковий Кемет/Єгипет (Африка).

Проте, приблизно у ХІІІ ст. до н.е. населену

пеласгами/лелегами Палестину поступово за�

войовують семіти (араби і євреї). Трою (після

завоювання островів Середземномор’я) захоп�

люють греки…

Що мала вчинити на ці агресивні наступи чу�

жаків скіфо/трипільська імперія теукрів? Адек�

ватно відповісти активними військовими діями.

Таким чином, ситуація із дорійсько/спартансь�

кою експансією в Греції має вигляд військової

відповіді скіфо/арійської спільноти на знищен�

ня греками Троади.

Вас не дивує, чому так звана «колонізація»

еллінами з Малої Азії (Карії) та острівної Греції

(Доріди) була надто спокійно сприйнята кочо�

виками�скіфами?

Мал. 6. Зображення двох змій на трипільському посуді,
які символізують символи Інь і Янь

Кримчанка Е. Петрова пише, що останніх

було надто мало, і вони не змогли б протистоя�

ти досвідченим скіфським воїнам, якби госпо�

дарі країни не прийняли їх. Дивно, як для ко�

лоністів�загарбників, чи не так? 

Але, якщо врахувати їхню етнічно�культурну

спорідненість, все стає на свої місця. Поверну�

лися родичі з дальніх країв, то хай собі живуть! 

Підтверджує це, за словами Геродота, і персь�

кий цар Дарій (з арійського роду Куруш), кот�

рий вважав малоазійських і причорноморських

еллінів родичами: «І ті, й інші — один народ»

[11; 12]. 

Мал. 7. 
Зображення змії 

на круглому 
спартанському щиті,

характерне також 
і для щитів воїнів

сабатинівської 
локальної 
культури

скіфо/трипільської
цивілізації

Павсаній Перієгет (ІІ ст. н.е.), до речі,

свідчив про перенесення з Тавриди до Еллади

(а не навпаки!) релігійних культів: «Місце, яке

іменують Лімнеєм (у Спарті — В.Б.), є храмом

Артеміди Ортії. Тут є її дерев’яне зображення...

Воно було перенесене у їхнє місто Орестом,

який тут і царював...» [44].

Зафіксуємо собі також кримсько�українське

(!) ім’я спартанського царя і візьмемо до уваги,

що Еврипід, чи не найвідоміший античний

драматург, одну зі своїх п’єс теж назвав: «Орест»

[6]... 

Праукраїнський вплив на грецько�еллінську

культуру проглядається і в таких фактах.

У Греції у ІІ�І тис. до н.е. був популярним культ

Лікейського («Вовчого») Пана — лісового бога

пастухів. Аналогічний культ Пана був вельми

поширеним, наприклад, у Феодосії (VI ст. до

н.е.). У тамтешніх еллінів він був богом стад,

лісів і полів.

Проте нас найбільше цікавить ім’я бога —

Пан. Надто вже воно українське, чи не так? До

речі, за свідченням античних авторів, одне із

праукраїнських племен так і називалося — пани.

А філологи підтвердять, що це слово, принесене

у ІІІ�ІІ тис. до н.е. із Праукраїни в Індію, було

дуже поширеним в їхньому лексиконі. Пани,

зокрема, згадуються в індійських «Ведах» —

священних книгах аріїв [40]... Коло замкнулось,

чи не так?..

Таким чином, відштовхуючись від таких собі

«випадковостей» як: назви племен (доряни/

дорійці, арейці), спорідненість релігійних

культів (Артеміди, Лікейського Пана), «дивні»

співпадіння імен богів (Пан) та царів (Орест),

географічних назв (Доріда, Карія, Карпати,) од�

нотипності зброї — наводять нас на думку, що

українська Еллада (Причорномор’я та Приа�

зов’я) є «малою цивілізаційною батьківщиною»

грецької Еллади!
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Розглянуто національно"професійні засади
функціонування засобів масової інформації. Сха"
рактеризовано суть україноцентризму і мало"
російства, форми і методи формування цих мо"
рально"психологічних якостей під впливом ЗМІ.

Ключові слова: засоби масової інформації,

мова, культура, духовність, національна свідо�

мість, україноцентризм, малоросійство.

Рассмотрено национально"профессиональные
основы функционирования средств массовой ин"
формации. Охарактеризована суть украиноцент"
ризма и малороссийства, формы и методы форми"
рования этих морально"психологических качеств
под влиянием СМИ.

Ключевые слова: средства массовой инфор�

мации, язык, культура, духовность, националь�

ное сознание, украиноцентризм, малороссий�

ство.

National"professional principles of functioning of
mass media are considered. The essence of ukrainian"
centrism and malorosiystvo, forms and methods of for"
mation of these moral and psychological qualities
under the influence of mass media is characterized.

Key words: mass media, culture, spirituality,

national consciousness, ukrainiancentrism, mal�

orosiystvo.

Ще в давньоукраїнській державі, яка назива�

лася Русь, а згодом — Київська Русь, Володи�

мир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир

Мономах, митрополит Іларіон орієнтували по�

коління дітей на самопізнання й пізнання світу,

Бога, людини, мови, природи, народу, держави,

культури, сповідування високих моральних іде�

алів. У «Поученні» (назву цього твору також пи�

шуть «Повчання», «Повчання Володимира Мо�

номаха своїм дітям», «Повчання дітям» та ін.)

Володимир Мономах закликав «премудрих слу�

хати», «без лукавства розмовляти», «не лютува�

ти словом» [7, с. 18].

Отже, щоб слово вбирало в себе і носило ви�

сокі християнські, національні і загально�

людські ідеали, журналістське мислення повин�

но бути моральним Лише за таких умов успішно

буде здійснюватися головне покликання жур�

наліста — вдумливо, із чистими помислами,

професійно працювати з інформацією, доноси�

ти її до людей, допомагати людям орієнтуватися

у світі, в українському політико�ідеологічному,

соціально�економічному, духовно�культуро�

логічному, морально�психологічному житті,

відтворюючи його інформаційний образ. Від

журналіста залежить, наскільки цей образ світу

і України не є викривленим та спотвореним,

наскільки він сприяє поглибленню поваги до

української нації.

Без свободи творчості неможлива об’єктив�

ність інформації, достовірність інформаційного

відображення розмаїття соціально важливих

фактів, подій, явищ. Отож, професіоналізм,

сумлінність, покликання журналіста полягає в

служінні Свободі й Правді. На ньому лежить

величезна відповідальність за долю людей, гро�

мадян його країни, людства. Брехня завжди

шкідлива, бо дезорієнтує, засмічує розум, зату�

ляє очі. Брехня веде у прірву, лише Правда

висвітлює шлях до порозуміння і злагоди

у світовому співтоваристві, духовного і націона�

льного самоусвідомлення кожного народу, збе�

реження і розвиток його мови, культури і, зок�

рема, самоствердження українськості, високої

моралі, національної і громадянської гідності в

Україні.

У своїй творчості кожний працівник ЗМІ

повинен нині враховувати принаймні дві ос�

новні сучасні тенденції: а) глобалізацію (еко�

номіки, торгівлі, інформаційного простору

тощо) і б) ренаціоналізацію світу, тобто духовне

і національне відродження народів та народнос�

тей, творення їхніх нових держав. Однак векто�

ри цих тенденцій «не лише не збігаються, а час�

то є протилежними за дією, за національними

інтересами держав, особливо колишніх метро�

полій і колоній, — підкреслив професор С. Вов�

канич. — Відсутність рівнопартнерського діало�

гу не сприяє виникненню синергетичного

(додаткового, спільнодіючого) ефекту співпраці

світової спільноти» [3]. Нерідко до загострення

цієї складної політичної проблеми причетні ті

журналісти, які не усвідомлюють, що права

і свобода людини не повинні нівелювати права

і свободу нації на її історичній території. Немає

Батьківщини без свободи і свободи без Бать�

ківщини, але без свободи нації забезпечитн

права людини неможливо. Це повинен розуміти

кожний працівник ЗМІ, підтримувати в Україні
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національні пріоритети. Адже нація це насам�

перед люди, колективні права яких треба також

поважати. Усвідомлення журналістами тези ака�

деміка С. Вовканича, що «кожна нація живе не

лише в собі і для своєї самобутності, а силою

збереження самобутності творить множинність

і багатства світу як фундаментальних основ

подальшого суспільного поступу» [4, с. 50],

сприятиме утвердженню в Україні української

сутності. Терпимість українців щодо змосков�

щення України чи англізації її інформаційного

простору нічого не додасть до розвитку роз�

маїття світу, навпаки — збіднюватиме культуру

світової цивілізації.

Лише чіткі національні орієнтири в усіх

сферах життя України є найголовнішими пере�

думовами зведення до мінімуму негативних

наслідків глобалізації. У цьому контексті пріо�

ритетного значення набуває освіта і національ�

не виховання. Адже з наслідками глобалізації

матиме справу насамперед сучасне молоде по�

коління, якому потрібно перебрати на свої

плечі адаптацію українських реалій до глоба�

лістичних процесів. Потрібно кожному усвідо�

мити, що людина виступає не планетарною

особиною, а конкретно�історичною і націона�

льно�культурною індивідуальністю.

Національно свідомі працівники ЗМІ у своїй

діяльності сповідують принципи загально�

людської моралі, суть якої полягає в тому, що

завжди справедливо чинить той, хто захищає

свою мову, культуру, релігію, традиції на своїй,

не завойованій землі. І ніколи, ніде не має рації

і діє аморально той, хто посягає на чуже. Якби в

Україні всі політики, депутати, державні служ�

бовці, працівники освіти, силових структур, за�

собів масової інформації керувалися новим

соціогуманістичним імперативом :«Права і лю�

дині, і нації!», утверджували його як ідеологічну

стратегію державотворення, то за 20 років неза�

лежності наше суспільство відчутно пройшло би

вперед у побудові національної, демократичної,

соціальної, правової держави. Адже наріжним

каменем побудови самостійної держави є

національна солідарність, а демократії — толе�

рантність.

Чимало європейських країн прийшли до де�

мократичних режимів уже після побудови

національних держав. Україна ж має поєднати

обидва процеси — одночасно збудувати і неза�

лежну, і демократичну державу. Найбільшу

перешкоду на цьому шляху становить напіва�

симільований, змаргіналізований рівень масо�

вої свідомості значної частини населення. Тому

так гостро стоїть проблема подолання комп�

лексів меншовартості і роздвоєння національ�

ного самоусвідомлення. Через деформовану

мовну ситуацію Україна, відокремившись від

Росії, лишилась у спільному з нею мовно�куль�

турному просторі, а тому першорядної ваги для

утвердження державної самостійності набула

справа убезпечення від інформаційно�пропа�

гандивного впливу Росії.

Серед причин, що впливають на мовну ситу�

ацію в українських ЗМІ, переважають два ас�

пекти — політичний та комерційний. Власне,

вони взаємозв’язані, бо ті політики, які грають

на настроях насильно зросійщених громадян,

мають достатню фінансову базу для «втілення

своїх ідей у життя». Тому так активно реєстру�

ються сьогодні нові видання, які не лише за

мовою — за суттю своєю антиукраїнські. На�

приклад, на титульній сторінці журналу «Рус�

ское слово» за листопад 2010 р. (журнал

зареєстрований 26.02.1996 р., переєстрований

Держкомітетом України 30.08.2004 р., заснов�

ник «Движение Владимира Мономаха «Русь» у

м. Красный Луч Луганської області) великими

літерами без будь�якого сорому написали:

«Русские, украинцы, белорусы — единый народ

русский». На першій сторінці безпардонно

зазначено, що «Григорий Саввич Сковорода —

русский философ и писатель», на 28 сторінці

також цинічно нав’язується думка, що немає

української культури, а є лише «общерусская».

Вихваляючи Сталіна, доктор філософських

наук В. Л. Акулов зухвало стверджує, що

«вектор исторического развития страны был

определен И. В. Сталиным абсолютно точно.

Верно были избраны и средства, которые могли

привести к реализации вставших перед госу�

дарством геополитических задач» (С. 11). Невже

у «науковій методології історичного дослі�

дження», якої дотримується В. А. Акулов, не

знайшлося місця для правдивого інформування

про голодомор�геноцид в Україні, організо�

ваного Сталіним і його поплічниками, вини�

щення національно свідомої української інте�

лігенції, про найбільші втрати українців у

Другій світовій війні у процентному відношенні

до кількості населення в Україні.

Сотні друкованих видань, теле� і радіо�

організацій в Україні, як і «Русское слово»

(головний редактор В. А. Гончаров), нама�

гаються сформувати в українців особливу

форму російської імперської свідомості. Адже

фактично громадяни України постійно пе�

ребувають у російськомовному інформацій�

ному середовищі. А тим часом наші опоненти

по�фарисейському галасують на кожному

перехресті про якусь міфічну українізацію. 

Якщо порівняти нинішній стан справ у

друкованих ЗМІ із 1991 р., то тиск російсько�

мовної преси на пересічного українського

громадянина за роки незалежності збільшився у

40 разів. Утім, у галузі електронних ЗМІ стано�
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вище не краще. За останній рік вся система ук�

раїнського телерадіомовлення настійно перебу�

довується на російський лад.

На очах у мільйонів співвітчизників наші

електронні ЗМІ цинічно порушують законодав�

ство про мовний режим в ефірі, принижуючи

національну гідність свідомої частини ук�

раїнства. Українськомовний радіослухач чи те�

леглядач зазнає обмежень на отримання інфор�

мації рідною мовою. Обмежуються також права

українських журналістів та режисерів на власну

професійну самореалізацію.

Кажуть, що в умовах інформаційної відкри�

тості кращий спосіб боротьби із засиллям іншо�

мовних телепрограм — це виготовлення конку�

рентного вітчизняного телепродукту. Але

жалюгідний фінансовий стан державних теле�

компаній не дозволяє здійснювати навіть пе�

реклади російськомовних телефільмів українсь�

кою мовою. А комерційні телекомпанії,

здебільшого, забезпечують реалізацію політич�

них та економічних інтересів своїх «опікунів»

олігархів�чужинців. У свою чергу, зросійщені

вітчизняні олігархи, зазвичай, не бажають вис�

тупати спонсорами такої «екзотики», як ук�

раїнськомовні телепрограми.

Підписаний у жовтні 2000 р. двосторонній

договір між Росією й Україною розв’язав руки

російським ретрансляторам. Згідно з цим доку�

ментом, тепер росіянам немає потреби отриму�

вати ліцензію на транслювання своїх теле�

радіопрограм в Україну. У 1999�2000 рр. Росія

у прикордонних регіонах на Сході України збу�

дувала потужні ретранслятори. Тепер декілька

областей України, що межують з Російською

Федерацією, безперешкодно приймають на свої

антени всі телепрограми сусідньої держави, се�

ред яких чимало антиукраїнських.

Ще кілька років тому у матеріалах російських

репортерів про події в Україні хоча б відчувало�

ся, що йдеться про закордон. Тепер коментарі

москвичів такі безцеремонні, ніби йдеться про

який�небудь Сахалін. На Заході у подібних ви�

падках уряд ображеної країни вимагає від дер�

жави�контрагента публічного спростування

викладених у ЗМІ фактів чи вдається до дипло�

матичних демаршів. Україна ж поки що не нава�

жується вимагати від російських ЗМІ спросту�

вання тенденційної інформації.

Оскільки культура, духовні надбання розви�

ваються методом нагромадження, а не рево�

люцій, враховуючи тривалий час нашого пере�

бування на узбіччі вселюдського прогресу, в

лабетах несвободи тоталітарно�імперської сис�

теми та вразливості української культури щодо

експансії інших культур, шляхи оздоровлення

культурної ситуації, формування духовного

світу особистості в українському суспільстві по�

лягають, на мою думку, насамперед в оволодінні

тими національними і духовними цінностями

нашого народу, які були недоступними, штучно

обмеженими або сфальшованими в кому�

ністичні часи. Це стосується нашої мови, яка є

державною, але абсолютно беззахисною, і без

реанімації якої ми ніколи не будемо повно�

цінною й шанованою іншими народами нацією.

Це стосується нашої історії, що століттями за�

мовчувалася та сприймалася українською

людністю у спотвореному вигляді. Зґвалтування

мови та історії призвело до колосального

дефіциту елементарного патріотизму, отого «ду�

ху, що тіло рве до бою» (за І. Франком). І це

болісно відчувається у розбудові нашої відрод�

женої, але надто молодої держави. Якщо справді

дивитися в корінь, це — велика проблема нашої

української школи.

Не поставивши на міцні національні підва�

лини, під сильною егідою державної політики,

українська школу, вищі навчальні заклади, мар�

но сподіватися, що ми відчутно зрушимо поступ

нашої культури загалом, включаючи і мистецт�

во, і освіту, і науку, і політику у всіх їх іпостасях.

Наша найслабкіша ланка — економіка — вели�

чезною мірою також залежить від змісту нашої

духовності, національної гідності в психо�

логічному вираженні.

Соціальна психологія свідчить, що духовна

основа людини закладається до десятилітнього

віку. Але духовна основа може бути різною,

навіть діаметрально протилежною. Процес

національного виховання особистості, а су�

спільству потрібно якнайбільше яскравих, тала�

новитих особистостей — повинен поєднувати

освіту й культуру, (хоч формально на державно�

му рівні вони представлені в різних відомствах),

бо освіта є в культурі, а культура, духовність є і

має бути в освіті. В той же час ми спостерігаємо,

як часто школа лишається поза національною

культурою, і культура поза школою.

Зрозуміло, що Україною мають управляти ті,

кому, передусім, притаманні патріотизм, про�

фесіоналізм і порядність. На жаль, більшості

наших держслужбовців, депутатів Верховної Ра�

ди ці три якості не властиві. Бо хіба можна вва�

жати українським патріотом того, для кого

українська мова — чужа, хто вважає її сільською

і непрестижною, хто соромиться нею розмовля�

ти не лише у громадських місцях, у транспорті,

а й у робочих кабінетах державних установ?

Звісно, ці чиновники володіють українською в

якомусь невеликому обсязі, бо нею складають

документи, інколи відповідають на запитання

тих відвідувачів, які повірили, що мова корін�

ного народу справді є державною і нею

звертаються до працівників органів державної

влади та органів місцевого самоврядування.

19

Р
о

зд
іл

 І 
«У

К
Р

А
їН

С
Ь

К
А

 Ц
И

В
ІЛ

ІЗ
А

Ц
ІЯ

»



Ситуацію, що склалася в нашому суспільстві,

можна схарактеризувати так: Муравйов уже

давно крокує Україною. Він поки що не від�

стрілює українців, тільки топчеться кирзовим

чоботом по наших провославних святинях

(Києво�Печерська і Почаївська лаври), глу�

миться з нашої мови, заганяє в підпілля

українську культуру, плюндрує наші звичаї,

традиції, духовність. Найяскравішим прикла�

дом є цинічний «наїзд» правоохоронних органів

на письменницю, лауреата Національної премії

України ім. Т. Г. Шевченка Марію Матіос, яка

своїми творами, можливо, не усвідомлюючи

цього, стала чинником спротиву концепції

«Русского мира», згідно з якою українського чи

білоруського народу не існує. Творці «Русского

мира» відверто нищать національну та релігійну

ідентичність українців. Національно свідомих

українців в Україні переслідують, арештовують,

знущаються. Також брутально порушуються

права української громади в Росії. Показником

цього є ухвалене Верховним судом рішення про

ліквідацію Федеральної національно�культур�

ної автономії українців Росії, юридичне

переслідування об’єднання українців Росії, а

також події у Бібліотеці української літератури в

Москві.

Для «аншлюсу» України закладено інформа�

ційні, ідеологічні, культурні, паливно�енерге�

тичні та соціально�економічні передумови.

Залишається одна перепона — українська мова,

становий хребет українства, одна із головних

складових державного самоствердження Украї�

ни та національної самоідентифікації українців.

Проти неї саме теперскерований основний удар

п’ятої колони імпершовінізму в Україні.

Спадкоємці Валуєва, Богговута, Брежнєва,

Суслова не захищають право росіян на свою

мову. Вони проти того, щоб українці послугову�

валися своєю рідною мовою, на основі якої

утверджується україноцентризм. Нинішні

очільники намагаються сформувати з українців

малоросів — покірних слуг Москви. В юридич�

но�правовому аспекті їхні дії можна розглядати

як антиконституційні. З антиукраїнцями не

можна йти на компроміс — їх потрібно ставити

па місце, як це робиться у подібних випадках в

усіх державах світу. У нас же відбувається все

навпаки, приблизно за такою схемою. Будь�яка

спроба реалізації 10 статті Конституції, будь�які

спроби піднести престиж української мови вик�

ликають у російськомовного чорносотництва

хвилю «обурення», офіційна Москва надсилає

ноти протесту, погрожує захистити «русскоя�

зычных» в Україні, до неї підключаються

російські ЗМІ, окремі політики, діячі культури і

т. ін. Дуже прикро, що московська інфор�

маційна агресія пронизує всі клітини українсь�

кого організму. Жодної відсічі не видно.

Керівники держави не лише зайняли позицію

страуса, що заховав голову в пісок, а більше то�

го — своїми діями сприяють поглибленню

російщення українців. Як можна оцінювати

діяльність Д. Табачника в галузі освіти? Прихо�

вано і відверто він та подібні йому опричники

роблять усе, щоби в Україні було якнайменше

України, адже людина без національної пам’яті,

без знання української мови, української літе�

ратури — це просто фізична сила, біологічна ма�

са, якою можна успішно маніпулювати в інтере�

сах чужинців. На різке обмеження вивчення

української мови і української літератури спря�

мовані Концепції мовної та літературної освіти

в Україні.

Вороги української державності все більше і

нахабніше ламають волю українців до боротьби

за свої права у своїй державі. «Зросійщення Ук�

раїни стає доконаним фактом» [6] — підкрес�

лює М. Гнидюк. Ми приперті до стіни гам�

летівським «бути українській Україні чи не

бути». Відступати далі нікуди. «Якщо Україна

знову потрапить під вплив Росії, вона вже біль�

ше ніколи не здобуде незалежності. Її дена�

ціоналізують остаточно, як кубанських козаків

та українців у Російській державі. Казахам, тад�

жикам та іншим у СНД російська мова не несе

тенденції денаціоналізації. Небезпека дена�

ціоналізації України йде не з боку НАТО, ЄС,

США, а з боку Росії, носіїв великодержавності

та українофобії, — роздумує Анатолій Вер�

тійчук. — Небезпека денаціоналізації закладена

і в тих, яким байдуже, якою мовою говорити й

молитися, «аби краще жилося». Але такий пог�

ляд призвів до таго, що українці за економічним

розвитком стали «жити так, як люди в най�

бідніших країнах світу» [2].

Деструктивний процес у прямій залежності

від такого явища, як культурна ентропія. Дру�

гий закон термодинаміки: якщо щось свідомо

не підтримується, то воно руйнується. Для утве�

рдження української мови, розвитку національ�

ної культури і духовності потрібні серйозні зу�

силля. А якщо немає зусиль, вони самі собою,

згідно із законом ентропії, просто розпадаються

і перетворюються на деструктивні чинники. Це,

на жаль, побутує в Україні, бо не маємо пов�

ноцінної національної держави, яка б підтриму�

вала і плекала українську мову, пресу, своє теле�

бачення й радіомовлення, свою культуру й

духовність. Не відчувається, щоб на державному

рівні намагалися викорінити з нашого життя

смертоносне малоросійство.

«Малоросійська ментальність завжди безпо�

середньо впливала й на стан медіаринку східної

України, визначаючи якість тієї інформаційної

продукції, що там випускалася й пропонується
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зараз» [5], — підкреслив В.Гвоздєв�Каневський.

Сьогодні лише мізерна частина друкованих

ЗМІ, що видаються у Донбасі, — українсько�

мовні. До того ж, їх навряд чи можна

охарактеризувати як впливові і популярні.

Причому така ситуація спостерігається попри

те, що більшість зареєстрованих видань

задекларували себе як двомовні. Але що означає

ця двомовність насправді? А те, що та чи інша

газета може дозволити собі умістити матеріали

українською в середньому раз�два на рік або не

публікувати таких взагалі.

Багато періодичних видань і телерадіоор�

ганізацій ЗМІ засмічують медіаринок без�

національною, бездуховною, навіть антиук�

раїнською «масовою культурою» — цинічною,

брехливою, агресивною, насильницькою, пор�

нографічною, пропонуючи аудиторії недобро�

якісні або просто шкідливі для її морального

здоров’я інформаційні товари, зате, як правило,

російськомовні, до яких аудиторія звикла і які

мають більш�менш стабільний комерційний

успіх. Саме тому на інформаційному ринку

Донбасу й України в цілому спостерігається

справжня експансія зарубіжних видань, насам�

перед, російських.

Отже, важливе надбання українців — вибо�

рена впродовж століть незалежність, демокра�

тизація суспільства, політичний та ідеологічний

плюралізм без глибоко продуманого, прозорого

механізму контролю, захисту, регулювання пе�

ретворюється на непримиренну протилежність:

з одного боку — демократичний принцип сво�

боди слова, вибору, діяльності ЗМІ, а з іншого

нехтування українськими національними інте�

ресами, яке може призвести до повної втрати

незалежності: психологічної, духовно�мораль�

ної, культурної, економічної, державної.

Масштаб тих духовних злиднів, у які скоти�

лася країна, досі ніким не заміряний. З пев�

ністю можна ствердити тільки те, що українська

чиновницька невігласократія примудрилася в

історично стислі терміни виконати колосальну

руйнівницьку роботу. Інформаційний простір

нації — той, без якого неможливі її політична

єдність і формування самої національної іден�

тичності, було роздроблено, розпайовано і ве�

ликою мірою віддано на відкуп колишній мет�

рополії, щоб та справляла на наших просторах

свої ідеологічні впливи як сама схоче, — чим

вона преуспішно й користається, зокрема

й через наші національні телеканали. Такий

стан справ має у світовій політології давно

усталене визначення — це називається культур�

ним колоніалізмом. Щоби виправити цю анти�

українську ситуацію, потрібна досконала зако�

нодавча база, що сприяла би формуванню

й утвердженню українського національного

інформаційного простору, в якому був би

потрібний сегмент для задоволення культурних

потреб національних груп (меншин), які живуть

в Україні. «Має бути єдина мова державного

управління, міжнаціонального спілкування,

інформаційного еквіваленту, інформаційного

кордону, національного єднання, тобто одна

державна офіційна мова, що забезпечує ко�

мунікативний канал між усіма громадянами Ук�

раїни» [1]. Водночас держава створює умови для

збереження мов і культур національних меншин

без виокремлення «старшого брата» чи «старшої

сестри».

На Заході, де ринок давно править бал, випи�

сано чіткі правила його поведінки: як тільки він

вступає у суперечність із державними, а отже,

національними інтересами, закони такого рин�

ку в тій чи іншій сфері перестають діяти. В Ук�

раїні ж телерадіоефір, за оцінками фахівців, на

90% заполонений чужоземною агресивною, на�

сильницькою, порнографічною масовою «куль�

турою», брехливою і цинічною рекламою. Вели�

ка кількість FM�організацій і телекомпаній, на

відміну від дротового мовлення Національної

радіокомпанії, годує українських громадян

спримітивізованими витворами сурогатів, вида�

ючи їх за модерне мистецтво, пропагує «естети�

ку зла», денаціоналізує, тобто зросійщує,

американізує і навіть африканізує дітей,

підлітків, молодь. Псевдобізнесова, псевдорин�

кова політика, у якій застрягла переважна

більшість радіотелеорганізацій, не допомагає

утвердженню високих моральних, духовних,

національних ідеалів, української патріотично�

громадянської свідомості. Навпаки, велика

кількість так званих рейтингових передач —

витончений засіб масового психопрограмуван�

ня, нівелювання природної сутності українців,

знищення культурно�національного життєвого

середовища, історичної пам’яті, українського

державницького духу, що загрожує безпеці ук�

раїнської нації, держави. 

Інформаційна війна за серця і розум ук�

раїнців набирає найнебезпечніших обертів. Її

зміст втілюється у старі й нові форми впливу на

читачів, глядачів, радіослухачів. Кардинальна

мета агресорів — не допустити всебічного фор�

мування і утвердження української національ�

ної ідентичності, яка є найпотужнішим мораль�

но�психологічним підґрунтям, фундаментом

розвитку української України.

Головним складником національної ідентич�

ності є правдива історична пам’ять. Тому

колонізатори різних мастей упродовж століть її

розмивали, насаджували свої трактування й

оцінки фактам, подіям, явищам, щоби пока�

лічити генетичний код, позбавити українців

національної сутності, перетворити їх у безвіль�
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них, слухняних слуг. Гіркі плоди тривалого

російщення, полонізації, мадяризації, руму�

нізації пожинаємо й сьогодні. Найглибшу рану,

що й нині кровоточить, спричинили московські

агресори�асимілятори, які, на жаль, не змири�

лися із тим, що Україна виборола незалежність,

і не перетворили свою руйнівну зброю у засоби

доброчинного, братерського ставлення до віч�

них сусідів — українців.

До антиукраїнських агресивних інфор�

маційних складників належить імперський пос�

тулат про загальноросійський народ. Ця тема

була присутня у багатьох доповідях на конфе�

ренції у Москві «Україна і Росія: історія та образ

історії», яка відбулася 3�5 квітня 2008 р. Відомо,

що ідеологічною зброєю дореволюційних

російських політиків була концепція загальнос�

лов’янської єдності. У часи комуністичного

режиму для білорусів, росіян і українців приду�

мали концепцію єдиної «древнерусской» народ�

ності. Після XXII з’їзду КПРС (1961) активно

пропагували нову історичну спільність людей

різних національностей — радянський народ,

для якого пріоритетними є російська мова,

культура, духовність. Все, що не російське, ко�

муністичне керівництво вважало консерватив�

ним, пережитками українського буржуазного

націоналізму.

Нині під гаслами «єдина російсько�українсь�

ка православна церква» намагаються зруйнува�

ти Київський патріархат. Найближча мета: до

візиту Московського патріарха в Україну влітку

цього року набрати якнайбільше тушок�пе�

ребіжчиків, щоби підтвердити свою тезу про ма�

сове бажання «розкольників» повернутися в

Московську канонічну церкву, яка у 1686р. зни�

щила канонічність Української православної

церкви і століттями зросійщувала мирян. Стра�

тегічна мета недругів: не дати можливості ство�

рити єдину Українську помісну православну

церкву, тобто остаточно перерізати коріння

живлення духом Володимира Великого — хрес�

тителя Руси�України. 

Відомо, що безпам’ятні після себе не зали�

шають нічого. Національно безпам’ятні є гене�

тичною сировиною для інших культур, а зна�

чить і для інших держав. Політика національної

пам’яті — це політика поваги до себе і до інших.

Етнос, народ повертається до своєї гідності че�

рез історію, національну історичну пам’ять, на

основі якої формується історична свідомість на�

роду у визначенні його майбутнього. Недарма

стільки визначних мислителів людства — від

Свіфта до Джорджа Орвелла — писали про те,

що той, хто контролює минуле, той визначає й

майбутнє. Тому нинішня суспільно�політична,

морально�ідеологічна ситуація в Україні вима�

гає особливо уважного і виваженого підходу до

очищення пам’яті від брехні, утвердження

правди як духовного поняття. Адже нація не мо�

же жити й успішно розвиватися, коли вона не

має чіткої духовної платформи, сформованої на

основі фактів історично�культурного середови�

ща, де не надається належної уваги патріотич�

ному вихованню людей.

Кожний службовець, політик, журналіст,

національно свідомий українець покликаний

пропагувати й утверджувати у народній свідо�

мості переконання україноцентризму, сутність

якого визначається категоріями патріотизму,

національної гідності, поваги громадян до ук�

раїнської держави, цілеспрямованою працею

задля добробуту і всебічного розвитку всіх

життєвих сфер, необхідністю розглядати всі

політичні події у світі та в Україні крізь призму

національних інтересів України, її духовних і

культурних цінностей, потребою обстоювати

добре ім’я та рівноправність України у світово�

му співтоваристві.
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Аналізуються існуючі точки зору щодо сут"
ності поняття національної ідентичності та
визначаються основні сучасні проблеми політико"
правового характеру на шляху її формування в
Україні.

Ключові слова: нація, етнос, ідентичність,

національна держава, політична нація.

Анализируются существующие точки зрения
относительно понятия национальной идентич"
ности и определяются современные проблемы по"
литико — правового характера на пути ее фор"
мирования в Украине.

Ключевые слова: нация, этнос, идентич�

ность, национальное государство, политичес�

кая нация.

The existing terms of the notion of national identity
and the principal problems of modern political and
legal nature in the way of its formation in Ukraine.

Key words: nation, ethnicity, identity, nation

state, political nation.

Минуло вже більше двадцяти років відтоді,

як один із авторів оригінальної теорії націй Бе�

недикт Андерсон, констатував очевидність су�

часних реалій: уже неодноразово напророчений

«кінець ери націоналізму» ніяк не збирається

наставати, а національний статус і надалі зали�

шається загальновизнаною вартістю політично�

го життя. І хоча процеси глобалізації набувають

дедалі більшої інтенсивності, що, здавалось би,

мало поставити під сумнів вартість національ�

ного статусу (держави, спільноти, особистості),

насправді ми спостерігаємо все нові й нові вия�

ви націоналістичних тенденцій, міжнаціональ�

них суперечок, національної ідентифікації та

інституціалізації, які розвіюють поширені

раніше ілюзії щодо асиміляції націй. Ці пробле�

ми все частіше стають предметом наукового

аналізу і широкої громадської дискусії не лише

в так званих пострадянських країнах (прикла�

дом є й сьогоднішні парламентські слухання),

але й старої Європи. Так, у Франції на початку

листопада позаминулого року за ініціатива Пре�

зидента країни Н.Саркозі стартувала широка

дискусія з проблем національної ідентичності.

У ході даної дискусії, що триватиме до 31 січня

2010 року, громадянам пропонується дати

відповідь на питання про те, що для кожного з

них особисто означає «бути французом» і в чо�

му, на їхню думку, полягає внесок іммігрантів у

справу національної самоідентифікації. 

Повертаючись же до теми сьогоднішніх парла�

ментських слухань про національну ідентичність

в Україні, до речі дуже своєчасних, доцільно перш

за все, визначитися зі змістом, який ми вкла�

даємо в саме поняття нації, співвіднести поняття

«нація» і «етнос», «політична» та «етнічна» нації,

«етнічна держава» та «національна держава».

Відразу зазначимо, що, звернувшись до ети�

мології, легко помітити той факт, що давньо�

грецький і латинський терміни «етнос» та

«нація» мали майже тотожне початкове значен�

ня — «народ», «плем’я», причому у значенні

інших народів і племен — не римлян і не греків.

Отже, їх застосування в науковій традиції

в подальшому значною мірою залежало від

суб’єктивного вибору, хоча можна висловити

припущення, що якимось чином на цей вибір

впливав відповідно грецький і римський мен�

талітет, що й сприяло більшій прив’язаності

«етносу» до культурно�історичних характерис�

тик, а «нації» — до державно�політичних.

Не вдаючись зараз до детального аналізу

існуючих на сьогодні у світі наукових шкіл з да�

ної проблематики, зауважимо лише, що вітчиз�

няна політична думка досить багата на різні

націологічні підходи. Слід тільки враховувати,

що теорії нації та націоналізму, що розвивались

українськими політичними мислителями, сто�

сувались майже винятково проблеми самовиз�

начення української нації, і йшлося при цьому

не про проблему «національної меншини», а

про «право нації на самовизначення». При цьо�

му важливу роль відігравало політичне ро�

зуміння нації — але не у протиставленні її як

спільноти громадян, що забувають свою етнічну

ідентичність, власне етносу, а саме як державно�

політичної форми розвитку етносу.

Серед сучасних українських дослідників,

схоже, домінує думка, що для України визна�

чальною має стати політична концепція нації,

яка ґрунтується на спільності громадянства,

юридичних і політичних прав, території держа�

ви. Відтак політична нація об’єднує різні етнічні

спільноти — як титульний етнос, так і численні

етнічні групи, що проживають на державній

національній території — і набуває ознак по�

ліетнічності, політичності та плюралістичності.

У політичній нації титульний етнос відіграє

консолідовану роль. 
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Згідно із західною політичною теорією,

нації — це передусім політична спільнота, що

об’єднує всіх громадян певної держави

незалежно від їхнього етнічного та соціального

походження, мовно�культурних та інших

особливостей. Однак політична нація — це не

просто населення країни і співгромадянство, а

спільнота, об’єднана спільними мовою,

символами лояльності до держави та її законів,

волею, інтересами, сподіваннями на майбутнє

тощо. Становлення й розвиток консолідованих

національних держав з міцною внутрішньою

солідарністю їх громадян відбувалися зазвичай у

двох варіантах. Або політизована етнічна спіль�

нота у боротьбі за самовизначення та неза�

лежність творила власну державу і на арені

історії виникла «нація�держава» в етнічному ро�

зумінні; або, навпаки, сама держава з етнічно

гетерогенним населенням формувала в своїх

громадянах почуття спільного «ми» і в такий

спосіб немовби етнізувала певний політико�

громадянський соціум, перетворюючи його на

політичну «націю�державу».

Беручи до уваги проблематику національних

меншин, які в Україні складають майже 22% на�

селення, важливо не тільки з’ясувати концепти

«політичної» та «етнічної» нації, але й спів�

віднести ці поняття із поняттями «етнічна дер�

жава» та «національна держава». Візьмемо як

робочий інструмент таке співвідношення

«етнічності» та «національності»: «етнічність»

означає сукупність культурних, мовних, істо�

ричних ознак та пам’яті (символів, міфів тощо);

національність не є прямим розвитком етніч�

ності, хоча й включає її у свій склад; вона ґрун�

тується на громадянсько�політичній єдності,

проте для цієї єдності також важливими є спіль�

ники культури, мови, символіки, і тут етнічність

може відігравати суттєву роль.

Що стосується «етнічної держави», то таких у

сучасному світі практично немає. Щоправда,

дехто намагався домогтися етнічної чистоти в

межах політичних кордонів, але це тягло за со�

бою море крові. Інколи цей термін застосо�

вується як аналогічний терміну «національна

держава» у тому розумінні, що йдеться швидше

про державу, в якій переважна більшість насе�

лення належить до єдиної чи домінантної етно�

національної групи, а політична спільнота виз�

нає правочинність засад націоналістичної

ідеології. З цього випливає, що термін «націо�

нальна держава» цілком може містити в собі

етнічне розуміння нації, і саме це розуміння

визначає позиціювання терміна в ідейно�

політичному дискурсі. «Етнічна нація», або ет�

нос, що усвідомив себе як націю, тобто свою

здатність та необхідність досягти державного

стану, прагне саме «національної держави», і та�

ка держава буде мати суттєвий етноцентричний

присмак. 

Розглянемо тепер варіант поєднання понять

«національна держава» та «політична нація», яке

(поєднання) у своєму граничному прояві форму�

люється досить суперечливим терміном «нація�

держава». Зайво вказувати на логічну без�

підставність цього термінологічного гібрида, який

поєднує спільноту та інститут в одне ціле. Важли�

во підкреслити лише цілковиту амбівалентність
терміна «національна держава» — він так само

поєднується із поняттям політичної нації, як

раніше ми його поєднали із поняттям нації

етнічної. Ця подвійність випливає, зрештою, з

подвійності розуміння поняття нації — етнічного

або політичного. Але якщо на рівні цього визна�

чального терміна ми можемо говорити лише про

теоретичну дискусію, то на рівні термінологічного

конструкта «національна держава» у хід ідуть суто

ідеологічні, політичні та правові інструменти, які

при необхідності підкріплюються механізмом

легітимованого насилля.

Так само, як розрізняється етнос і нація, роз�

межовуються й поняття етнічної та національ�

ної ідентичності. Останнє належить до розряду

соціально�політичних, які орієнтовані на ви�

роблення еталонів етносоціальної, політичної

поведінки.

В історії української суспільно�політичної

думки можна простежити різні підходи до ро�

зуміння ідентичності — з акцентом або на етно�

культурній, або на національно�громадській

складовій. Так, скажімо, у П. Куліша українська

ідентичність є проявом патріархального життя,

вкорінення у ґрунт, виразом «внутрішнього» на

противагу «зовнішньому», має певне етнопси�

хологічне трактування. Проте у М. Драгоманова

національна ідентичність пов’язана з грома�

дянськими ідеями, вона є ґрунтом (формою, за�

собом), що служить головному поступу полі�

тичному, соціальному і культурному, тобто

розглядається в соціально�політичному аспекті.

Національна ідентичність, на думку сучас�

них вітчизняних науковців, спирається на куль�

турні й громадянсько�політичні традиції, інте�

реси, перспективи політичного розвитку,

спільні політичні інститути, права та обов’язки,

економічний і соціальний простір, спільність

громадянства. Цілісність національної ідентич�

ності сприяє збереженню консенсусу із фунда�

ментальних питань розвитку держави. Націо�

нальна ідентичність — це не вроджена риса

народу, а результат суспільного виховання у

поєднанні з етнічною ідентичністю, вона може

перетворитися на рушійну силу суспільно�

політичних перетворень .

Почуття етнічного єднання виникає не тіль�

ки стихійно (зі схожого життєвого досвіду,
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об’єктивної спільності «крові» і «ґрунту»), але й

формується цілеспрямовано. Навіть не поділя�

ючи крайніх точок зору про те, що етнос цілком

і повністю «конструюється» елітою, необхідно

визнати: віра в наявність певних природних

зв’язків між членами етнічної спільноти важить

більше, ніж реальна наявність цих зв’язків. Сто�

совно України це підтверджують результати

опитування, що провів центр соціальних дос�

ліджень «Софія» у 2009 році. На думку переваж�

ної кількості респондентів, для того щоб вва�

жатися справжнім українцем «дуже важливо»

чи «скоріше важливо»: «відчувати себе україн�

цем» — 94,9%, знати історію України та її куль�

турну спадщину — 86,4%, поважати політичний

устрій та її закони — 83,1%, а також мати ук�

раїнське громадянство — 80,4%.

Що ж стосується «фактора крові», то на його

важливість наголошувало значно менше рес�

пондентів: наявність батька чи матері україн�

ців — близько 51% респондентів.

Саме ідеологи декларують єдність на підставі

спільної історії етносу (про яку пересічний член

спільноти може інколи мати вельми слабке уяв�

лення), єдиної культури (незважаючи на те, що

в умовах панування масової культури етнодифе�

ренційний аспект культура має значення, го�

ловним чином, лише для інтелігенції), релігії

(хоча йдеться у більшості випадків про світові

релігії) і т. ін. 

Тобто національна ідентифікація є своєрід�

ним наслідком «національної агітації», коли

інтелектуали не обмежуються теоретичними

студіями, а намагаються активно формувати

національну самосвідомість. Ідеологи знаходять

у процедурі етнічної ідентифікації той ритуал,

який дає змогу виражати солідарність досить ве�

ликих анонімних спільнот і є каталізатором

соціальної активності. А політики не спекулю�

ють на проблемних питаннях в історії країни та

її народу, намагаючись «загравати» зі своїм

електоратом, навпаки — своєю діяльністю праг�

нуть забезпечити баланс інтересів громадян,

етнічних спільнот і держави в цілому. 

Але, наразі, прикладів деструктивного харак�

теру чимало. Проаналізуємо, приміром декілька

законодавчих ініціатив народних депутатів Ук�

раїни, зокрема, особливо показових у цьому

сенсі. Проекти Законів України «Про основи

запобігання та протидії пропаганді нацизму і

фашизму в Україні» (реєстр. № 5247 від

20.10.2009р., автори — О. А. Царьов і Д. О. Шен�

цев), «Про заборону пропаганди фашизму та

нацизму в Україні реєстр. (№ 5247�1 від

12.11.2009р. — автор Мірошниченко Ю.Р.) 

По=перше, у тексті обох законопроектів фак�

тично відсутнє змістовне обґрунтування не�

обхідності їх прийняття в якості Законів Ук�

раїни, адже замість наведення конкретних

фактів, статистичних і соціологічних даних, що

підтверджують гостроту проблеми пропаганди

нацизму і фашизму в Україні — суб’єктивні

оцінки, некоректне застосування понять

«нацизм» і «фашизм». Як відомо, історично

термін «фашизм» належить до відповідної

політичної течії Італії, для якої було характерно

прагнення корпоративної єдності держави і

заперечення як класової боротьби, так і демок�

ратичної боротьби партій. «Нацизм» (націонал�

соціалізм) сформувався у Німеччині — Націо�

нал�соціалістична робітнича партія під

проводом Адольфа Гітлера у 1933 році прийшла

до влади. Націонал�соціалізм — це доктрина

Третього рейху. І якщо поняття «фашизм» вико�

ристовується для позначення широкого спектра

політичних рухів, то термін «націонал�соціа�

лізм» застосовують лише у зв’язку із нацистсь�

кою партією і Третім рейхом. Сьогодні ідеологія

фашизму і нацизму, як правило не розрізняють�

ся. Для них характерний антикомунізм, шо�

вінізм і расизм, нестримна соціальна демагогія,

знищення демократичних свобод, культ на�

сильства. Тому запропоновані проектами забо�

рони щодо пропаганди нацизму і фашизму в

Україні не можуть мати однозначного правово�

го змісту і стати інструментом запобігання про�

типравних дій. Навпаки, вони можуть стати

підґрунтям для різноманітних суто політичних

звинувачень, замаскованих квазіюридичною

формою. Так, у ст. 1 законопроекту № 5247 про�

пагандою нацизму визначається пропаганда дій

Організації українських націоналістів, Україн�

ської повстанської армії, 14�ої гренадерської

ваффен�дивізії СС «Галичина», батальйонів

«Нахтігайль» та «Роланд», Київського куреня,

Буковинського куреня. Іншими словами, зако�

нопроектом пропонується притягувати до від�

повідальності громадян України за вшанування

пам’яті загиблих у боротьбі за незалежність Ук�

раїни як за пропаганду нацизму та фашизму.

Цей документ суперечить ст. 23 Конституції Ук�

раїни, яка надає кожній людині право на віль�

ний розвиток своєї особистості, якщо при

цьому не порушуються права і свободи інших

людей. Отже, українці мають право вшановува�

ти та пропагувати діяльність ОУН�УПА. Також

законопроект порушує ст. 24 Основного закону,

яка гарантує рівні конституційні права і свободи;

ст. 34, яка гарантує кожному право на свободу

думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів

і переконань. Відповідно до неї, кожен має право

вільно збирати, зберігати, використовувати і

поширювати інформацію усно, письмово або в

інший спосіб — на свій вибір. 

Низка статей даного законопроекту заборо�

няє альтернативний погляд на історію України,
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зокрема на діяльність ОУН�УПА. До прикладу,

ст. 4 передбачає, що «демонстрація, публічне

виставляння, показ, вивішування і носіння на�

цистської символіки, окрім відтвореної безпо�

середньо на предметах релігійного культу, на

території України забороняється, а за будь�яку

із цих дій винні особи підлягають кримінальній

відповідальності». 

Таким чином, є цілком очевидним, що зако�

нопроект, у разі його ухвалення Верховною Ра�

дою України в якості Закону лише поглибить

існуючий розкол між Сходом і Заходом України. 

Іншим негативним прикладом у цьому

відношенні можна вважати проект Закону Ук�

раїни «Про мови» (р. н.1015�2 від 06.04.2009, ав�

тори — народні депутати України П. М. Мовчан

і В. О. Яворівський. Законопроектом, на думку

авторів, встановлюються загальні принципи

мовної політики в Україні, правові та ор�

ганізаційні засади використання та розвитку

державної мови та мов національних меншин

України, права громадян на користування

рідною мовою, але фактично він спрямований

на врегулювання проблем фунціонування ук�

раїнської мови та залишає поза увагою інші мо�

ви, зокрема російську. Але ж, досить високий

відсоток другої національності у населенні

країни — 17 % росіян — і її величезний відрив

від інших етнічних меншин (жодна з яких не пе�

ревищує 1 %) можуть бути навіть підставою для

того, аби віднести Україну до категорії

біетнічних.країн. До цього слід також додати,

що майже 15 % відсотків українців вважають

рідною російську мову, а загалом російськомов�

не населення України становить майже 15 млн.,

або 30 %. 

За даними перепису 2001 року, українську

мову вважали рідною 67,5 % населення України,

що на 2,8 відсоткового пункту більше, ніж за да�

ними перепису 1989 року. Російську мову зазна�

чили як рідну 29,6 % населення, і цей показник

знизився на 3,2 відсоткового пункту. Частка

інших мов, які були вказані як рідна, за між пе�

реписний період збільшилася на 0,4 відсотково�

го пункту і становила 2,9 %. Зазначимо також,

фактично ми маємо в Україні ситуацію двомов�

ності, адже 87,8 % населення країни засвідчили

вільне володіння українською мовою, водночас

майже дві третини — вільне володіння російсь�

кою. Щоправда, перший показник порівняно із

переписом 1989 року збільшився майже на 10 %,

тоді як другий зменшився на 12,7 % .

Загалом в Україні склалась бікультурна ситу�

ація, коли українській етнокультурній групі

протистояла етнокультурна група, орієнтована

переважно на російський варіант євразійської,

слов’яно�православної цивілізації, — це майже

всі росіяни, російськомовні українці, відносно

нечисленні національні меншини, в середовищі

яких російськомовність дорівнює в середньому

50 %, а у деяких досягає 70�80 %. У Криму і на

Сході України російська етнокультурність

(російськомовність) була переважаючою для

всіх етнічних спільнот.  Ось чому вищеназваний

законопроект не може сприяти консолідації

всіх етнічних складових українського суспільс�

тва, що вкрай необхідно для успішного розвит�

ку України як європейської держави.

Таким чином, формування національної іден�

тичності сьогодні потребує перш за все, полі�

тичної волі для консенсусу та розуміння су�

спільством української держави як спільного

історичного надбання, а також об’єднання

зусиль заради запровадження ефективних

механізмів загальногромадянського залучення

українців до цього процесу.
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У статті аналізується політика режиму
Н. Чаушеску щодо денаціоналізації української
меншини в Румунії в рамках створення «унітарної
національної держави» та її крах, що привів до
грудневої революції 1989 р. 

Ключові слова: українська національна мен�

шина, Румунія, денаціоналізація, тоталітаризм.

В статье анализируется политика режима
Н. Чаушеску по денационализации украинского
меньшинства в Румынии в рамках создания «уни"
тарного национального государства» и ее крах,
что привело к декабрьской революции 1989 г.

Ключевые слова: украинское национальное

меньшинство, Румынии, денационализация,

тоталитаризм.

The article analyzes the policy of Ceaushesku
regime as to the Ukrainian minority denationalization
in Romania as a part of «unitary national state» for"
mation and its collapse which led to the December
1989 revolution.

Key words: Ukrainian minority, Romania, dena�

tionalization, totalitarism.

Актуальність статті полягає в тому, що автор

зосереджує увагу свого дослідження на найт�

рагічнішій сторінці життя української меншини

Румунії ХХ століття — тоталітаризму Н. Чау�

шеску. Падіння цього режиму змінює парадигму

в етнонаціональній політиці Румунії та відкри�

ває можливість для української меншини заяви�

ти світу про свої проблеми, розпочати активний

процес зі збереження своєї національної іден�

тичності.

Дослідження проблематики, пов’язаної зі

становищем української меншини Румунії в

період тоталітарного режиму Н. Чаушеску, най�

більш аналітично висвітлене в праці В. Куриля�

ка [5], І. Ілієску [9] та М. Михайлюка [13]. Бага�

то матеріалу щодо досліджуваного питання

містить часопис Союзу українців Румунії «Ук�

раїнський вісник» [4; 6; 12] та українські друко�

вані ЗМІ [2]. Значну увагу російська сучасна

періодика приділяє падінню режиму Н.Чаушес�

ку [10; 14]. 

Мета статті полягає в тому, щоб дослідити

стан існування української національної мен�

шини в часи тоталітаризму з метою глибшого

розуміння причин такого високого рівня де�

націоналізації українців і такого низького куль�

турно�освітнього рівня їхнього розвитку.

Найвищої висоти політика денаціоналізації

української меншини в Румунії з боку правля�

чого режиму, розпочата комуністичною владою

у післявоєнний час, досягла в період правління

Н. Чаушеску.

В 1965 р. у Румунії помер беззмінний лідер

Румунської робітничої партії Георге Георгіу�

Деж, який залізною рукою вів країну до

соціалізму протягом 20 років. Його наступни�

ком став досить молодий і не дуже відомий член

політбюро — Ніколає Чаушеску [1, 641].

Н.Чаушеску був румунським комуністичним

політиком. Після ІІ світової війни, коли ра�

дянський вплив став більш політичним у Ру�

мунії, він був призначений секретарем Ко�

муністичного союзу молоді. У подальші роки

молодий політик устиг покерувати обкомом на

малій батьківщині — Олтенії, обійняти посаду

заступника міністра оборони й дослужитися до

членства в ЦК. Став членом політбюро й очолив

відділ по роботі з кадрами [2, 17]. Працював на

різних посадах у державному апараті влади.

В 1965 р. Н.Чаушеску займає пост генераль�

ного секретаря Румунської робітничої партії.

Однією із перших дій Ніколая було те що, прий�

шовши до влади, Румунську робітничу партію

перейменовує у Румунську комуністичну

партію, а державу — у Соціалістичну Республіку

Румунії. Він також вніс зміни до конституції з

метою підтвердження свого лібералізму, а саме:

положення про «соціалістичну законність», на

основі якого репресивні органи були постав�

ленні під контроль партії. Цим самим була об�

межена компетенція МВС і органів безпеки, але

розширені права судових органів. Значно поси�

лилася роль партії, яка визнавалась «керівною

політичною силою для всього румунського

суспільства» [1, 583]. В доповіді, присвяченій

45�річчю створення Румунської Комуністичної

партії, Н. Чаушеску піддав критиці визначення

Румунії як багатонаціональної країни та вису�

нув тезу про «унітарну національну державу». 

Ці вказівки знайшли широке висвітлення в

історичній і суспільно�політичній літературі,

виданій в Румунії, починаючи із середини 60�х

років. Процес перегляду корінних питань

національної історії та відносин Румунії, із

сусідніми країнами проходив інтенсивно,
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і в основному, завершився офіційним закріп�

ленням «нової історичної концепції», відобра�

женої в ретроспективному огляді історії Ру�

мунії, включеному до Програми РКП. В цьому

«ретроспективному огляді» отримали концент�

рований вираз основні ідеї і тези теорії «конти�

нуїтету» румунської історії в Карпато�Дунайсь�

кому басейні. Мета цієї «теорії» полягала в тому,

щоб довести «історичне» право Румунії на тери�

торії Бессарабії і північної частини Буковини.

Ця концепція стала серцевиною всієї ідео�

логічної політико�виховної роботи РКП [3]. 

60�ті роки позначились тим, що румунська

комуністична владна машина, набираючи

обертів, почала поступово знищувати корені ук�

раїнської культури закриттям українських шкіл

[4, 17]. Так, закриття українського ліцею у місті

Сігету Марамацієй надзвичайно негативно поз�

начилося на освітньому та культурному рівнях

населення краю. В усіх шкільних закладах ук�

раїнських сіл викладання українською мовою

було замінене румунською. Тільки в окремих

сільських школах були українські відділення,

куди потрапляли слабкі учні, неспроможні на�

вчатися в школах із румунською мовою викла�

дання. Припинилося друкування українських

підручників [5, 91]. 

Такі дискримінаційні щодо української мови

зміни, шкільництва загалом, демонстрували

безперспективність українських класів на випа�

док вступу їх випускників у румунські навчальні

заклади. З іншого боку, генеральні інспектори

освіти були зацікавлені в наявності поодиноких

українських класів для «належної» повітової

статистики. За таких умов увесь навчально�ви�

ховний процес відбувався у суто румунському

дусі [6, 7].

Українська мова зазнає значного асиміляцій�

ного впливу. Українська інтелігенція здебільшо�

го розмовляє румунською мовою, населення

широко вживає румунську лексику у побуті та в

спілкуванні між собою. Все це є свідченням то�

го, що почався процес денаціоналізації ук�

раїнської меншини.

В 1965 р. у Румунії прийнято закон про права

національних меншин, проте лише угорці,

німці, чехи, серби користувалися цим правом,

оскільки посольства та представники диплома�

тичних місій їхніх держав захищали інтереси

своїх співгромадян, які проживали на території

Румунії. Україна, яка на той час фактично не бу�

ла незалежною державою, а отже, не мала ні по�

сольства, ні представництва в Румунії, не могла

бодай якось захистити права своїх одноп�

лемінників [5, 91].

В цей час посилювались утиски церкви, як

православної, так і греко�католицької, що були

основною опорою збереження національної

свідомості українців. Забороняється друк релі�

гійної преси, здійснюються заходи із повного

витіснення церкви із освітньої галузі. Школи,

які належали релігійним інституціям, було пе�

редано у відання держави, духовні семінарії зак�

рито, у світських школах скасовано викладання

Закону Божого. Подібним чином здійснювала�

ся секуляризація медичної галузі. У католицької

церкви було відібрано всі лікарні, які перейшли

у власність держави. 

Слідом за конфіскацією церковного майна і

витісненням релігійних інституцій із різних

сфер публічної діяльності держава стала вжива�

ти репресивні заходи щодо служителів церкви.

Було заарештовано і відправлено до виправно�

трудових таборів сотні священиків, ченців і чер�

ниць [7, 7]. 

Дискримінації піддавалися церкви націона�

льних меншин, в Трансільванії насильно було

ліквідовано Румунську католицьку церкву. Вод�

ночас держава докладала зусиль, намагаючись

організувати підконтрольне світській владі

штучне релігійне утворення — «національну

церкву», яка всупереч засадам католицизму, не

залежала б від Риму і не підтримувала б з ним

ніяких зв’язків. Священиків, які залишалися на

волі, влада примушувала складати присягу на

вірність атеїстичній державі. Водночас їм суво�

ро заборонялось підтримувати будь�які контак�

ти із Ватиканом.

Взявши титул президента Соціалістичної

Республіки Румунії (1974р.), формуючи влас�

ний культ особи, Н. Чаушеску став більш нахаб�

ним, безпрецедентним в Європі після смерті

Сталіна. У пресі його прибічники титулували:

«Ніколає Чаушеску — генеральний секретар Ру�

мунської комуністичної партії, президент

Соціалістичної Республіки Румунії, верховний

головнокомандувач збройних сил». Наймену�

вання часто додають в якості «генія рульової»,

«самий найлюбленіший син румунського наро�

ду», «яскрава особистість сучасного світу»,

«Геній Карпат», «великий вождь». Дружину Чау�

шеску називали «всесвітньо відомий науковець»

і «любляча матір людей» [8].

Ідеологічна робота генсека була спрямована

на виховання населення в дусі «національного

патріотизму» і, безумовно, сприяла формуван�

ню у багатьох румун націоналістичних почуттів.

Але ж націоналізм і шовінізм, цілеспрямована

румунізація національних меншин, у тому числі

й української, на які розраховував тоталітарний

режим Чаушеску у своїй внутрішній і зовнішній

політиці, по суті були однією із причин, що

прискорили його падіння. Румунський літера�

турний критик В. Крістя писав наприкінці січня

1990 р. в журналі «Роминія літераре»: «У фено�

мену Чаушеску був не лише один коник — ко�
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мунізм, але також й інший, не менш руйнівний

за своїм впливом, — націоналізм, точніше, ульт�

ранаціоналізм, шовінізм, ксенофобія, анти�

семітизм. Щоб маніпулювати нами, Чаушеску

грав не на комуністичних переконаннях, кот�

рих, правду кажучи, і не було, але на націо�

налістичних забобонах: останні, на жаль, жили

у серцях багатьох».

У темні роки диктатури українці з Румунії чи

не найдужче серед національних меншин відчу�

вали на собі весь тягар «золотої епохи»: штучно

відірвані від українського народу, вони, щоб ви�

жити, зберегти свою етнічність, національну

свідомість, мову, традиції ї культуру повинні бу�

ли покладатися тільки на себе. Їх принижували

й зневажали, відводили в офіційних документах

і заявах до так званих «інших національностей»,

без ніякої ваги й значення в житті країни. А во�

ни ж, українці, споконвіку живуть і працюють

поряд з румунським народом та іншими на�

ціональностями в Сучавському повіті, Мараму�

реському й Тульчанському повітах, у Банатсько�

му краю, в інших областях Румунії. 

До загострення ситуації в країні призводила

й національна політика авторитарного режиму.

Висунувши концепцію створення «єдиної со�

ціалістичної румунської нації», керівництво ре�

жиму Н. Чаушеску вдавалося до насильницької

румунізації національних меншин, зокрема

угорців, українців, циган, які мусили змінювати

свої прізвища, щоб уникнути дискримінації.

«Диктаторська машина» посилено почала пра�

цювати над придушенням свободи слова, друку

по відношенню до національних меншин, а

особливо щодо українців. Та, незважаючи, на

це, Чаушеску наближався до повного політич�

ного краху.

Причини цього краху стали предметом ана�

лізу багатьох аналітиків, у тому числі відомого

політолога Олвіна Тоффлера, який відмічав:

«Драматична загибель європейського держав�

ного соціалізму була не випадковою. Соціа�

лістичні режими розпадаються не в результаті

змови, не внаслідок капіталістичного оточення

чи економічного тиску ззовні. Основна причи�

на, — підкреслює він, — полягає в класичному

конфлікті між виробничими відносинами,

втіленими в жорсткій, пригноблюючій систему

тоталітарної держави, і продуктивними силами,

представленими новими технологіями, які

надають особливого динамізму економічному і

соціальному розвитку. Тому комуністичні

східноєвропейські уряди розвалюються як

кістки доміно, зразу ж, як тільки Москва дала

зрозуміти, що не може більше охороняти їх від

власних народів. В дійсності, — робить висно�

вок Тоффлер, — фундаментальний крах велико�

го соціалістичного експерименту ХХ століття

визначений концепцією пізнання, яку він про�

водить [9, 6�7].

Дати оцінку диктаторському режиму Н. Чау�

шеску, тай всі комуністичній системі Румунії,

стало можливим тільки після грудневої рево�

люції 1989 р.

Революція була викликана тим, що більшість

людей у Румунії, як і в інших сусідніх державах,

не була задоволена комуністичним режимом

політичної влади, падінням економіки та рівня

життя людей, неспроможністю держави сплати�

ти зовнішній борг, перетворенням Румунії на

поліцейську державу [10, 5].

Особливо слід зазначити, що революція по�

чалась з конфлікту, пов’язаного із національ�

ною меншиною — угорською в м. Тімішоарі.

Місцева влада прийняла рішення перевести

угорського пастора — дисидента Л. Токеша,

який був надто популярний серед населення, з

міста в село. Це верхівка опозиції використала,

як детонатор виступів проти режиму Чаушеску.

Сотні віруючих угорців оточили будинок пасто�

ра, щоб перешкодити виконанню рішення. До

них приєднались і сотні румунів, незважаючи

на те, що десятки років націоналізм служив пе�

ревіреним способом легітимізації режиму

«Світоча Карпат». Демонстранти захопили бу�

динок місцевої влади і комітету партії. Сутички

в Тімішоарах привели до загибелі 119 осіб,

поранених 485 осіб. Отже, проти ненависного

режиму виступили всі, незалежно якої хто нації

[11, 49�50].

Події грудня 1989р. в Румунії зумовили ви�

никнення після тоталітарного режиму якісно

нового стану в суспільно�політичному середо�

вищі румунського народу і дали поштовх

національно�духовному пробудженню етнічних

меншин. Саме представники цього стану дають

правильну оцінку тому становищу національ�

них меншин в Румунії до краху режиму Чаушес�

ку та об’єктивно оцінюють стан українства у

післяреволюційний час.

Прогресивні українці змушені були вирішу�

вати нагальні проблеми, що виникли щодо ук�

раїнської громади. Якою вони були колись?

Відповідь була одноголосна: «затуркана», «заг�

лушена», не мала ані своїх прав, ані власних, ук�

раїнських, шкіл, зате мали заборону спілкувати�

ся рідною мовою — тобто жила в тих умовах, що

мусила потроху румунізуватись, хоч це і протип�

риродно [12, 6].

Сам Чаушеску, чільні провідники його по�

літики — вони зуміли зробити так, що в ук�

раїнських селах зліквідували українські школи.

Наприклад, у Добруджі, де живуть нащадки ко�

зацтва із Задунайської Січі, на той час (1989р.)

не всюди було чути рідну мову, і все�таки доб�

руджани почуваються українцями, їх надихала і
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надихає сама причетність до великого, другого в

слов’янському світі, народу [12, 6].

Після революції українці вперше відчули

свободу слова і думки, вперше, не боячись все�

видячого ока, довгої чорної руки цензури однієї

із найжорстокіших і задушливих диктатур не

тільки ХХ століття, а й світової історії — дикта�

тури клану Ніколає Чаушеску. Це — завдяки ре�

волюційним перемінам, започаткованим пере�

будовою в СРСР, продовжуваним у країнах

Східної Європи й увінчаним переможною груд�

невою революцією в Румунії, революцією,

трагічною своїми жертвами й водночас велич�

ною, в якій молодь, весь народ в одностайному

вибуху гніву та протесту піднялись за гідне жит�

тя, демократію і перемогли, незважаючи на ша�

лений кривавий опір служак тиранії. У перші

дні революції люди, насамперед молодь (у тому

числі й українці), могли виставити проти озб�

роєних до зубів охоронців режиму тільки квіти й

слова «Без насильства!», поки на бік народу не

перейшла армія [13, 156].

Час свободи і рівності, справжньої демок�

ратії для румунського народу, національних

меншин, включно українців, яких морили голо�

дом і холодом, придушували єзуїтськими мето�

дами, прикриваючись фальшивими лозунгами

визначального «щастя», настав, і це, з плином

часу, відчувається все помітніше.

До революції і на першій порі після її пере�

моги найстрашнішою була та річ, що вони не

знали, скільки їх, українців, насправді живе в

Румунії. За останнім переписом населення

«епохи Чаушеску» (в нинішній Румунії його

прізвище пишуть тільки з малої літери), ясна

річ, сфальсифікованим, оскільки «свобода» ви�

бирати національність давала змогу властям за�

писувати українців, сербів, болгар та інших ру�

мунами, їх було 55 тисяч; а років тридцять тому

налічувалося за офіційними даними (також пе�

рекрученими) понад 100 тисяч [13, 156].

Виявляється, відбувався геноцид, назва йому

— денаціоналізація. Залякуваннями, утисками,

брехнею, осліпленням офіційною пропагандою

людей примушували зрікатися рідного кореня,

рідної мови. Кожного, хто виступав за свою

національну гідність, називали націоналістом.

Голосом диктатора, ревним старанням його іде�

ологів у українця відбиралося право на існуван�

ня як окремої національності зі своєю мовою,

культурою, традиціями що складалися віками.

Діти були позбавленні можливості вивчати в

школі рідну мову. А в загальноосвітніх школах, в

яких ще збереглося викладання української мо�

ви,цей предмет вважався додатковим, не брався

до уваги у загальній успішності учнів. Українці,

як і інші національні меншості, були приречені

на насильницьку асиміляцію.

Шовіністична ідеологія національної гомо�

генізації, піднята «великим вождем» до рівня

державної політики, топтала національну гід�

ність, намагалася всіма засобами викорінити її

із свідомості українців. Усе це робилося нібито

від імені румунської нації. Певна річ, і серед ук�

раїнців, і серед румунів були такі, котрі повіри�

ли в необхідність і «справедливість» такої

політики асиміляції та розбрату. Але люди доб�

рої волі розуміли, що не може бути вільний той

народ, який пригноблює інший. Українці на�

лежно оцінюють тих, хто не піддався реакційній

ідеології, ставився до українців, як до своїх

братів. Адже споконвіку в усіх зонах країни, де є

українці, живуть вони у порозумінні й бра�

терстві з румунами, мадярами, німцями, серба�

ми, з трудівниками інших національностей. Ці

стосунки склались у праці та боротьбі, у

справжній солідарності, породженій поважан�

ням національної приналежності, працелюб�

ності, звичаїв, мови, традицій, культурних над�

бань, віросповідання[13, 156].

Нарешті, настала воля, без якої нема спра�

вжнього життя, немає творчості — ні матеріаль�

ної, ні духовної. Закріпачення, насамперед ду�

ховне, національне, закінчилось. Та одне —

оголосити це, а інше — здійснити на всіх рівнях,

переконати людей у неповоротності колишньо�

го. Нова влада відразу заявила про необхідність

відродження в усіх сферах національних мен�

шин, що проживають у Румунії. І тоді вияви�

лось в усій повноті українські проблеми, які

свідомо (офіційно) нехтувалися протягом деся�

тиріч, навіть не з часу приходу до влади Чаушес�

ку, а раніше, можна сказати — із п’ятдесятих

років, шлях до відродження, який проходить че�

рез внутрішнє розкріпачення, буде тривалий і

нелегкий.

Революційний процес 90�х рр. у Румунії

завершився першими за останні 50�х років (як�

що взагалі не першими в історії країни) дійсно

вільними президентськими виборами. Фронт

національного порятунку запропонував руму�

нам переконливий документ — Програму пос�

тупового виходу країни із загальної економічної

кризи. Продуману логіку цієї Програми полі�

тичні опоненти Фронту заперечити не могли,

більшістю голосів (85,07%) виборці президентом

країни був обраний Голова ради Фронту націо�

нального порятунку Іон Ілієску [14, 17].

Хоча окремі румунські вчені і намагаються

довести, що «під румунами жилося краще, аніж

у німецькій зоні окупації» (і це ототожнюється

з індульгенцією), та одночасно подають політи�

ку цивільної адміністрації на українських зем�

лях (і в тому числі й етнополітику), як «рятівну

місію», спрямовану на звільнення місцевого

населення від радянських більшовиків, все ж
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є досить підстав, аби стверджувати: це була

брутальна, жорстока й цинічна політика. А у

сфері національної політики вона була спря�

мована ще й на зачищення краю шляхом

депортації або винищення єврейського насе�

лення і румунізації інших етнічних спільнот;

українці, як православні й корінна спільнота,

посідали в цих планах провідне місце. Це

стосувалося і громадян «румунського похо�

дження», що за радянської доби «забули свої

корені й мову».

Політику румунізації впроваджувала в життя

не лише цивільна адміністрація, а й військові і

каральні органи. Не відставали від них і Ру�

мунська православна церква,яка досить�таки

напористо впроваджувала політику «румунсь�

кого місіонерства» та християнізації українсь�

ких земель. У цьому дусі проводилась і вся куль�

турницька й особливо освітянська політика

Румунії. Все пояснюється відсутністю в той час

самостійної національної держави — України, а

також низькою активністю самих українців у

боротьбі за свої права.

Отже, в тоталітарний період правління Н.Ча�

ушеску українська меншина була позбавлена

політичних, економічних та соціальних прав,

велась повна денаціоналізація українців з ме�

тою знищення їх як етнічної спільноти, на це

були спрямовані дії щодо закриття українських

шкіл, храмів української греко�католицької та

православної церков, що вели богослужіння ук�

раїнською мовою. Заборонялась свобода слова,

друку та об’єднання в громадські організації

стосовно української спільноти. Період тота�

літарного режиму є найстрашнішою сторінкою

в історії українців Румунії, яка прирівнюється

до національного геноциду. Він відкинув

політичний та національно�культурний розви�

ток етнічної меншини на десятки років назад.
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У статті проведений аналітичний огляд основ"
них парадигм і методів політології, а також по"
казана можливість застосування філософсько"
категоріального методу до їх аналізу та
систематизації.

Ключові слова: філософсько�категоріальний

метод, підхід, парадигма, політологія. 

В статье произведен аналитический обзор ос"
новних парадигм и методов политологии, а так"
же показана возможность применения философс"
ко"категориального подхода к их анализу и
систематизации.

Ключевые слова: философско�категориаль�

ный метод, подход, парадигма, политология.

The article made an analytical review main para"
digms and methods of political science and also the
possibility of philosophical and categorical approach to
their analysis and systematization.

Key words: philosophical and categorical

method, approach, paradigm, political science

Вступ
Об’єктом вивчення політичної науки є полі�

тика, політична сфера суспільного життя. Пред�

метом політології є закономірності взаємовідно�

син соціальних суб’єктів з приводу політичної

влади. Ці проблеми вивчаються не тільки

політологією, але й філософією, соціологією,

державно�правовою наукою і т. д. Політологія ж

вивчає їх, інтегруючи в собі окремі аспекти цих

дисциплін. 

В уявленні багатьох учених предмет політо�

логії являє собою міждисциплінарну науку,

предметом вивчення якої є тенденції і закони

функціонування та розвитку політичного жит�

тя, яка відображає реальний процес діяльності

суб’єктів політики щодо політичної влади і

політичних інтересів. Але, водночас, багато вче�

них дотримуються точки зору, згідно з якою не�

має необхідності для відкриття політичних за�

конів. Це пов’язано з тим, що політологія

є наукою неточною, гуманітарною, міждис�

циплінарною, вивчає суспільні системи, які

є надскладними, внаслідок чого виникають си�

туації, коли щось, що здається істиною одному

теоретику, для іншого такою не є. Для вирішен�

ня таких протиріч і знаходження спільних точок

зору пропонується вдосконалення та розши�

рення наявних підходів і методів політології.

Для узагальненої характеристики специфічних

підходів до аналізу і пояснення політики

нерідко використовується поняття парадигми.

Парадигма — це визнана всіма специфічна

логічна, розумова модель, що визначають спо�

соби сприйняття та інтерпретації дійсності і

протягом певного часу дає науковому співтова�

риству спосіб постановки проблем та їх рішень.

Парадигма панує в науці певний час, а зміна па�

нуючої парадигми новою розглядається як нау�

кова революція. Поняття парадигми відображає

зв’язок політичної думки із типами світогляду,

із загальними філософськими картинами світу,

які панували в ті чи інші історичні епохи.

Втілювані в парадигмах різні картини світу про�

тягом людської історії ставили загальні пара�

метри і межі розвитку політичної думки. Однак

на відміну від методів політології не всі парадиг�

ми політичної думки є науковими, деякі з них

орієнтують на хибний шлях пояснення політич�

них явищ

Наукова парадигма — засіб вибору об’єкту

дослідження і пояснення фактів, що мають

відношення до нього у формі обгрунтованих

принципів і законів. Вважається, що фундамен�

тальне значення для сучасної політичної науки

мають тільки ті парадигми, які тлумачать
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сутність та природу політики та інтерпретують

джерела її розвитку

Кожна парадигма має в основі певну філо�

софську, природно — або гуманітарно�наукову

категорію і розглядає проблеми політології з по�

зиції відповідної науки. Для реалізації цілісного

погляду на проблему і її вивчення пропонується

комплексний категоріальний підхід, що вико�

ристовує категорії філософії, які виникли як

узагальнення всіх наукових парадигм і категорій

і, отже, характеризуються максимальною пов�

нотою та універсальністю. 

Парадигми політології
В історії політичної думки використовували�

ся різні парадигми, перш за все, теологічна

(релігійна), натуралістична, соціальна, раціона�

льно�критична.

Теологічна парадигма базується на надпри�

родному поясненні державної влади, бачить її

витоки у божественній волі і релігійних засадах.

На ранніх етапах існування суспільства панува�

ло надприродне тлумачення політичної влади,

тому що люди ще не могли обгрунтувати

внутрішні та зовнішні чинники політичних

явищ. Вважається, що могутність влади вихо�

дить від бога, а роль і призначення людини

складаються з необхідності точного і повного

відображення у своїй поведінці його розпоряд�

жень. Теологічна парадигма виходить із того,

що люди у своїй масі не можуть зрозуміти ви�

сокі визначення Бога і тому влада несе в собі

вічну таємницю, з’ясувати яку можуть тільки

посередники між людьми та Богом.

Натуралістична група парадигм грунтується

на розгляді людини як частини природи і пояс�

ненні політики природним середовищем: геог�

рафічними умовами, біологічною конструк�

цією, психічними властивостями людини і т.д.

Прихильники цих парадигм намагаються з’ясу�

вати природу політики, виходячи з домінуючого

значення факторів, що мають несоціальний

характер: територіальних, економіко�геогра�

фічних, фізико�кліматичних та інші явищ. Тому

натуралістична група парадигм включає в себе

географічну, біологічну та психологічну пара�

дигми. Найбільш суттєвими підходами при

натуралістичному поясненні явищ політики

вважають географічний (геополітичний), біопо�

літичний та психологічний. 

Географічна парадигма (геополітика) стверд�

жує вплив географічних і кліматичних факторів

на політичну поведінку людей, про можливості

порівняння історії людства та історії природи,

вона стала попередницею політичної географії. 

Біологічна парадигма (біополітика) сягає

корінням у доктрину про біологічну природу

пануючого класу та будується на визнанні наяв�

ності загальних для людини і тварин засад та

понять. Сутність біологічної парадигми полягає

у визнанні одностороннього впливу фізіологіч�

них властивостей людини на політичне життя

суспільства. 

Психологічна парадигма доводить, що ос�

новний фактор, який пояснює політичний та

соціальний розвиток суспільства — психо�

логічні властивості людей. Її автори зводять усі

політичні явища до дії психологічних якостей

людини. 

Соціальна група парадигм тлумачить політи�

ку через вплив на неї інших сфер суспільства:

економіки, соціальної структури, права, культу�

ри. Вона представлена різними теоріями, які

пояснюють природу та походження політики

через дію інших сфер суспільного життя або

соціокультурних властивостей політичного

суб’єкта. Ця група парадигм оперує соціальни�

ми, зовнішніми щодо політики величинами.

Природа і походження політичних явищ пояс�

нюються роллю тієї чи іншої сфери суспільного

життя і соціокультурними властивостями

соціальних суб’єктів. Наприклад, широко відо�

ме теоретичне положення марксизму, яке пояс�

нює походження та природу політики визна�

чальним впливом економічних відносин. При

такому підході політична надбудова підпоряд�

кована впливу тенденцій, які панують у ма�

теріальному виробництві. Поряд із такими

інтерпретаціями політики поширені і спроби

розглядати в якості породжуючих її причин та�

кож право, культуру, релігію. 

Багато прихильників соціальної парадигми

розглядають політику тільки як продукт діяль�

ності людей і тому різні політичні явища став�

лять у залежність від якостей людини, отримані

в процесі соціальної еволюції. 

Раціонально�критична група парадигм пояс�

нює внутрішню природу політики, її найваж�

ливіших елементів та їх взаємодії не зовнішніми

щодо політики факторами, а її внутрішніми

причинами, властивостями та елементами.

Орієнтує на розкриття внутрішньої природи

політики, її найважливіших елементів та їх

взаємодії. Складається із різних теоретичних

підходів, які виходять із того, що політика —

цілком самостійне соціальне явище, яке вини�

кає і розвивається згідно зі своїми внутрішніми

законами і правилами. Спроби відкрити

внутрішні джерела природи політики виявили�

ся дуже плідними. Тому зараз існує багато кон�

цептуальних підходів, що пояснюють політику

як самостійне явище. Крім інших, до цієї групи

входять парадигми конфлікту та злагоди. 

Парадигма конфлікту базується на ідеї внут�

рішнього протиріччя, конфліктності політич�

ного життя. Згідно з цією парадигмою, політич�
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ний конфлікт не розглядається як загроза

політичному розвитку суспільства, а конку�

ренція — це джерело руху та еволюції політич�

них організмів. При цьому ніяким конфліктам

не присвоюється антагоністичний характер.

Знаменням нашого часу вважається повільний

перехід від групових до індивідуальних ціннос�

тей. Такий підхід до конфліктів стимулює їх без�

перервне виявлення та врегулювання. А це, у

свою чергу, є гарантією не тільки розвитку

суспільства і політики, але і запобігання схова�

них джерел напруження та підриву балансу

соціальних і політичних сил. 

Парадигма згоди (консенсусу) склалася на

противагу парадигмі конфлікту. Основним ме�

тодом її є згода. При такому підході соціальні та

політичні конфлікти мають другорядне значен�

ня порівняно із цінностями, яких дотримується

більшість населення. Парадигма згоди виникла

наприкінці ХІХ ст. і не мала переважного впли�

ву перед теорією конфлікту. Але у подальші ча�

си, який принесли значні ускладнення політич�

них зв’язків у суспільстві, поширення ідеалів

соціальної держави, відбулося теоретичне збли�

ження конфліктної та консенсусної парадигм.

Парадигма консенсусу (згоди) не заперечує ролі

та важливості конфлікту, але акцент робиться на

його вторинності. 

Таким чином, виділення основних парадигм

дає змогу пояснити зв’язок політологічних те�

орій із найбільш загальними науковими та

соціально�філософськими дослідженнями, по�

бачити, як змінюються уявлення про політичну

картину світу. Але аргументи надприродного

пояснення життя і світу, як і положення

біополітичних учень у сучасних умовах мало пе�

реконливі у порівнянні із раціональними та

соціокультурними концепціями. 

Крім того, виділення основних парадигм

політології дає можливість побачити зв’язок

політичної науки із загальними науковими те�

оріями, простежити еволюцію уявлень про

політичну сферу суспільного життя. 

Методи (підходи) політології 
Методами (підходами) політології є засоби

аналізу, побудови, перевірки та оцінки політич�

ної теорії. Основні типи методів і рівнів методо�

логії політичних досліджень склалися поступо�

во, в ході історичного розвитку політичної

думки. Періодизація розвитку методології

політичної науки може бути представлена таким

чином: 1) класичний період (до XIX ст.), по�

в’язаний переважно із дедуктивним, логіко�

філософським і морально�аксіологічними під�

ходами, 2) інституційний період (Х1Х —

початок XX ст.) — характеризується історико�

порівняльним та нормативно�інституціональ�

ним методами; 3) біхевіористський період 

(20�70�і рр. XX ст.), коли стали активно впро�

ваджуватися кількісні методи; 4) в останній тре�

тині XX ст. настав новий, постбіхевіористський

етап, який характеризується поєднанням «тра�

диційних» і «нових» методів.

Політологія має великий арсенал дослідни�

цьких методів, оскільки є міждисциплінарною

наукою і використовує методологічну базу всіх

суміжних дисциплін. Найбільш важливі і часто

використовувані в політології методи можна

підрозділити на три групи.

Перша група — загальні методи дослідження

політики.

Друга група — загальнонаукові (або загально�

логічні) методи, пов’язані з процедурою пізна�

вального процесу як такого. 

Третя група — методи емпіричних дослі�

джень. 

Загальні методи та методологія (концепту�

альні практико�теоретичні підходи до дослі�

дження) об’єднують сукупності специфічних

методів політичної науки [1]. Вони відрізняють�

ся безпосередною спрямованістю на об’єкт, що

вивчається і дають його специфічну інтерпре�

тацію (наприклад, системний і діяльнісний

підходи) або орієнтують на особливий підхід до

нього (порівняльний та історичний методи).

Основними течіями в рамках даної методології

є «традиціоналістське» (сповідує якісні методи

класичної та інституційної політології) і «біхе�

віористське» (ратує за пріоритет «точних»,

емпіричних та кількісних методів). 

Нормативно�ціннісний підхід припускає

з’ясування значення політичних явищ для

суспільства й особистості, їх оцінку з точки зору

загального блага, справедливості, свободи, по�

ваги людської гідності, орієнтує на розробку

ідеалу політичного устрою і шляхів його прак�

тичного втілення. Цей підхід вимагає виходити

із етичних цінностей і норм, з належного чи ба�

жаного, відповідно до них будувати політичну

поведінку та інститути. Нормативно�ціннісний

підхід визначає політику, як деяку норму

цінностей, які служать для регулювання відно�

син у суспільстві. Він має на меті обгрунтувати

форму оптимального політичного устрою

суспільства та засоби її досягнення. Але цей

підхід має такі недоліки, як ідеалізація політич�

ної дійсності, відірваність від реальності, умог�

лядність, тому що ціннісні судження відносні,

залежать від світогляду, соціального стану та

індивідуальних особливостей людей. 

Інституційний підхід орієнтує на вивчення

інститутів, за допомогою яких здійснюється

політична діяльність, тобто держав, партій,

інших організацій і об’єднань, права. Він пану�

вав у політичній науці до початку ХХ ст. поряд з

нормативним методом, але і сьогодні він вико�
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ристовується досить плідно, дозволяючи ство�

рити цілісне уявлення про те, як інституціо�

нальна підсистема впливає на функціонування

політичної системи в цілому. Інституційний ме�

тод пов’язаний з прагненням виявити певні

юридичні норми, проаналізувати основні зако�

ни суспільства, починаючи із конституції, і їх

зміст для існування і нормального розвитку

суспільства. У даному підході основна увага

приділяється політичним інститутам (парла�

менту і уряду, партіям та виборчим процедурам,

механізмам поділу влади і конституційному уст�

рою). Аналіз будується виходячи зі сформова�

них і суспільно укорінених політичних форм. Ці

форми або інститути, з одного боку, є логічним

продовженням і закріпленням соціальних

відносин і норм, а з іншого — покликані вноси�

ти в суспільство стабілізуючі засади. 

Історичний підхід заснований на вивченні

політичних явищ у їх послідовному часовому

розвитку, виявлення минулого, сьогодення і

майбутнього. Він вимагає хронологічної фік�

сації політичних подій і фактів, їх дослідження у

часовому розвитку, виявлення зв’язку сьогоден�

ня, минулого і майбутнього. Цей метод перева�

жає в історичних науках. Перевага підходу по�

лягає насамперед, у тому, що він дає можливість

вивчати політичні процеси в контексті тієї істо�

ричної обстановки, в якій вони виникають і

розвиваються. 

Соціологічний підхід широко використо�

вується в аналізі політичної системи суспільс�

тва. З його допомогою з’ясовується залежність

політичних процесів від розвитку суспільства в

цілому, від його соціальної структури, від систе�

ми економічних відносин, від ідеології та

політичної культури суспільства. Соціологічний

підхід припускає з’ясування залежності політи�

ки від суспільства, соціальної зумовленості

політичних явищ, у тому числі вплив на

політичну систему економічних відносин,

соціальної структури, ідеології та культури.

Соціологічний метод являє собою сукупність

прийомів і методів конкретних соціологічних

досліджень, спрямованих на збір та аналіз

фактів реального політичного життя. Методи

соціологічних досліджень — опитування, анке�

тування, експерименти, статистичний аналіз,

математичне моделювання — дозволяють зібра�

ти багатий фактичний матеріал і на його основі

вивчити політичні явища і процеси [2]. Їх пере�

вага полягає в тому, що дослідник має справу із

матеріалом, який можна математично фор�

малізувати, простежити тенденцію і кореляцію.

Важливо й те, що на основі соціологічного ма�

теріалу, можливо, зробити політичні прогнози.

У сучасній політології соціологічні методи на�

були великого поширення. На їх основі склала�

ся прикладна політологія, орієнтована на прак�

тичне застосування результатів дослідження,

які в даному випадку є специфічним інтелекту�

альним товаром. Замовником такого роду

досліджень виступають центральні та місцеві

влади, державні установи, політичні партії і т.д.

За допомогою соціологічного методу можна ви�

явити взаємозв’язок політики та інших сфер

життя, розкрити соціальну природу влади, дер�

жави, права тощо, визначити соціальну спрямо�

ваність прийнятих державою рішень, виявити, в

інтересах яких політичних груп вони здійсню�

ються.

Антропологічний підхід багато в чому проти�

лежний соціологічному. Виходить із природи

людини, широко використовується при аналізі

механізмів, інститутів влади і соціального конт�

ролю переважно в доіндустріальних суспільст�

вах, а також проблем адаптації і трансформації

традиційних механізмів контролю при переході

до сучасних політичних систем. Віддає перевагу

природі людини в обгрунтуванні політичних

процесів. Антропологічний підхід вимагає вив�

чення обумовленості політики не соціальними

чинниками, а природою людини як родової

істоти, що має незмінний інваріантний набір

основних потреб (в їжі, одязі, житлі, безпеки,

вільному існуванні, духовному розвитку). Сьо�

годні він виходить з таких принципів, як:

сталість, інваріантність фундаментальних влас�

тивостей людини як істоти біологічної, соціаль�

ної і розумної (духовного), спочатку володіє

свободою; універсальність людини, єдності

людського роду і, незалежно від етнічних, ра�

сових, соціальних, географічних та інших від�

мінностей, рівноправності всіх людей; не�

від’ємність природних, основоположних прав

людини, їх пріоритету стосовно принципів уст�

рою, законів та діяльності государства. Стосов�

но до дослідження реальних політичних про�

цесів, антропологічний підхід вимагає не

обмежуватися вивченням впливу соціального

середовища або розумної (раціональної) моти�

вації, а виявляти й ірраціональні, інстинктивні,

біологічні та інші мотиви політичної поведінки. 

Психологічний підхід має певну схожість з

антропологічним, проте, на відміну від антро�

пологічного, він має на увазі не людину взагалі,

а конкретного індивідуума, що передбачає вра�

хування як його родових якостей, так і соціаль�

ного оточення та особливостей індивідуального

розвитку. Психологічний підхід орієнтує на вив�

чення суб’єктивних механізмів політичної по�

ведінки, індивідуальних якостей, рис характеру,

несвідомих психічних процесів, а також типо�

вих механізмів психологічних мотивацій. В ос�

нові цього методу покладені найбільш значимі

ідеї Арістотеля, Сенеки, Макіавеллі, Руссо, Гоб�
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бса та інших, про співвідношення особистості і

влади, про природу людини в політиці, про ви�

ховання громадянина, про те, яким належить

бути правителю. Психологічний підхід широко

застосовувався протягом історії політичних

учень: ще Конфуцій рекомендував правителям

Китаю враховувати в своїй поведінці психо�

логічну реакцію підданих для забезпечення

їхньої довіри і слухняності. Детально психологія

влади була проаналізована в роботі «Государ»

Н. Макіавеллі. Сучасний психологічний підхід

багатоваріантний і важливу роль грає в ньому

психоаналіз, основи якого розробив З. Фрейд,

вони і стали одним із його джерел. Психоаналіз

виявляє приховані несвідомі мотиви вчинків

політичних діячів і знаходить їх в особливостях

дитячого розвитку, в тих конфліктах, які, зали�

шили в душі майбутнього політика шрами

психологічних травм. На основі психоаналізу

можливе пояснення різних типів політичної по�

ведінки (зокрема, поведінки натовпу, автори�

тарного типу особистості, яка прагне за допо�

могою здобуття влади до подолання почуття

власної неповноцінності, розвиток особистого

роду комплексів, внутрішньої напруги). Полі�

тичний психоаналіз необхідний при вивченні

процесу політичної соціалізації мотивів по�

ведінки лідера і малих груп. 

Діяльнісний підхід дає динамічну картину

політики. Він припускає розгляд її як спе�

цифічного виду живої та громадської діяль�

ності, як циклічного процесу, що має послідовні

стадії, етапи: визначення цілей діяльності,

прийняття рішень, організація мас і мобілізація

ресурсів на їх здійснення, регулювання діяль�

ності, облік та контроль за реалізацією цілей,

аналіз отриманих результатів і постановка но�

вих цілей. Діяльнісний підхід служить методо�

логічною базою теорії політичних рішень. Розг�

лянута під цим кутом зору політика виступає як

процес підготовки, прийняття та реалізації

обов’язкових для всього суспільства рішень.

З використанням діяльнісного підходу пов’яза�

не і трактування політики як специфічної фор�

ми управління суспільством. 

Соціально�психологічний підхід аналогіч�

ний психологічному, однак стосовно до

індивідів, залежно від їх приналежності до

соціальних груп, етносів. З його допомогою

досліджується психологічний характер цих груп

(націй, класів, малих груп, натовпу і т. д.). 

Критико�діалектичний підхід є своєрідним,

він особливо широко використовується в марк�

сизмі. Орієнтує на критичний аналіз політич�

них явищ, виявлення внутрішніх протиріч як

джерела саморуху політики, соціально�політич�

них змін. Критично�діалектичний метод широ�

ко використовується у неомарксизмі, у лібе�

ральній та соціал�демократичної думці. Він є

провідним у такій важливій соціологічній та

політологічній дисципліні, як конфліктологія.

Порівняльний (компаративний) підхід пе�

редбачає зіставлення однотипних політичних

явищ, наприклад, політичних систем. Його

особливість полягає в зіставленні двох (або

більше) політичних об’єктів, різних засобів ви�

конання одних і тих же політичних функцій і т.

д. з метою виявлення їх загальних і специфічних

рис, знаходження найбільш ефективних форм

політичної організації. Метою порівняльних

(компаративістських) досліджень є знаходжен�

ня найбільш ефективних форм політичної ор�

ганізації чи оптимальних шляхів вирішення зав�

дань. Застосування порівняльного методу

розширює кругозір дослідника, сприяє плідно�

му використанню досвіду інших країн і народів,

дозволяє вчитися на чужих помилках. Як зро�

зуміло із самої назви, на порівняльному методі

базується спеціальна галузь політичних знань і

досліджень — порівняльна політологія. Порів�

няльний підхід спрямований на порівняльний

аналіз різних політичних систем, а також еле�

ментів цих систем: парламентів, партійних і ви�

борчих систем, форм правління і політичних

режимів. Порівняльний метод дозволяє встано�

вити, в чому полягає їх подібність, вичленувати

загальні риси або показати, за якими ознаками

вони (політичні об’єкти) розрізняються. Будь�

яке порівняльне дослідження включає такі ета�

пи: а) відбір та опис фактів, б) виявлення та

опис тотожності та відмінностей; в) формуван�

ня взаємозв’язків між елементами політичного

процесу та іншими соціальними явищами у

формі експериментальних гіпотез; г) подальша

перевірка гіпотез; д) «визнання «деяких осново�

положних гіпотез. Порівняльний політичний

аналіз дозволяє: 1) перевіррити систему знань

про політику; 2) дати оцінку політичному

досвіду, інститутам, поведінці і процесам з точ�

ки зору причинно�наслідкових зв’язків;

3) прогнозувати події, тенденції та наслідки.

Для того щоб збагнути справжню сутність світу

політики, необхідно вивчати різні форми його

прояву в різних країнах та регіонах, соціально�

економічних, суспільно�історичних ситуаціях, у

різних націй і народів і т.д. У цьому контексті в

якості об’єктів порівняльного аналізу можуть

виступати не тільки політична система у всій

цілісності, її форми, типи і різновиди, але і її

конкретні складові, такі, як державні інститути,

законодавчі органи, партії та партійні системи,

виборчі системи, механізми політичної соціа�

лізації і т.д. 

Субстанціальний або онтологічний підхід

належить до числа традиційних і фундаменталь�

них методів політичної науки. Він вимагає ви�
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явлення і дослідження першооснови, що стано�

вить специфічну якісну визначеність політики.

Такою першоосновою звичайно вважають вла�

ду, відносини панування та підпорядкування в

їх різноманітних проявах або поділ суспільства

на «своїх» і «чужих». Серед величезної кількості

визначень політики явно домінують її характе�

ристики через владу та панування. 

Юридичний метод аналізує політичне життя

шляхом вивчення державно�правових і полі�

тичних інститутів, їх формальної структури,

процедур їх діяльності. 

Біхевіористський («поведінковий») метод

припускає вивчення політики за допомогою

конкретних досліджень політичної поведінки в

різних громадських і професійних групах, його

типізації та моделювання [3]. Біхевіоризм ви�

ник під впливом позитивізму і швидко поши�

рився на всі суспільні науки. Застосування

біхевіористського методу в політології грун�

тується на переконанні, що політика як суспіль�

не явище має, перш за все, індивідуальний

вимір, і тому всі групові форми діяльності вона

прагне вивести саме з аналізу поведінки

індивідів, поєднаних груповими зв’язками.

Підхід такого роду передбачає, що домінуючим

мотивом участі в політиці є психологічна

орієнтація, психологічні мотиви. Вони можуть

мати соціальне обгрунтування, але можуть мати

й особисту, індивідуальну природу. Суть

біхевіористської методології полягає у вивченні

політики за допомогою конкретного досліджен�

ня різноманітної поведінки окремих осіб і груп

(але не інститутів). Конституючі засади даного

підходу: 1) політика має особистісний вимір,

групові дії людей так чи інакше складає по�

ведінка окремих особистостей, які і є об’єктом

дослідження; 2) домінуючі мотиви поведінки

людей — психологічні, вони можуть мати й

індивідуальну природу; 3) політичні явища

вимірюються кількісно і це відкриває перед

політологами можливість використання мате�

матики. Для біхевіористів політика — це вид

соціальної поведінки індивідів (груп), що ха�

рактеризується установками і мотиваціями,

пов’язаними з участю у владі і владарюванням.

Із психології та медицини у політичну науку по�

чали приходити тести та лабораторні експери�

менти, із соціології — анкетні опитування,

інтерв’ю, спостереження, із математики і ста�

тистики — регресійний, кореляційний, фактор�

ний та інші види аналізу, а також математичне

моделювання і методи теорії ігор. Згодом поча�

ли активно створювати інформаційні бази

політичних даних і експериментальні системи

«штучного інтелекту» на основі електронно�

обчислювальної техніки. Значний внесок

біхевіоризм вніс до вивчення поведінки електо�

рату, політичного лідерства, процесу прийняття

рішень. Особливе місце в методології стали зай�

мати методи вивчення виборчого процесу та

електоральної поведінки. Отримують поширен�

ня методи передвиборного зондажу громадської

думки та техніка різноманітних опитувань ви�

борців. Біхевіоризм зіграв помітну роль у ста�

новленні та розвитку порівняльної і прикладної

політології. У рамках постбіхевіорістского

періоду формуються і отримують розвиток такі

типи політичного дослідження, як структурно�

функціональний аналіз і системний підхід.

Функціональний підхід вбачає сутність

політики у розподілі обов’язків і повноважень

при їх неодмінному узгодженні [4]. Він потребує

вивчення залежностей між політичними явища�

ми, що виявляються в досвіді, наприклад,

взаємозв’язків рівня економічного розвитку і

політичного устрою, ступеня урбанізації насе�

лення і його політичної активності, виборчої

системи та кількості партій і т.п. Цей метод пе�

редбачає абстрагування від етичної оцінки

політики та орієнтацію лише на факти і логіку.

Функціональний підхід не розкриває соціаль�

ного сенсу політики, природи тих інтересів, які

вона реалізує. Специфічним розвитком і

якісним збагаченням функціоналістських ме�

тодів виступає біхевіористський підхід. 

Структурно�функціональний аналіз перед�

бачає розгляд політики як певної цілісності,

системи, включає в себе складну структуру та

структурні елементи, кожен елемент якої має

певне призначення, які підпорядковуються

певним закономірностям розвитку і функціону�

вання та виконує специфічні функції (ролі),

спрямовані на задоволення відповідних потреб

системи. Діяльність елементів системи мовби

запрограмована її структурною організацією,

безпосередньо займаними ними (людьми,

інститутами) позиціями і виконуваними роля�

ми (президентів, міністрів, громадян тощо).

Структурно�функціональний аналіз виступає в

якості одного із принципів системного аналізу.

У структурно�функціональному аналізі за оди�

ницю дослідження приймається «дія», а су�

спільство подається як сукупність складних

соціальних систем дії (концепція Т. Парсонса,

Р. Мертона). Кожен індивід у своїй поведінці

орієнтований на загальноприйняті зразки по�

ведінки. Норми, об’єднані в інститути, що ма�

ють структуру і володіють функціями, спрямо�

ваними на досягнення стабільності суспільства.

Мета структурно�функціонального аналізу по�

лягає у кількісній оцінці тих змін, до яких дана

система може пристосуватися не на шкоду

своїм основним функціональним обов’язкам.

Цей метод доцільний для аналізу способів збе�

реження і регулювання системи, максимальний
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же його ефект проявляється у порівняльному

дослідженні політичних систем. Структурно�

функціональний аналіз включає вивчення

функціональних залежностей елементів полі�

тичної системи: єдності інститутів влади,

відповідності їх дії (функціонування) потребам

політичних суб’єктів; виявлення того, як ре�

алізується потреба в пристосуванні системи до

змінного середовища і т.д. 

Системний підхід розглядає політичну сферу

суспільства як цілісний, складноорганізований,

саморегульований механізм, як певну ціліс�

ність, що складається із сукупності елементів,

які перебувають у безперервній взаємодії з нав�

колишнім середовищем через «вхід» (сприймає

вимоги громадян, їхню підтримку або несхва�

лення) і «вихід» (прийняті політичні рішення і

дії) системи, що має функції діяльності, періоди

«активності» і «спаду», переходу. Системний

підхід був уперше розроблений у 50�60�і рр. аме�

риканськими вченими Т. Парсоном і Д. Істоном. 

Політичній системі належить верховна влада

в суспільстві. Вона прагне до самозбереження і

виконує, за Істоном, дві найважливіші функції:

розподіл цінностей і ресурсів і забезпечення

прийняття громадянами розподільних рішень в

якості обов’язкових. За допомогою системного

підходу вдається чітко визначити місце політи�

ки у розвитку суспільства, її найважливіші

функції, можливості при здійсненні перетво�

рень. В основі методу експертних оцінок лежить

їх проведення фахівцями в тій галузі політичної

діяльності, з приводу якої ведеться експертиза.

Досвід показує, що найбільш ефективним є зас�

тосування даного методу для вирішення широ�

кого кола неформалізованих проблем політич�

ного життя — вироблення управлінського

рішення, оцінки політичної ситуації, прогнозу

політичного розвитку і т.д. 

Комунікативний метод дозволяє розробити

кібернетичну модель політичного процесу,

розглядаючи політичні структури як комуніка�

тивні одиниці, одиниці спілкування. Політичні

взаємодії розглядаються як інформаційні пото�

ки, головний із яких — політичне рішення і ре�

акція на нього агентів політики. Останні по�

винні бути адекватні поставленій меті, що

можливо при врахуванні всіх інформаційних

потоків, що виходять від людей. 

Метод моделювання полягає в дослідженні

політичних процесів і явищ шляхом розробки і

вивчення їх моделей. Можливі різні кла�

сифікації моделей. Наприклад, за призначен�

ням виділяють вимірювальні, описові, поясню�

вальні, критеріальні та передбачувальні моделі.

Потреба в цьому методі виникає тоді, коли

аналіз реального політичного явища неможли�

вий або скрутний, занадто дорого коштує або

вимагає багато часу. Модель тут виступає анало�

гом реального політичного об’єкта. Моделю�

ванню підлягають: певний механізм політичної

системи (наприклад, механізм реалізації по�

літичної влади) або ж процес (припустимо, про�

цес прийняття рішень), або окремий фрагмент

функціонування системи (управління нею),

інститути, їх елементи об’єднання (держава,

політичний режим), взаємодія з іншими по�

літичними системами (міжнародні відносини) і

т.п. Моделювання політичних процесів може

здійснюватися не тільки на підставі вже відо�

мих, емпірично перевірених даних, але і на

підставі гіпотез. Моделювання гіпотез і прове�

дення обчислювальних експериментів з отри�

маними моделями дозволяє, з одного боку,

перевірити гіпотези на несуперечливість, з

іншого — виявити чутливі параметри моделі, ті

ознаки зв’язку, зміни яких здійснюють най�

більш істотний вплив на вихідні параметри мо�

делі. Сьогодні, у зв’язку з удосконаленням

електронно�обчислювальної техніки і програм�

них засобів, моделювання політичних макро� і

мікропроцесів стало одним із перспективних

напрямків у розвитку методології політичної

науки, який, у свою чергу, має множину власних

розгалужень. Одне лише системне моделюван�

ня політики охоплює і динамічні, і стохастичні

моделі політичного життя, що активно застосо�

вуються для аналізу циклічно повторюваних ви�

борчих процесів і кампаній, а також для прогно�

зування результатів виборів парламент

Загальнонаукові (загальнологічні) методи
Логічні методи використовуються політо�

логією як однією із суспільствознавчих наук

(філософія, соціологія, економіка), вони не є

власними методами політичної науки, а запози�

ченими. Використання перелічених вище

методів дозволяє дати різноманітні характерис�

тики політичної реальності, однак арсенал

пізнавальних засобів політології не вичерпуєть�

ся загальними методами дослідження політики.

Він включає і другу групу методів, які належать

не до дослідження політичних об’єктів, а безпо�

середньо до організації та процедури пізнаваль�

ного процесу. Їх називають загальнонауковими

або загальнологічними методами. Ці пізна�

вальні засоби не дають специфічної картини

політики, та належать не тільки політиці, а всій

науці в цілому. Це індукція і дедукція, аналіз і

синтез, поєднання історичного та логічного

аналізу, моделювання, уявний експеримент,

математичні, кібернетичні, прогностичні та

інші подібні методи. Наприклад, політичний

аналіз — це метод дослідження політичних про�
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цесів, явищ, ситуацій шляхом їх розчленування

на складові частини з метою вивчення джерела

розвитку, структури, діючих сил, виявлення ос�

новних факторів, що обумовлюють логіку їх дій. 

Методи емпіричних досліджень
Третю групу пізнавальних засобів політології

складають методи емпіричних досліджень,  які

дозволяють отримати первинну інформацію

про політичні факти. Ці методи, як і загально�

логічні, не відображають специфіку політології

і, в основному, запозичені нею із соціології,

кібернетики та деяких інших наук. До цих ме�

тодів належать використання статистики (в

першу чергу, електоральної), аналіз документів,

анкетне опитування, лабораторний експери�

мент, ділові ігри (особливо плідні при прийнятті

політичних рішень), спостереження та інші.

Найбільш широке застосування емпіричні ме�

тоди знаходять у прикладній політології. Ана�

лізуючи емпіричні методи в політології, особли�

ву увагу слід звернути на роль біхевіоризму в їх

розвитку. Саме із появою біхевіоризму пов’язу�

ють революцію в політології та суспільних

науках у цілому. Згідно із біхевіоризмом, політо�

логія повинна вивчати безпосередньо спостере�

жувану (вербальну, словесну, практичну, усві�

домлену і мотивовану підсвідомістю) політичну

поведінку людей за допомогою строго науко�

вих, емпіричних методів. Конституючими заса�

дами цього підходу в політології виступають

наступні парадигми: 

— особистісний вимір політики. Колективні,

групові дії людей, так чи інакше, складають по�

ведінку конкретних особистостей, які є голов�

ним об’єктом політичного дослідження.

Політолог повинен орієнтуватися на точний

аналіз спостережуваних феноменів індивідуаль�

ної та групової поведінки;

— домінування психологічних мотивів у

політичній поведінці; 

— розмежування фактів і цінностей, звіль�

нення науки від ціннісних суджень. Цінності й

оцінки можуть бути об’єктом, але не результа�

том дослідження. У процесі пізнання вчений

повинен бути вільний від особистої упередже�

ності і суспільних запитів та керуватися лише

фактами і логікою. Його завдання — виявлення

закономірностей і пояснення подій, але він не

повинен давати їм оцінку і практичні рекомен�

дації про те, що слід робити;

— використання в політології методів і до�

сягнень інших наук, у тому числі природних; 

— квантифікація, кількісне вираження і

вимірювання політичних явищ. Це відкриває

перед політологією широкі можливості вико�

ристання математичних та інших точних ме�

тодів, статистичних даних, результатів анкетних

та інших опитувань, комп’ютерної техніки. 

Біхевіористський підхід сприяв перетворен�

ню політології в строгу наукову дисципліну. Він

стимулював широке застосування методів

конкретної соціології: спостереження, вивчен�

ня статистичних матеріалів та документів, ан�

кетного дослідження, опитування і т.д. Все це

створило передумови для розвитку прикладної

політології. Як складова частина політичної на�

уки прикладна політологія спирається на ті ж

загальнонаукові підходи і принципи аналізу, що

й теоретичні дослідження. Але домінуючу роль

тут відіграють засоби мікрополітичного аналізу,

де панують індуктивні методи, що грунтуються

на вивченні приватних, одиничних явищ. До та�

ких методів, перш за все, належить спостере�

ження — метод збору первинної політичної

інформації шляхом прямої і безпосередньої

реєстрації дослідником подій і умов, в яких во�

ни мали місце. Воно може проводитися у формі

«відкритої» констаціі фактів (відстеження конк�

ретних подій довготривалих наслідків тих чи

інших рішень) і у формі «включеного спостере�

ження» (коли дослідник протягом певного часу

перебуває всередині досліджуваної групи або

«поринає» у будь�яку конкретну ситуацію, на�

приклад, в атмосферу проведення переговорів).

При цьому одержувана інформація повинна

бути гранично достовірною, незалежною від

особистих пристрастей спостерігача. Інший

важливий метод прикладної політології — кон�

тент�аналіз — метод кількісного вивчення

змісту політичної інформації [5]. Він припускає

цілеспрямоване вивчення певних документів

(конституції, правових актів, програм, інструк�

цій) або ж інших безпосередніх носіїв інфор�

мації: книг, картин, кінофільмів, гасел і т.д. Цей

метод спирається на широке застосування

комп’ютерних технологій, що дозволяє в ре�

зультаті індексування ключових слів підрахува�

ти частоту їх використання і вибрати інфор�

мацію з вельми значних за обсягом текстів. До

контент�аналізу тісно примикає факторний

аналіз — метод багатомірної математичної

статистики, що застосовується зазвичай для

вимірювання взаємозв’язків між ознаками

політичних об’єктів та класифікації ознак

з урахуванням цих взаємозв’язків [6]. Фактор�

ний аналіз дозволяє звести безліч емпіричних

даних до основних, визначальних. Цей мето�

дичний прийом дозволяє створювати когні�

тивні карти — тобто матриці, в яких фіксуються

типові реакції лідерів (та інших осіб) на кризові

ситуації, зразки їхніх дій у стабільних умовах,

біографічні дані — все те, що дозволяє прогно�

зувати їхні дії. Широко використовується у
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прикладній політології метод опитування пря�

мих або непрямих учасників політичних подій,

а також експертів, здатних дати професійний

аналіз ситуації, і ряд інших більш приватних

методів. 

Категоріальний підхід 
Розглядаючи можливості вдосконалення і

розширення наявних підходів та методів політо�

логії, необхідно зазначити, що всі парадигми та

підходи (методи) являють розширення та

інтерпретації будь�якої філософської категорії,

природно�наукової або соціальної, що узгод�

жується із теорією пізнання, згідно з якою лю�

дина в процесі пізнання шляхом узагальнення

йде від конкретного до абстрактного [7]. При

цьому, як відомо, вона концентрує в нечислен�

них загальних поняттях істотні властивості

безлічі конкретних предметів, створює категорії

і використовує їх у подальшому пізнанні. Од�

ним із випадків такого застосування є створен�

ня політологічних парадигм. Причому, через

обмеженість здібностей окремої людини, кожна

з парадигм або підходів, створених, знову ж та�

ки, окремою людиною, або в кращому випадку,

обмеженим колективом, які розглядають

політологію з певної, позиції, та у багатьох ви�

падках, емоційно забарвлено. Водночас прара�

дигма або підхід, за визначенням, є конструк�

цією синтетичною і покликаною охоплювати

досліджуваний предмет як можна більш усе�

бічно. У цьому моменті проявляється природне

обмеження людського пізнання, яке хоч і пере�

борюється в міру прогресу науки та її інструмен�

тарію, але все — таки має місце на певних етапах

наукового прогресу. При цьому виникає завдан�

ня: якщо не усунути ці етапи становлення та

розвитку парадигм (підходів), то принаймні,

скоротити кількість етапів і прискорити їх про�

ходження. 

Це можна зробити, свідомо застосовуючи і

вдосконалюючи категоріальний апарат науко�

вої філософії, що становить базу для створен�

ня парадигм і який творці парадигм викорис�

товують неусвідомлено й інтуїтивно. При

цьому, природним чином, виникає також зада�

ча розробки методик застосування кате�

горіального апарату наукової філософії, вже не

тільки при інтуїтивному, творчому «створенні»

парадигм, а й при свідомому, методичному і

навіть «технічному» їх «конструюванні». Шля�

хи вирішення даної науково�методологічної

проблеми лежать через уточнення категорій,

побудови певної їх класифікації, ієрархії, сис�

теми, стосовно до змісту і суті сфери їх засто�

сування, в даному випадку до сфері політо�

логії. 

В основі найбільш відомих парадигм і підходів

лежать такі поняття, як Бог (теологічна парадиг�

ма), природа (натуралістична), держава (інсти�

туціональний підхід), етика та аксіологія (норма�

тивно�ціннісний підхід), організм (біологічна

парадигма), управління (діяльнісний підхід),

соціум (соціологічний підхід), система (систем�

ний підхід), поведінка (біхевіористський підхід),

діалектика протилежностей (парадигми кон�

флікту і згоди), структура і функція (структурно�

функціональний підхід). Сукупність парадигм та

підходів відображає не тільки процес пізнання на

основі переходу від конкретного до абстрактно�

го, але й процес становлення та розвитку людсь�

кого пізнання. Так, існування теологічної та на�

туралістичної парадигм відображає перехід від

міфологічного світогляду до наукового, Нату�

ралістична та соціологічна відображають пе�

рехід від механіцистичного світогляду до комп�

лексно�системного, діалектичного. 

Політика виникла в процесі ускладнення

соціального життя, зумовленої постійним роз�

виток людських потреб і видів масової продук�

тивної діяльності, покликаних задовольняти їх.

І звичайно ж, розвитку соціального життя без�

перервно супроводжував розвиток свідомості,

мислення, які нерозривно пов’язані із соціаль�

ним життям. Так, примітивні суспільства мис�

ливців і збирачів не знали політики. Нерозвине�

ності матеріального виробництва відповідала

примітивність потреб, що зводилися до можли�

вості фізичного виживання, а також нерозви�

неність свідомості, примітивність світогляду.

Свідомість була повсякденною, а світогляд —

міфологічним. Нерозчленованість потреб ви�

значалася нездатністю окремих індивідів до

самостійного існування, їхньою залежністю від

роду або племені. Самі ці суспільства ще не ви�

окремилися із природи, існували, пристосовую�

чись і використовуючи її можливості (їжа, при�

родні житла і т. д.). Взаємодії всередині подібних

утворень грунтувалися на природних, кровнос�

поріднених зв’язках і регулювалися нормами об�

щинно�колективістської моралі, вкоріненими

традиціями, звичаями і віруваннями.

Але поступове виділення із природи і ство�

рення штучного середовища проживання руй�

нували природно�природний характер взаємо�

зв’язків усередині примітивних суспільств.

Панування родоплемінного «цілого» над інди�

відуальним слабшало у міру переходу від при�

власнюючого до виробничого типу господар�

ства і поступового розкладання родоплемінної

організації. Подальший розвиток суспільства

дозволив виробляти продуктів більше, ніж вони

були потрібні для задоволення щоденних по�

треб. З’явився додатковий продукт, який
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помітно розширив можливості людини за роз�

виток економіки. Активні вкладення власності

у виробництво сприяли розвитку обміну, тор�

гівлі, ремесел, міст. Приватна власність зумови�

ла появу принципово важливого моменту в роз�

витку соціального життя — відокремлення

окремої людини, набуття ним якостей автоном�

ної особистості, незалежної від родо�племінної

влади. Хоча домінуюче значення в організації

соціального життя зберігали кровноспоріднені

зв’язки, з’явилися політичні інститути (лідери,

радники, апарат примусу), коротше кажучи,

з’явилися суб’єкти політики, діяльність яких

була заснована вже на досить розвиненому

абстрактному мисленні.

Пізніше, суб’єкти політики вступають у

політичні відносини, тобто відносини роз�

поділу і використання державної влади на ос�

нові політичних інтересів, а також цілей, уста�

новок, ціннісних орієнтацій, вірувань, ідеалів,

якими вони керуються у своїй діяльності.

Співвідносячи їх із реальними умовами власно�

го буття, суб’єкти політики усвідомлюють зміст

своїх політичних інтересів. Так формується

система оцінок, смислів і тверджень, які скла�

дають зміст політичної свідомості. Оцінка ре�

альної дійсності, участь у політичному житті

можуть здійснюватися на основі емоцій, по�

чуттів, переживань, що утворюють політичну

психологію. Але політична діяльність повинна

бути раціонально осмисленою та будуватися на

основі проходження системі уявлень —

політичної ідеології, яка залежить від світогля�

ду її носіїв. І по тому, який шлях пройшла

політика від давньогрецьких полісів до сучас�

ного однополярного світу, можна оцінити те,

який генезис пройшла політична свідомість, а

разом з ним, як його основа, і категорії політо�

логії.

Кожні із парадигм або підходів моделює пев�

ну частину змісту світу політики. Так, психо�

логічний, біхевіористський та нормативно�

ціннісний підходи орієнтовані на врахування

установок, інтересів і цілей різних соціальних

груп. Інституційний підхід вивчає переважно

політичні суб’єкти та об’єкти політичних

взаємодій (соціальні інститути, організації,

партії), структурно�функціональний — відобра�

жає зв’язки і відносини соціальних суб’єктів та

об’єктів, їх внутрішню структуру і динаміку.

Системний та діяльнісний підходи вивчають

процеси регулювання і узгодження соціальних

інтересів політичних суб’єктів, соціальних груп,

діяльність з управління, постановки цілей і ви�

бору засобів їх досягнення, порівнюючи витра�

ти і ресурси. 

Висновки
Головне завдання дослідників полягає в по�

шуку раціонального варіанта використання

методології та підходів. При цьому, відносність

уявлень не допускає їх трактування як істин

в останній інстанції. Тільки певна орієнтація

філософського погляду може випереджати від�

повідні досягнення наук. Дійсно нове, а не ста�

ре, хоча й по�новому інтерпретоване, в науках

може бути встановлене тільки після відповідно�

го розвитку філософського підходу до дійсності.

Розвиток філософії забезпечує раціоналізацію

наукового відображення дійсності [8]. Всі вчені,

що добилися нового в науці, зазвичай були

філософами. Прикладом такого вченого можна

вважати П. К. Анохіна, який філософськи ос�

мислив проблеми фізіології і тим самим збага�

тив науку теоріями функціональних систем,

системогенезу, випереджаючого відображення

дійсності. Вивчаючи об’єкт, учені рано чи пізно

починають приділяти більше уваги науці як

формі відображення дійсності. В якості дослід�

ників наукового відображення світу вони вихо�

дять за рамки спеціальності і вриваються в

філософію. Особливість філософії полягає в то�

му, що вона визначає підходи всіх інших наук до

дійсності. Будь�яке дослідження свідомо чи

несвідомо приводить кожного дослідника до

міркування про використаний стиль наукового

мислення, а не тільки до вникання в дослі�

джуване, про те, як слід доводити, а не тільки

про те, що доводиться. Тому всі вчені завжди

певною мірою філософи, хоча і не всі

усвідомлюють це, чи не мають достатньої

філософської підготовки. Водночас необхідно

виходити з того, що представники всіх наук, а

не тільки філософи, розвивають філософське

вчення про наукове відображення дійсності.

Більш того, професійні філософи, залишаючись

у рамках тільки філософії, мають менше

можливостей для розвитку науки. У той же час

дослідники в спеціальних науках мають справу з

науковим відображенням дійсності. Вони

розробляють наукові моделі аналізованих

об’єктів і на їх основі творять нові об’єкти

дійсності, як концептуальні, так і матеріальні.

Життя неодноразово показує, що філософія

потрібна не тільки філософам і навіть не стільки

їм, і разом з тим, що філософію розробляють

не тільки філософи, а всі фахівці, вишукуючи

все нові абстракції, і збагачуючи тим самим

зміст базових філософських категорій.

Виходячи із діалектичності Буття, слід

очікувати, що існує і «зворотний зв’язок», від

філософських категорій до спеціальних наук,

особливо міждисциплінарних і гуманітарних,

однією із найбільш яскравих представниць яких
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є політологія, парадигми, методи і підходи якої

нагадують цілі розділи наукової філософії.

Розвиток методології, застосування категорій

наукової філософії в політології є тим

тернистим, але багатообіцяючим шляхом, який

виведе політологію на якісно нові рівні і

розкриє перед нею необмежені перспективи.
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У статті розглянуто особливості кризи іден"
тичності в Україні в якості однієї із основних
проблем переходу до органічної модернізації
політичної системи та визначено шляхи її подо"
лання. Зроблено висновок, що радикальна транс"
формація традиційних структур і принципів
самоідентифікації призводить до зміни ідентич"
ності всього суспільства і є однією із важливих
функцій модернізації. Головною складовою цього
процесу має стати формування так званої пози"
тивної ідентичності, яка передбачає ефективну
трансформацію цивілізаційних особливостей саме
на основі адаптації запозичених інноваційних
практик та інститутів у ресурси національного
розвитку. 

Ключові слова: глобалізація, самоіденти�

фікація, позитивна ідентичність, європейська

ідентичність, органічна модернізація політич�

ної системи. 

В статье рассмотрены особенности кризиса
идентичности в Украине в качестве одной из ос"
новных проблем перехода к органической модерни"
зации политической системы и определены пути
ее преодоления. Сделан вывод, что радикальная
трансформация традиционных структур и прин"
ципов самоидентификации приводит к изменению
идентичности всего общества и является одной
из важных функций модернизации. Главной сос"
тавляющей этого процесса должно стать форми"
рование так называемой позитивной идентичнос"
ти, которая предусматривает эффективную
трансформацию цивилизационных особенностей
именно на основе адаптации заимствованных ин"
новационных практик и институтов в ресурсы
национального развития.

Ключевые слова: глобализация, самоиденти�

фикация, позитивная идентичность, европейс�

кая идентичность, органическая модернизация

политической системы. 

In the article the features of crisis of identity in
Ukraine considered as one of basic problems of transi"
tion to organic modernization of the political system
and the ways of its overcoming are determined. A con"
clusion is done that radical transformation of tradi"
tional structures and principles of selfidentification
leads to change of identity of all society and is one of
important functions of modernization. Forming of so
called positive identity which foresees effective trans"
formation of civilization features exactly on the basis of
adaptation of adopting innovative practices and insti"
tutes into the resources of national development is to
become the main constituent of this process.

Key words: globalization, selfidentification, posi�

tive identity, European identity, organic moderniza�

tion of the political system. 

Модернізація є варіантом розвитку в рамках

удосконалення, накопичення позитивних якіс�

них та кількісних змін у різних сферах життя, а

саме: 

— у соціальній сфері — диференціація і

спеціалізація ролевих функцій індивідів, заміна

відносин особистої залежності між людьми

відносинами їхньої особистої незалежності, ос�

нованої на еквівалентному обміну речами;

— в економічній сфері — розвиток науково�

технічного прогресу, поглиблення розвитку

ринку товарів, послуг, капіталу, робочої сили,

виникнення соціальної ринкової економіки;

— у культурній сфері — секуляризація освіти

і розповсюдження грамотності, залучення насе�

лення до світових культурних надбань, розвиток

інформаційного суспільства; 

— у політичній сфері — існування розумного

принципу поділу функцій влади, залучення на�

селення до політичного процесу, формування

усвідомлених інтересів різних груп суспільства,

встановлення демократичних політичних інсти�

тутів.      
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Уся історія цивілізації складається із взаємо�

відносин країн, які швидше або краще розвива�

лися, та тих, що намагалися їх наздогнати. При

цьому місця у змаганні нерідко змінювалися.

Політична та економічна могутність переходила

від однієї країни до іншої разом зі зразками

культури та соціального устрою. Могутня у XVI

столітті Іспанія згодом перетворилась у друго�

рядну державу і тільки за наших часів наздога�

няє передові країни Європи. Класичним прик�

ладом є Сполучені Штати. У XIX столітті

молода держава наполегливо наздоганяла Євро�

пу. В тому числі це стосується і політичного

досвіду. Зокрема, американський демократич�

ний конституціоналізм базувався на працях

європейських теоретиків. 

Загалом виокремлюють два основні типи

модернізації. Перший із них — це первинна або

органічна модернізація, яка є характерною для

країн, що пережили перехід до раціональних

суспільних структур у результаті поступового,

тривалого розвитку внутрішніх процесів, через

поступове спонтанне накопичення передумов у

тих чи інших областях суспільного життя, поєд�

нання яких надавало якісного поштовху. 

Другий тип — вторинна або рефлективна

(неорганічна) модернізація, яка є характерною

для країн, що з тих чи інших причин відстали у

своєму розвитку і тепер за рахунок широкого

використання досвіду передових держав нама�

гаються наздогнати їх за рівнем і якістю життя.

Іншими словами — модернізація навздогін.          

Успішність модернізації багато в чому зале�

жить від того, наскільки процес змін відбуваєть�

ся органічно, тобто іманентно вписується у

політичні інститути, сприймається суспільс�

твом як природній і підтримується ним. 

Об’єктивність модернізаційного процесу пе�

редбачає і різні форми протидії: непорозуміння,

зашкарублість, традиціоналізм, консерватизм,

забобони, зволікання, прямий саботаж, а також

боротьбу з ними та із їх наслідками: відсталістю,

підсиленням зовнішньої залежності, стагнацією

та кризами. Дані причини призводять до част�

ковості та нерівномірності модернізації: онов�

люються лише окремі політичні інститути, ідео�

логічні напрями, суспільні настрої тощо.

Така модернізація є фрагментарною і дуже

обмеженою ефективністю. Її складовими є такі

протиріччя, як прогресивна меншість та кон�

сервативна більшість, яскраві ідеї та немож�

ливість їх реалізації, ринкова економіка та авто�

ритарний режим тощо.

В даному випадку найбільш часто викорис�

товуваним механізмом  політичної модернізації

є запозичення (копіювання, імітація) зразків.

Звичайно виділяють два типи імітації: імітація

алгоритму, коли копіюється механізм якого�не�

будь процесу, включаючи його зміст чи функ�

ціональне навантаження (наприклад, процес

взаємодії трьох функцій влади); імітація резуль�

тату чи форми, іншими словами, «симуляція»

(наприклад, проголошення вільних виборів як

принцип, тобто de jure, при їх невільному і не

змагальному характері de facto або впроваджен�

ня принципу поділу функцій влади без фактич�

ної реалізації механізму стримувань і противаг).

При цьому, найкращі результати, з погляду

рішення завдань модернізації, дає імітація алго�

ритмів. 

Варто зауважити, що імітація здійснюється

не в порожньому просторі, а в конкретно�істо�

ричному і соціокультурному контексті тієї чи

іншої країни під впливом національних тра�

дицій. Більш того, імітаційні інститути й прак�

тики не тільки змінюються під впливом тра�

дицій, а й переробляються під ці традиції. 

Політична модернізація здійснюється протя�

гом тривалого періоду, в рамках якого суспільство

характеризується особливим якісним станом, що

відрізняється нестабільністю і кризами. 

У сучасних дослідженнях виділяється п’ять

основних криз, що супроводжують процес

політичної модернізації: криза легітимності,

криза участі, криза проникнення, криза роз�

поділу, криза ідентичності. 

Криза легітимності. Характерні риси:

відсутність згоди в суспільстві щодо політичної

влади, визнання громадянами процесу прий�

няття рішень; надмірна конкуренція у боротьбі

за владу; політична пасивність мас, які не звер�

тають увагу на заклики влади до легітимності;

нездатність правлячої еліти підсилити своє

політичне панування. 

Криза участі. Обумовлена збільшенням чис�

ла груп інтересів, що претендують на доступ до

процесу прийняття рішень у суспільстві. Це за�

гострює конкуренцію у боротьбі за політичну

владу. Разом з тим політична система перехідно�

го суспільства розвинута слабко, внаслідок чого

не всі групи інтересів у ній представлені. 

Криза проникнення. Виявляється в зни�

женні здатності державного управління прово�

дити свої рішення і проекти в різних областях

суспільного життя. Часто буває позв’язана з по�

силенням впливу місцевих структур, які праг�

нуть відокремитися від впливу ззовні. 

Криза розподілу. Означає нездатність прав�

лячої еліти забезпечити прийнятне для сус�

пільства зростання матеріального добробуту і

його розподіл, що призводить до надмірної

соціальної диференціації та нерівному доступу

до основних соціальних благ.

Криза ідентичності. В умовах політичної мо�

дернізації виділяються такі основні типи кризи

ідентичності. 
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Перший тип породжується підвищенням

ступеня соціальної диференціації суспільства,

яке модернізується. У контексті політичних

змін багато колишніх соціальних груп руйну�

ються, різко зростає чисельність маргінальних

верств суспільства. Це призводить до того, що

люди, втрачаючи свій колишній соціальний

статус, не знають, до якого соціального про�

шарку вони належать, не усвідомлюють своїх

інтересів, не мають чітких уявлень про нові пра�

вила політичної гри. 

Другий тип характеризується конфліктом

між етнічною і загальнонаціональною прина�

лежностями. 

Третій тип заснований на вимогах національ�

ного або територіального самовизначення

суспільства та держави, що пов’язано із гео�

політичним та цивілізаційним вибором у рам�

ках набуття певної макрорегіональної ідентич�

ності. 

Важливим тут постає уточнення поняття

«ідентичність». Її можна визначити в якості

стійких рис, що складають своєрідність чи особ�

ливості групи, а також почуття приналежності

до групи, засноване на соціальній спільності.

По�перше, ідентичність не повинна сприй�

матися як щось статичне, тому що сама по собі

вона є динамічною системою. Це означає, що

жодна із форм ідентичності не є до кінця завер�

шеною, так само як і не до кінця стабільною. 

По�друге, ідентичність не повинна сприйма�

тися як мішанина різних компонентів — це пе�

редусім більш�менш інтегрована символічна

структура, яка має до того ж часовий вимір (ми�

нуле, сучасне, майбутнє), який забезпечує впев�

неність у тривалості і стійкості цієї структури.

Варто зазначити, що саме поняття «іден�

тичність» включає в себе два питання. Спочатку

«хто я?», потім «ким я хочу бути?». 

В умовах прискорення процесів глобалізації

та інформаційного обміну  індивіди, соціальні

спільноти та окремі держави змушені одночас�

но перебувати в рамках різних варіантів іден�

тичності. 

Тому, на нашу думку, є потреба виокремити

актуальні для сучасної України параметри само�

оцінки. Серед них — характеристика місця Ук�

раїни в світі; ставлення до інших країн та до

держав�сусідів; ставлення до традиційної ук�

раїнської ідентичності, до модернізаційних

процесів; ставлення до євроінтеграції та гло�

балізації.       

В цьому аспекті важливою постає думка

відомого німецького політолога В. фон Вайден�

фельда, зокрема щодо європейських реалій. Він

вказує на існування багатьох «рівнів ідентич�

ності»: загальноєвропейського, західно� і

східноєвропейського, національного, регіональ�

ного тощо. «Усвідомлення цієї різноманітності

«часткових ідентичностей» складає основу

політичної культури Європи. Абсолютизація

якого�небудь одного із рівнів, наприклад,

націоналізму, не раз штовхала європейців на

шлях помилок і катастроф. Усі «часткові іден�

тичності» мають бути взаємно збалансовані...»

[1, с. 16].          

До цього слід додати, що будь�яка із моделей

ідентичності набуває в сучасному суспільстві

політичного характеру.       

Отже, саме третій тип кризи ідентичності є

головним чинником, що гальмує поступовий

перехід до органічної модернізації політичної

системи в Україні. 

Процес політичної модернізації можна роз�

глядати як процес створення нових інститутів і

відносин, цінностей і норм, який потребує пев�

ної зміни ідентичності суспільства і завершуєть�

ся цією зміною.   

Процеси глобалізації поступово впливають

на суспільно�політичний світогляд громадян

України. Вони дійсно починають орієнтуватися

на Європу. Україна прагне повернути собі євро�

пейську спадщину. Даний процес характери�

зується позбавленням комплексу меншовар�

тості. 

В цьому плані важливим видається тверд�

ження сучасної дослідниці А. Процик: «Вони

(українці. — Ф. Б.) шукають своїх європейських

коренів не тільки для того, щоб підняти ук�

раїнську культуру від застійної провінційності,

а й для зміцнення і посилення підвалин власної

національної ідентичності» [2, с. 150].  

Проте кардинального перевороту в сус�

пільній свідомості ще не відбулося. Поділ про�

ходить у межах кожної системи суспільних

відносин. Саме через цю амбівалентність

політична ситуація залишається непрогнозова�

ною. Україна не може визначитися зі своїми

міжнародними партнерами, заплуталася із де�

мократичними принципами, які вона нібито

поділяє теоретично, але якими часто нехтує на

практиці.

В даному аспекті, на наш погляд, важливе

теоретичне міркування відомого українського

дослідника О. Майбороди, який стверджує: «Ге�

остратегічний вибір країни є оптимальним за

співпадіння двох мотивів — цивілізаційно�іден�

тифікаційного та раціонально�прагматичного.

Перший із названих мотивів обумовлює вибір

країною стратегічного, а то й вічного історично�

го союзника за критерієм самовіднесення себе

до тієї ж цивілізації, що і бажаний партнер.

Зближення із цивілізаційним аналогом кратно

прискорюється очікуваною матеріальною виго�

дою, тобто другим мотивом. Однак, коли трап�

ляється незбіг обох мотивів, країна у своєму
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виборі керується одним із них. За будь�якого

рішення країна та її населення мають іден�

тифікувати себе частиною того простору, до

якого спрямований її геополітичний вектор» [3,

с. 71]. За його словами: «Він (геостратегічний

вибір. — Ф. Б.) буде зроблений нацією, чия пси�

хологія не буде як зараз піддатливою різним апе�

ляціям до східнослов’янського братерства, але

натомість буде ставити наріжним каменем праг�

матизм та ефективність. Тобто ті риси, які

найбільш виразні у західній цивілізації» [3, с. 74].

Україна, натомість, тримається за своє ра�

дянське минуле. Це відбувається тому, що знач�

на частина населення має пострадянську мен�

тальність. Ситуація зміниться на краще тільки

тоді, коли відбудеться переворот у суспільній

свідомості у бік справжнього патріотизму, який

саме і передбачає сприйняття європейських

цінностей свободи та демократії. 

Отож, якщо сьогодні пострадянська іден�

тичність візьме вгору, то наше майбутнє лежати�

ме у євразійському просторі. Іншими словами,

Україна ніколи не досягне ядра європейської

цивілізації, до якого дуже важко потрапити. На�

томість вона назавжди залишиться на узбіччі

цивілізаційного розвитку, де її місія полягатиме

у захисті благополучної Європи від небажаних

транзитних потоків емігрантів, зброї та нарко�

тиків. З іншого боку, якщо Україна обере свідо�

му стратегію орієнтації на Європу із перспекти�

вою на європейську ідентичність, то в неї ще

залишиться шанс бути в єдиній Європі.

Щодо євразійської цивілізації, то вона не має

ядра і підміняє реальні стандарти життя грома�

дян абстрактними ідеями місії, яку треба вико�

нувати, духовності, яку треба силоміць насад�

жувати. Європейська традиція в цьому плані є

більш перспективною, оскільки навіть об’єдна�

на Європа сьогодні є Європою націй, де ніхто

нікого не прагне асимілювати силою.

Про це переконливо свідчить досвід окремих

країн Європи. Зокрема, як зазначає В. фон Вай�

денфельд, адже саме у Німеччині тривалий час

існувала могутня традиція невизнання і неприй�

няття сучасної цивілізації, чому слугувала анти�

номічна конструкція «культура — цивілізація»

[1, с. 24]. Тим часом неприязнь щодо сучасної

цивілізації вела німців від однієї катастрофи до

іншої[1, с. 24]. Як зауважує дослідник: «Історія

ХХ століття показала, до чого призводить розви�

ток, що здійснюється в дусі розриву з основопо�

ложними цінностями європейської цивілізації.

Будь�який тоталітарний режим або режим, що

тяжіє до тоталітаризму, виявлявся водночас за

своєю суттю і антиєвропейським, його теорія і

практика входили у фундаментальне протиріччя

з європейською ідентичністю, яка складалася

століттями» [1, с. 19].    

В політичному сенсі можна говорити про

певні ознаки які притаманні двом цивіліза�

ційним векторам. Європейський означає де�

мократію, парламентаризм, толерантність.

Євразійський — авторитаризм, культ особис�

тості та сили.   

Сьогодні інституційна демократія стає уні�

версальною нормою суспільного устрою, що, у

свою чергу, ототожнюється з визначенням су�

часних або модернізованих держав. Про це,

наприклад, переконливо свідчать останні події

в арабських країнах північної Африки та

Аравійського півострова.   

Процеси глобалізації і глобальної експансії

інформаційного суспільства визначають мо�

дернізаційні перетворення і самі механізми

підтримки ідентичності, надають їм значного

динамізму. Криза ідентичності стає нормою,

яка є диверсифікованою залежно від значимості

для даного суспільства громадянської ідентич�

ності, що лежить в основі політичного самовиз�

начення індивіда. Розмивання традиційних

зразків ідентичності виявляє різні орієнтири

ідентифікаційних процесів. Радикальна транс�

формація традиційних структур і принципів

самоідентифікації призводить до зміни ідентич�

ності всього суспільства і є однією із важливих

функцій модернізації.    

Універсальна модернізаційна модель полягає

у поєднанні таких важливих цінностей як

індивідуалізм, раціональність, приватна влас�

ність, правова свідомість та повага до прав лю�

дини, свобода, уявлення про універсальний

характер інститутів ліберальної демократії і

вільного ринку. 

Утвердження універсалізму зазначених цін�

ностей було пов’язано із динамікою якості життя

в суспільствах, які поділяли дані цінності, і спри�

яло зростанню згуртованості сучасних розвине�

них країн, визначило розповсюдження інсти�

тутів, що вкоренилися в них, поза їх межами. 

В цих умовах Україна змушена шукати онов�

лені основи власної ідентичності. До цього спо�

нукають розмивання сталих орієнтирів націо�

нального розвитку і ціннісних засад соціальної

ідентичності та процеси політичної і соціокуль�

турної глобалізації. За період, що минув із часу

здобуття Україною незалежності наша країна не

зуміла повною мірою здійснити перехід до су�

часної держави і затвердити українську іден�

тичність як основу колективної самоіден�

тифікації національної спільноти. 

На початку ХХІ століття Україна зіштовхну�

лася з проблемою геополітичного вибору,

вийшла до нової розвилки цивілізаційного

самовизначення. Різноспрямовані зовнішньо�

політичні імпульси заохочують тенденції ре�

гіональної дезінтеграції і активно перешкоджа�
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ють становленню єдиного українського соціа�

льно�політичного і культурно�інформаційного

простору. У низці регіонів інтенсифікуються

процеси утвердження власних регіональних

ідентифікаційних моделей, підсилюється усві�

домлення локальної специфічності на шкоду

уявленням про загальну українську ідентич�

ність. Не викликає сумніву, що утвердження ло�

кальних характеристик ідентичності на проти�

вагу загальноукраїнським буде являти собою у

майбутньому загрозу для просування націо�

нальних інтересів нашої держави. 

Сучасну Україну характеризує невизна�

ченість самоідентифікації. Так, згідно із соціо�

логічним опитуванням, більшість громадян,

оцінюючи місце України у світі, схиляється до

характеристики її як маловпливової європейсь�

кої держави, що перебуває у пошуках свого

місця у світі [Див.: 4, с. 33].

Вона розривається між своєю культурно�

історичною приналежністю до Європи та перс�

пективністю взаємодії з Росією. Пошуки нових

більш сучасних основ ідентичності здійснюють�

ся на стику процесів глобалізації. Тема глоба�

лізації все ще є присутньою лише на периферії

української суспільної свідомості. Ще тільки

засвоюються практики та норми, давно уко�

рінені у більшості модернізованих суспільств. 

У цьому аспекті великою проблемою для ук�

раїнського суспільства залишається формуван�

ня адаптованої до сучасних умов моделі

національно�цивілізаційної ідентичності. Зва�

жаючи на проміжне геополітичне положення

між ЄС та Росією, яке займає Україна, в ук�

раїнському суспільстві присутні елементи іден�

тичності як європейського, так і євразійського

типів. Культурні запити сучасних громадян Ук�

раїни значною мірою визначаються елемента�

ми першого типу, а саме індивідуалізмом, мо�

деллю раціональної поведінки, мотиваційним

компонентом. Проте у поведінці індивіда у

публічній сфері яскраво проявляються риси

другого типу: прагнення до налагоджування

кланових і особистих неформальних відносин,

слабка укоріненість правової свідомості, патер�

налістські та етатистські установки, культ осо�

бистості і сили.  

Водночас можна вважати, що загальними

орієнтирами формування нової української

ідентичності залишаться, з одного боку, загаль�

не культурне поле та єдність національного і

ментального простору. З іншого — важливу роль

буде відігравати утвердження нових сучасних

інститутів соціальної ринкової економіки та де�

мократичної, правової держави. Проте реаль�

ною загрозою на цьому шляху можуть стати

процеси деградації суспільства, втрата мораль�

них і ціннісних орієнтирів у молоді. 

Для попередження та запобігання вищезаз�

наченому вірогідному негативному сценарію

розвитку подій необхідна цілеспрямована та

послідовна державна політика, яка передбачає

формування у всього населення України почут�

тя приналежності до єдиної країни і держави.

В цьому сенсі об’єднувальним чинником у рам�

ках подолання напруженості усередині країни,

яка викликана регіональними суперечками має

стати набуття нашою державою європейської

ідентичності.  Усвідомлення суспільством то�

тожності патріотичних засад та універсальних

демократичних цінностей, притаманних євро�

пейській спільноті є дуже важливими чинника�

ми реалізації національних інтересів нашої дер�

жави.     

Таким чином, на нашу думку, завдання для

України полягає у необхідності ефективної

трансформації цивілізаційних особливостей са�

ме на основі адаптації запозичених інновацій�

них практик та інститутів у ресурси національ�

ного розвитку, що дасть змогу здійснити

справжній модернізаційний ривок.   

Головною складовою цього процесу має ста�

ти формування так званої позитивної ідентич�

ності, яка передбачає підтримку широкого кон�

сенсусу та громадянську лояльність щодо

вибору моделі суспільного розвитку, готовність

до діалогу в публічній сфері.       
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Резюме: обгрунтовано, що «нелінійність» істо"
ричного розвитку дозволяє розглянути «хвилі де"
мократизації» як перехід групи країн від недемок"
ратичних режимів до демократичних.

Ключові поняття: людина, культура, демок�

ратія, демократизація, «демократична хвиля»,

політична культура, виховання. 

Резюме: обосновано, что «нелинейность» ис"
торического развития позволяет рассмотреть
«волны демократизации» как переход группы
стран от недемократических режимов к демок"
ратическим. 

Ключевые понятия: человек, культура, демок�

ратия, демократизация, «демократическая вол�

на», политическая культура, воспитание.

Resume: it is grounded, that «non"linearity» of his"
torical development makes it possible to consider of
«waves of democracy» as a transition of a group of
countries from undemocratic regime to democratic.

Key concepts: human, culture, democracy,

democratization, «democratic wave», political cul�

ture, education.

Однією із центральних проблем сучасної

політології є дослідження трансформацій від ав�

торитарних і тоталітарних режимів до демокра�

тичних. На сьогодні день у політичній науці

немає єдиної теорії, яка б пояснювала зако�

номірності становлення механізмів демократи�

зації. Під єдину схему неможливо підвести все

різноманіття демократичних перетворень, що

розгорнулися у другій половині ХХ — початку

ХХI ст., а тим більше всю історію розвитку де�

мократії попередніх епох. Політологи у дослі�

дженнях перспектив демократизації суспільства

виокремлюють два напрями його переходу до

демократії. Перший акцентує увагу на своє�

рідності кожної країни і ставить питання про

можливість типологічної різноманітності моде�

лей демократії. Наприклад, розглядається пи�

тання про самобутність «східної» демократії

(індійської, японської), про схильність тієї або

іншої держави до східного або західного типу [3,

с. 105]. Якщо в західних теоріях культурними

передумовами демократії виступає розповсюд�

ження цінностей індивідуалізму, що замінюють

колективістські і патріархальні типи мислення,

то в східних демократіях, як визнають дослідни�

ки, західні цінності можуть існувати паралельно

з колективізмом.

Другий напрям аналізує моделі переходу до

демократії. Серед політологів певний час попу�

лярними були теорії «транзитології» (від лат.

дієслова transire — переходити). Вчені намага�

лися змоделювати процеси перехідного (тран�

зитивного) періоду від недемократичних ре�

жимів до демократичних і виявити набір

чинників, які сприяють або ускладнюють ці пе�

реходи. 

Сучасні країни, що встали на шлях демокра�

тичного розвитку, володіючи різним потен�

ціалом і готовністю до змін, демонструють різні

моделі переходу. Перехід до демократії більшою

мірою залежить від вибору тактики переходу,

застосування конкретних механізмів та враху�

вання соціально�економічних і культурних

чинників. Побутує думка, що розширення

політичного простору демократії визначається

бажанням і волею правлячих еліт [4, с.71].

У рамках цього напряму можна виділити теорію

раціонального вибору, згідно з якою всі

політичні процеси детерміновані діяльністю

людей, що приймають рішення для досягнення

певних цілей. Відповідно перехідний період

розглядається як боротьба між прихильниками і

супротивниками змін, результат якої залежить

від здатності цих груп домовитися між собою і

укласти «пакт» (угоду) про набір нових демок�

ратичних правил і процедур. С. Хантингтон

стверджує, що демократизація в різних країнах

є результатом комбінації низки чинників, що

веде до встановлення демократичних устроїв,

що відрізняються від країни до країни [6, с. 214�

215]. Предметом нашого дослідження є демок�

ратизація як суперечливий соціально�політич�

ний процес, в контексті розгляду її в межах

транзитивної парадигми. Ми припускаємо, що

механізмом становлення реального демокра�

тизму, незалежно від конкретної транзитивної

моделі, повинно бути: утвердження правової

держави на принципах верховенства права, роз�

ширення та поглиблення прав і свобод людини

й формування та розширення громадянського

суспільства.

У широкому сенсі демократизація означає

процес політичних і соціальних змін, спрямова�

них на встановлення демократичного ладу [2,

с. 45]. На різних стадіях суспільно�історичного

розвитку цей процес завжди визначався конк�

ретними історичними типами демократії.

У містах�державах Стародавньої Греції демок�

ратичні форми правління приходили на зміну
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тиранічним або олігархічним режимам, не міня�

ючи соціально�економічної рабовласницької

природи. В епоху середньовіччя (якщо не раху�

вати дворянське станове представництво) ми

спостерігаємо лише появу або зникнення окре�

мих острівців демократії, як результат боротьби

між феодальною аристократією і третім суспіль�

ним шаром. На пізніх етапах феодалізму демок�

ратизація, як правило, відбувалась у проти�

борстві між буржуазією, що зароджувалася, і

дворянством, що тяжіло до буржуазії, з одного

боку, і феодальною абсолютистською систе�

мою, з іншого. Кульмінацією цього процесу

вважається Велика французька революція.

Перша якісна відмінність буржуазної демок�

ратії пов’язана  зі встановленням демократич�

них відносин у рамках національних держав на

відміну від міст�держав античності і середнь�

овічних міських комун. Не випадково відомий

американський політолог Р. Даль, аналізуючи

загальносвітовий демократичний процес,

виділяє його першу трансформацію — станов�

лення демократичних міст�держав, і другу

трансформацію — становлення націй�держав

[7, с. 13�14, 213�215].

Суперечлива сутність демократизації підтве�

рджується «нелінійністю» історичного розвитку

даного процесу. На початку 90�х років до

політичної науки увійшло нове поняття — хвилі

демократизації. Важливе значення у розробці

теорії хвиль демократичного процесу належить

американському політологові, директору аме�

риканського Інституту стратегічних досліджень

Гарвардського університету С. Хантингтону,

який у монографії «Третя хвиля. Демократи�

зація в кінці XX століття» (1991 р.) проаналізу�

вав передумови, хід і перспективи переходу від

тоталітаризму і авторитаризму до демократії в

світі. Хоча одним із перших, хто звернув увагу

на хвилеподібність демократизації у світовому

масштабі, був Р. Даль, який у своїй роботі «Де�

мократія і її критерії» виділив три основні етапи

становлення поліархії. Крім того, слід зазначи�

ти важливість робіт Ф. Шміттера, Д. Джагерса,

Т. Гарра. Але розроблена С. Хантингтоном

теорія хвиль отримала більший резонанс у нау�

кових колах.

Учений у своїй роботі пропонує таке визна�

чення «демократичної хвилі» (або «хвилі демок�

ратизації»): «Хвиля демократизації є перехід

групи країн від недемократичних режимів до

демократичних, що протікає у певний період

часу і за чисельністю, що істотно перевершує ті

країни, в яких за той же період часу розвиток

протікає у протилежному напрямі» [8, с.15].

У процитованому визначенні С. Хантингтона

вказується і на наявність у межах демократичної

хвилі протилежних, тобто антидемократичних

процесів. Йдеться, таким чином, про кількісне

переважання демократичних тенденцій у рам�

ках відповідного проміжку часу, які накладають

якісний відбиток на характер останнього.

Перша хвиля демократизації сягає своїм

корінням американської і французької рево�

люцій. Проте поява демократичних, в сучасно�

му розумінні, політичних інститутів є феноме�

ном XIX ст. Умовно демократизація в рамках її

першої хвилі відрізняється двома ознаками:

1) поступове поширення виборчого права на

переважну більшість дорослого населення зі

скороченням, а потім і скасуванням майнового

цензу; 2) становлення і розвиток відповідальних

представницьких інститутів і підзвітних їм ви�

конавчих органів. Виходячи з цих критеріїв, на

рубежі XIX та XX ст. перехід до демократії був

завершений у таких країнах, як США, Великоб�

ританія, Франція, Швейцарія, Австралія, Кана�

да і Нова Зеландія і низці країн Північної

Європи. Незадовго до першої світової війни де�

мократичні режими були встановлені в Італії й

Аргентині, а у післявоєнний період — у двох но�

вих державах Європи, що отримали неза�

лежність — Ісландії й Ірландії [2 с. 45�46].

Перша хвиля відкату від демократизації

умовно бере початок у 1922 р., тобто з походу

Б. Муссоліні на Рим з подальшим захопленням

влади і встановленням фашистської диктатури.

Невдовзі декади нестійкі демократичні інститу�

ти в Польщі, Литві, Латвії і Естонії були ліквідо�

вані в результаті військових переворотів, що

відбулися там. У 1926 р. в Португалії, внаслідок

державного перевороту, владу захопили війсь�

кові, і в країні встановилася військова диктату�

ра, що проіснувала майже п’ять десятиліть.

У Німечинні прихід у 1933 р. Гітлера до влади і

встановлення фашистського режиму ознамену�

вав поразку Веймарської демократичної рес�

публіки. Аншлюс Австрії, що відбувся за цим,

супроводжувався відповідно ліквідацією в цій

країні демократичних структур. В Іспанії грома�

дянська війна 1936 — 1939 рр., що завершилася

встановленням диктатури генерала Франко,

перервала короткочасний процес демократи�

зації, який почався там у 1932 р. 

У 1930�ті роки відбулися також військові пе�

ревороти і у ряді латиноамериканських країн,

що вибрали до цього шлях демократичного роз�

витку, — в Аргентині, Бразилії і Уругваї. До цьо�

го можна додати, що із сімнадцяти країн, у яких

між 1910 і 1931 рр. встановилися демократичні

режими, до кінця тридцятих років лише чотири

зберегли демократичні форми правління. 

Таким чином, друга половина 20�х�30�х років

ХХ ст. характеризуються переважанням антиде�

мократичної тенденції. Її особливістю є те, що ра�

зом із традиційно автократичними політичними
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системами з’являється новий соціально�по�

літичний феномен — тоталітаризм. Антидемок�

ратична хвиля цього періоду відобразилася на

особливостях функціонування традиційних де�

мократичних режимів. Зрештою ця хвиля відка�

ту від демократизації стала одним із головних

джерел Другої світової війни.

Друга хвиля демократизації пов’язана з роз�

громом фашистської Німеччини, мілітаристської

Японії із звільненням західними союзницькими

військами окупованих територій. У результаті бу�

ли відновлені демократичні режими у Франції,

Голландії, Данії, Бельгії та інших країнах Західної

Європи. Присутність окупаційних союзницьких

військ у Німеччині, Італії та Японії сприяла не

тільки встановленню і зміцненню в цих країнах

демократичних політичних інститутів, але й

зробило в них демократичний розвиток незво�

ротним. Водночас у ряді латиноамериканських

країн, зокрема в Аргентині, Бразилії, Венесуелі

і Перу, були проведені демократичні вибори.

Друга хвиля демократизації збігалася з почат�

ком деколонізації колишніх колоній і напівко�

лоній. За цей період були встановлені демокра�

тичні форми правління в таких країнах, як

Індія, Нігерія, Філіппіни, Шрі�Ланка.

Проте на початок 60�х років друга хвиля де�

мократизації себе вичерпала. З того часу бере

початок друга хвиля відкату від демократизації.

У 1967 р. в Греції, в результаті військового пере�

вороту, було перервано демократичний розви�

ток і встановилася військова диктатура «пол�

ковників». Окрім Греції, друга хвиля охопила

переважну більшість країн третього світу, де

внаслідок військових переворотів або узурпації

влади правлячою елітою встановилися автори�

тарні режими. Багато з них мали відверто дикта�

торський або військово�диктаторський харак�

тер. Ефект глобального відкату від демократії

країн третього світу був вражаючим. Так, якщо в

1962 р. уряди, сформовані в результаті військо�

вих переворотів, існували в тринадцяти країнах,

то до 1975 р. їх вже налічувалося тридцять вісім.

Згідно з іншими підрахунками, одна третина

держав, в яких у 1958 р. функціонували демокра�

тичні режими, до середини 70�х років мала авто�

ритарне правління [8, с.21]. Показово, що за цей

же період спостерігаються багато кризових про�

цесів і в країнах західної демократії. Тому не ви�

падково, що в багатьох політологічних дос�

лідженнях того часу, не тільки переважала теза

про непридатність демократичної моделі для

країн, що розвиваються, а й висловлювалися

сумніви щодо життєздатності самої демократії.

Тим часом подальші два десятиліття стали

наочною історичною ілюстрацією протилежної

тенденції, спростувавши песимістичні сумніви

щодо успішного функціонування демократич�

них інститутів. У квітні 1974 р. в Португалії де�

мократично налаштованими силами був здійс�

нений військовий переворот, згодом підтрима�

ний масовим загальнонародним рухом, який

поклав край багаторічній диктатурі військового

режиму. Кілька місяців потому в Греції в резуль�

таті глибокої політичної кризи військовий уряд

вимушений був скласти з себе повноваження, і

влада перейшла в руки цивільних осіб з числа

лідерів політичних партій демократичної

орієнтації.

У листопаді 1975 р. в Іспанії зі смертю Фран�

ко покладено край тридцятишестирічному ав�

торитарному правлінню. Півтора роки потому

король Іспанії Хуан Карлос і прем’єр�міністр

А. Суарес здійснили серію політичних реформ

(легалізацію раніше заборонених політичних

партій, різке обмеження цензури, реформу ор�

ганів влади тощо), які уможливили парла�

ментські вибори. Прийнята парламентом і схва�

лена на загальнонаціональному референдумі

у березні 1978 р. нова конституція Іспанії вже не

мала нічого спільного із франкізмом.

Розпочавшись у країнах Південної Європи,

з кінця 70�х і впродовж 80�х років ХХ ст. хвиля

демократизації переміщується до Латинської

Америки і Азії. В кінці 80�х рр. сучасна хвиля

демократичного процесу вступає в нову фазу,

пов’язану з кризою так званого «реального

соціалізму».

Відмінною рисою сучасної демократичної

хвилі порівняно з попередніми хвилями демок�

ратичного процесу є її більш глобальний харак�

тер, оскільки вона охоплює практично всі

континенти. С. Хантингтон виокремлює такі

чинники глобалізації світового демократичного

процесу, що розширюється: 1) криза легітим�

ності авторитарних і тоталітарних систем;

2) безпрецедентне зростання світової економі�

ки в 60�і роки, а також зростання освіти і збіль�

шення міського середнього класу; 3) серйозні

зміни в доктрині католицької церкви в 60�і ро�

ки; 4) зміна політичного курсу провідних світо�

вих політичних сил (США, СРСР, Європейське

співтовариство); 5) демонстраційний ефект, по�

силений новими засобами міжнародної ко�

мунікації, а також первинним досвідом перехо�

ду до демократії в рамках третьої хвилі, який

відігравав стимулюючу роль і служив моделлю

для подальших зусиль до змін режиму в інших

країнах [8, с. 24].

Розроблена в сучасних умовах С. Хантингто�

ном теорія хвиль має важливе значення для ро�

зуміння часового вимірювання демократичного

процесу, оскільки демократія, як форма прав�

ління, виникає й функціонує на певному

відрізку часу. Як ми переконалися, для станов�

лення демократії необхідний певний час. У ме�
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жах фізичного часу протікає час політичний,

хоча вони далеко не завжди збігаються. По�

літичний час — це міра інтенсивності політич�

ного процесу, яким, як зазначають А. І. Демідов

і А. А. Федосєєв, «вимірюється частота подій в

одиницю фізичного часу, може прискорюватися

або сповільнюватися залежно від своєї подійної

насиченості» [1, с. 107].

У контексті аналізу демократії існує певна

періодизація політичного часу:

— період становлення демократичного ладу і

формування демократичних інститутів у резуль�

таті кризи та поразки тиранічних, деспотичних,

абсолютистських, авторитарних і тоталітарних

режимів;

— період стабільного функціонування де�

мократичного режиму;

— період виходу з політичної кризи і збере�

ження демократичного ладу внаслідок відносно

мирного вирішення політичних конфліктів і

часткового (тією чи іншою мірою залежно від

конкретних умов) реформування демократич�

ного режиму;

— період занепаду демократії і зміни її різни�

ми формами тиранії або деспотії (на прикладі

історії Стародавньої Греції або Стародавнього

Риму), а стосовно реалій XXІ століття — в ре�

зультаті кризи демократичного режиму —

період поразки останнього, що супроводжуєть�

ся переходом до різних форм тоталітаризму і ав�

торитаризму.

Отож, політичний час демократії, на відміну

від фізичного часу, не має однолінійного харак�

теру, а є швидше суперечливим циклічним про�

цесом. Причому ці цикли далеко не завжди є

фатально неминучими. Поява кожного з них у

рамках локальних просторових меж, будь то

старогрецькі міста�держави або сучасні

національні держави, залежить від конкретних

умов відповідної країни, економічної ситуації,

розташування політичних сил, особливостей

політичної культури і т.д. в ній.

Разом із локальними часовими межами

демократії існує також загальносвітовий час

демократичного процесу, що охоплює період

становлення демократичних форм правління і

демократичного ладу в цілому, або ж, навпаки,

його кризи і занепад в кількох або у багатьох дер�

жавах, залежно від характеру історичної епохи.

Тут не можна не пригадати відомий вислів А. де

Токвіля, який, аналізуючи американську демок�

ратію, представляє її як картину майбутнього

розвитку Європи, у своєму дослідженні зазначав

таке: «Мені уявляється, що та сама демократія,

яка панувала в американському суспільстві,

стрімко йде до влади в Європі. Ми живемо в епо�

ху великої демократичної революції. Всі її

помічають, але далеко не всі оцінюють її схожим

чином. Одні вважають її модним нововведен�

ням і сподіваються її зупинити, тоді як інші вва�

жають, що вона непоборна, оскільки уявляється

їм у вигляді безперервного, найстародавнішого і

постійного зі всіх відомих в історії процесів» 

[5, с. 27]. Отже, суперечності, що виникають у

процесі становлення демократії, можуть вини�

кати як на локальному, так і на загальносвітово�

му рівні.
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У статті проведено аналіз наукових дослі"
джень зарубіжних та вітчизняних авторів сто"
совно визначення феномену лідерства. Автор
зробила спробу узагальнити різноманітні тлума"
чення терміну лідерство. Досліджено розбіжності
між поняттями лідер та керівник. Детально
розглянуто функції та якості лідера. Обґрунтова"
но, що специфіка функцій лідера обумовлена особ"
ливостями групи, якою він керує. 

Ключові слова: соціальне середовище, лідер,

керівник, лідерство, група, влада.

В статье проведен анализ научных исследова"
ний зарубежных и отечественных авторов отно"
сительно определения феномена лидерства. Автор
обобщил разнообразные толкования термина ли"
дерство. Исследованы отличия между понятиями
лидер и руководитель. Детально рассмотрены
функции и качества лидера. Обосновано, что спе"
цифика функций лидера обусловлена особенностя"
ми группы, которой он руководит. 

Ключевые слова: социальная среда, лидер,

руководитель, лидерство, группа, власть.

In the article the analysis of scientific researches of
foreign and domestic authors is conducted in relation
to determination to the phenomenon of leadership. By
an author the done attempt to generalize various inter"
pretations of term leadership. Disagreements between
concepts are explored leader and leader. Functions
and qualities of leader are considered in detail. Нave
been substantiated, that the specific of functions of
leader is conditioned by the features of group which he
leads.

Key words: social environment, leader, leader,

leadership, group, power.

Постановка проблеми. На сучасному етапі

формування нового соціального середовища

спроба розгляду феномену лідерства здається

необхідною і своєчасною. Лідерство існує і

здійснюється в усіх галузях, громадського жит�

тя, проте, підхід до розуміння цього феномену

істотно відрізняється, як у різних науках і

підходах, так і в сферах суспільно�соціального

життя. Феномен лідерства займає особливе

місце в політичній психології через свою яск�

равість і цікавість. Якщо для політичної науки

головною проблемою є влада, то для політичної

психології — конкретна реалізація цієї влади в

«людському чиннику» політики.

Феномен лідерства є об’єктом наукового і

практичного інтересу вже давно. Його вивчають

соціологи, психологи, політологи і менеджери.

Зокрема, дане питання досліджували такі відомі

автори, як Е. Белінська, М. Вебер, О. Віхансь�

кий, Дж. П. Канджемі, Б. Карлоф, Р. Кричевсь�

кий, Е. Кудряшова, І. Ломачинська, А. Мене�

гетті, К. Наір, А. Наумов, Б. Паригін, В. Пугачов,

Дж. Рассел, С. Седерберг, Е. Шейн, Е. Шестопал

та інші, проте єдиного розуміння змісту цього

феномену і механізмів його формування досі не

існує.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи

є науково�теоретичне обґрунтування феномену

лідерства, дослідження сутнісних ознак постаті

лідера та особливості їх реалізації в сучасних

умовах. 

Результати досліджень та їх обговорення. Ми

живемо у світі, що прагне всебічно з’ясувати

суть лідерства, проте водночас ми ніколи не бу�

ли так недовірливі до своїх політичних лідерів

як сьогодні. 

Взагалі лідерство властиве самій природі лю�

дини і є якнайдавнішою формою організації

життя людей, дієвим засобом вирішення питань

сьогодення. Вже на перших етапах розвитку

людства вибирався такий порядок суспільного

життя, де провідну роль грали досвідченіші, ро�

зумніші, сильніші та людяніші люди. Вони от�

римували визнання, довіру, авторитет серед

своїх родичів і ставали лідерами. У міру розвит�

ку соціального життя ускладнювалася система

лідерства, множилися відповідні зв’язки і відно�

сини, росла кількість вирішуваних питань. Від

особистісного лідерства суспільство переходило

до складніших його форм. 

Лідерство як соціальне явище існує всюди.

Можна стверджувати, що там, де склалася та

або інша людська спільнота, там повинні з’яви�

тися і лідери. У суспільстві існує об’єктивна

потреба в лідерстві, і вона не може не реалізову�

ватися. Лідерство — один із механізмів об’єд�

нання групової діяльності, коли індивід або час�

тина соціальної групи виконують роль лідера,

тобто організовують, спрямовують дії всієї гру�

пи, яка чекає, приймає і підтримує дії лідера. 

Роль лідерів особливо велика в переломні

періоди розвитку людства, коли потрібно швид�

ко ухвалювати рішення, вміти правильно зрозу�

міти конкретні завдання. При цьому в суспільс�

тві доволі часто побутує думка, що «сильний
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лідер» може одноосібно вирішити всі проблеми.

Проте, як зазначає О. С. Віханський, основне

завдання лідера не вирішувати по одинці всі

проблеми, а стимулювати групу, націлювати її

на розв’язання певних завдань, піклуватися про

засоби, за допомогою яких ці завдання можуть

бути вирішені [3, с. 454]. Лідер володіє владою,

що дозволяє контролювати дії інших людей.

Існує безліч трактувань природи влади. Так, згідно

із психологічним підходом, влада — особлива

суть, носієм якої виступає особа. Ця суть вира�

жається в концентрованій енергії, що примушує

інших людей підкорятися. Ця концентрована

енергія має назву владної волі. Разом із психо�

логічним існує соціологічний підхід, прихильни�

ки якого переносять акцент із владної волі на

соціальну взаємодію. Класичне визначення з по�

зицій даного підходу дав Макс Вебер. Він визна�

чає владу як будь�яку можливість проводити

усередині даних суспільних відносин власну волю,

навіть усупереч опору, незалежно від того, на чому

така можливість ґрунтується [8, с. 84].

Сьогодення підіймає питання про необхід�

ність висунення нових лідерів, які змогли б виз�

начити курс для виходу з економічної, політич�

ної, соціальної та екологічної кризи, знайти

оптимальний шлях розвитку в майбутньому.

Звичайно, в цих умовах деякі лідери відкрито

перевищують свої повноваження і узурпують

владу. Проте більшість є прикладом бажаного

керівника, а також ідеального лідера. Подібні

лідери грають значну роль при створенні певно�

го образу мислення і служать символами мо�

рального єднання суспільства. Лідери виража�

ють етику і етичні цінності, які об’єднують усе

суспільство.

Групи, що досягають успіху, відрізняються від

неуспішних головним чином тим, що мають

більш динамічне та ефективне керівництво. До

слів «керівник», «керівництво» часто відносять

такі поняття як лідер та лідерство. В деяких ви�

падках ці слова є синонімами, але це не зовсім

так. Спробуємо розібратися в природі виник�

нення лідерства та дати більш чітке визначення

цього поняття.

Незважаючи на те, що керівництво — суттє�

вий компонент ефективного управління, ефек�

тивні лідери не завжди є одночасно і ефектив�

ними управлінцями. Іноді ефективне лідерство

може і заважати формальній організації [3,

с. 458�459]. І навпаки, бути керівником, ще не

означає автоматично вважатися лідером, тому

що лідерству значною мірою притаманна не�

формальна основа. Можна займати першу поса�

ду в організації, але не бути лідером. Феномен

лідерства ґрунтується на авторитеті керівника.

В науковій літературі розрізняють формальний,

особистий та повний авторитет керівника.

Формальний авторитет керівника випливає з

його прав як посадової особи розпоряджатися

підлеглими, давати їм завдання, вимагати вико�

нання їх, контролювати і стимулювати їхню

працю. Особистий авторитет керівника визна�

чається комплексом його особистих якостей як

людини, таких, як людяність, толерантність,

етичність та ін. Повний авторитет керівника,

або авторитет лідера, виявляється при поєд�

нанні формального і особистого авторитету

особи, яка обіймає керівну посаду.

Вивчення природи лідерства в соціальних

спільнотах показує, що лідери, як правило, ма�

ють ряд чітко виявлених якостей. 

По�перше, спосіб життя лідера передбачає

тісне поєднання кар’єри і особистого життя.

По�друге, лідер ніколи не зупиняється у

своєму розвитку. Здібності, честолюбність, та�

лант, знання стимулюють лідера до подальшого

розвитку і вдосконалення їх.

По�третє, лідер знаходить своє справжнє по�

кликання у застосуванні успадкованих здібнос�

тей та набутих навичок, розуму, знань, таланту

як способу самореалізації саме у керівництві

іншими людьми [11, с. 145].

У процесі дослідження феномену лідерства

вчені запропонували багато різних визначень

даного поняття. Перші спроби опису феномену

лідерства сягають античних часів. Зокрема,

Платон підкреслював, що правитель повинен

отримати належне виховання, бути мудрим,

тому що саме мудрість необхідна для управлін�

ня людьми. На думку вченого, доброчинність

царів — філософствувати; доброчинність підда�

них — підкорюватися [10, с. 98]. Філософ звер�

тав увагу на те, що правитель повинен не тільки

вміти впливати на підлеглих примусом, але і бу�

ти здатним переконувати людей. Н. Макіавеллі

описав образ лідера�правителя, який будь�

якими засобами досягає політичних цілей.

Ф. Ніцше вважав, що прагнення до лідерства —

це вияв «творчого інстинкту» людини: лідер має

право ігнорувати мораль — зброю слабких. 

Серйозний вплив на розвиток різних кон�

цепцій лідерства справили відомі роботи Г. Тар�

да та Г. Лебона. Всі найбільші досягнення

людства, на їхню думку, — результат діяльності

великих особистостей; послідовники ж, що

складають переважну більшість, тільки насліду�

ють видатних людей [10, с. 16]. 

Слідом за роботами Г. Тарда і Г. Лебона пос�

тупово починають складатися перші теорії

лідерства, з’являється сам термін «лідер», що

позначав людину, яка володіє владою і управляє

іншими. 

Якщо узагальнити всі письмові свідчення і

дослідження, присвячені лідерству з найдавні�

ших часів до наших днів, і скласти їх в одне
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речення, то можна сказати, що суть лідерства

така: лідерство — повне, аутентичне самовира�

ження людини, яка працює на досягнення зна�

чущої цілі, робить вплив на позитивні перетво�

рення мети спільно з іншими людьми, що в

результаті приводить до колективної діяльності.

Це визначення демонструє, що бути лідером не

означає поводитися зверхньо, владно, гучно або

зарозуміло. Прояв лідерських якостей базується

зовсім не на посаді або повноваженнях, а на

довірі і стосунках. 

Зокрема, науковці О. С. Віханський та А. І. На�

умов зазначають те, що лідерство — це не уп�

равління. Управління концентрує увагу на тому,

щоб люди робили речі правильно, а лідерство —

на тому, щоб люди робили правильні речі.

Ефективний керівник не обов’язково є ефек�

тивним лідером, і навпаки. Їхні основні харак�

теристики перебувають якби в різних вимірах. 

Лідер також є керівником, але характер його

дій інший, ніж у звичайного керівника. Він не

керує, не командує, а веде за собою інших.

Можна бути першою особою в організації, але

не бути фактично лідером, бо той повинен бути

не затверджений наказом, а психологічно

визнаним оточенням як єдиний, хто здатний

забезпечити реалізацію їхніх потреб. Тому прак�

тично виділяють такі розбіжності між лідером і

керівником: керівник звичайно визнається

офіційно, а лідер висувається стихійно; керів�

никові надаються законом певні права та

обов’язки, а лідер може їх не мати; керівник

наділений певною системою офіційно встанов�

лених санкцій, використовуючи які він може

впливати на підлеглих, а лідеру ці санкції не

надані; керівник представляє свою групу у

зовнішній сфері стосунків, а лідер у сфері своєї

активності обмежений, в основному, внутрігру�

повими стосунками; керівник, на відміну від

лідера, відповідає перед законом за стан справ у

групі.

Лідерство передбачає більш тісну взаємодію

лідера та його послідовників, тобто всі учасники

комунікаційного процесу мають змогу взаємо�

діяти між собою. Лідерство — це, передусім,

взаємодія, діалог, можливість не тільки про�

повідувати певну ідею вибраному колу прихиль�

ників, але й залучати їх до осмислення сутності

цієї ідеї, вироблення спільного групового

досвіду та найбільш оптимальної стратегії діяль�

ності. [6, с. 12].

Виходячи із функціональних і психологіч�

них відмінностей між керівником і лідером, у

групі можуть виникнути ситуації, які наклада�

ють свій відбиток на гармонізацію життя і

діяльності групи.

1. Лідер і керівник — різні особи, які не зна�

ходять спільних точок взаємодії. Ця ситуація не

сприятиме успішній діяльності групи і гар�

монізації міжособистісних стосунків.

2. Лідер і керівник — різні особи, які на ос�

нові взаємоповаги і компромісів знаходять точ�

ки взаємодії. Така група може працювати

успішно, і в ній пануватиме певний «дух» зма�

гання та суперництва. 

3. Лідер і керівник — одна і та сама особа, в

цьому випадку група працюватиме як єдина ко�

манда, віддана своєму капітанові, тобто найе�

фективніше з погляду діяльності і найбільш гар�

монійно з погляду людських стосунків [2, с. 16].

Відмінності між статусом лідера і формаль�

ного керівника підрозділу випливають з особ�

ливостей ролі та функцій, які вони виконують.

Керівник здійснює управління на основі єдино�

начального прийняття рішень і контролю за

процесом праці підлеглих. Лідер право на прий�

няття рішень не узурпує за собою, а навпаки,

надає кожному співробітнику. В результаті

змінюється статус підлеглих. Якщо у керівника

це певна група людей, якою він керує, виступа�

ючи часто зовнішньою цілевстановлюючою си�

лою, то у лідера колектив підрозділу перетво�

рюється в команду, в якій її члени не відбувають

повинність, а наповнені творчим поривом.

Лідер є членом цієї команди, займаючи разом з

тим особливе місце в ній. Він генерує ідеї, крис�

талізує власні задуми, відточуючи їх у контактах

зі співробітниками, сприймає задуми членів ко�

манди як свої власні та допомагає у реалізації їх.

Його основне завдання — не приймати рішен�

ня, а допомагати іншим членам команди в по�

шуку проблем, які потрібно вирішити, в форму�

ванні цілей і завдань колективної діяльності.

Відповідно і функція контролю за працею під�

леглих замінюється на функцію її координації

[1, с. 306].

Лідер концентрується на пошуку шляхів по�

годження різноманітних, часто протилежних

інтересів інших працівників та необхідних ре�

сурсів для вирішення проблем. Звідси зростає

роль знань, інтелектуального потенціалу лідера,

оскільки лише це дає змогу йому виконувати

його функції і знаходити та ставити проблеми

перед іншими членами команди. 

Лідери будують свої стосунки з оточеннями

на довірі, мотивуючи і надихаючи його. Вони

кладуть довіру в основу групової та спільної

роботи. Вони, на противагу керівникам,

здійснюють постійні спроби розробки нових та

неоднозначних вирішень проблеми. 

Складність ролі лідера, що перебувають в

стадії становлення, може бути розкрита шляхом

розгляду функцій, які входять у позицію лідера.

Специфіка функцій лідера обумовлена особ�

ливостями групи, якою він керує; у демократич�

них групах вирішальне значення мають абсо�
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лютно інші функції, ніж в «авторитарних». Про�

те це не означає, що керувати групами з демок�

ратичною структурою легше, ніж з авторитар�

ною; просто ці функції якісно різні.

Традиційно вважають, що лідер повинен ма�

ти чотири якості — турбуватися про людей, ма�

ти тверді переконання, керувати людьми та

вміти заохотити їх до своєї справи, створюючи

умови, щоб люди діяли якнайкраще. Однак

цього замало, і великі лідери мають ще дві

якості: вони знають, як навчити людей робите

те, що самі роблять, і вони знають, коли дозво�

лити своїм послідовникам діяти самостійно.

Розглянемо функції лідера більш детально:

1. Лідер як адміністратор. Найбільш очевид�

ною для лідера є роль верховного координатора

діяльності групи. Незалежно від того, чи сам він

розробляє основні напрями ділової політики

або вони наказують йому згори, в коло його

відповідальності незмінно входить функція

спостереження за виконанням. Причому суть

адміністративної функції полягає не в са�

мостійному виконанні роботи, а в делегуванні її

іншим членам групи [7, с. 160].

2. Лідер як стратег. Лідер часто приймає

обов’язки розробника методів і засобів, за допо�

могою яких група досягає цілей. Ця функція

може включати як визначення безпосередніх

кроків, так і розробку довгострокових планів

діяльності. Часто лідер є єдиним хранителем

плану дій; він один знає подальші шляхи, решті

членам групи знайомі лише окремі, не пов’яза�

ні між собою частини плану .

3. Лідер як політик. Однією з найважливіших

функцій лідера є встановлення цілей і основної

лінії поведінки групи. В основному, групові цілі

і методи їх досягнення мають три джерела:

— вказівки згори, отримувані групою від

керівництва відповідно до субординації. Проте

лідери нижчого рівня залучаються як консуль�

танти, з правом дорадчого голосу при вироб�

ленні цих установок.

— вказівки знизу, тобто рішення самої групи.

Хоча цілі і засоби визначені знизу, проте лідер

відповідає за їх реалізацію, оскільки він, будучи

членом групи, також залучений до вироблення

цих цілей і методів.

— вказівки самого лідера (за умови, що він

володіє автономією в ухваленні рішень) .

Проте, незалежно від джерел, визначення

групових цілей і методів їх досягнення є

обов’язковою функцією лідера.

4. Лідер як експерт. Лідер часто є тією осо�

бою, до якої звертаються як до джерела дос�

товірної інформації або кваліфікованого

фахівця. Безумовно, при високому ступені

розділення функцій у великих групах лідери

(керівники організацій) вдаються до послуг

різних заступників, фахівців і консультантів [4,

с. 124]. В даному випадку сам вибір цих екс�

пертів другого ступеня наочно характеризує

здібності самого керівника 

5. Лідер як представник групи в зовнішньому

середовищі. Лідер є офіційною особою групи,

він виступає в зовнішньому середовищі від

імені всіх. Тому учасникам групи не байдуже,

хто і як їх представлятиме; лідер у цьому випад�

ку ототожнює собою всіх членів групи, їхній

колективний розум, волю тощо. Він трансфор�

мує через себе всю інформацію, що виходить від

групи і отримується групою. У цьому сенсі він є

«сторожем» [4, с. 125].

6. Лідер як регулятор стосунків усередині

групи. Регулювання особистісних і ділових

стосунків усередині групи здійснюється через

комунікативну мережу, яка може мати різний

вигляд. У деяких групах вся інформація прохо�

дить через лідера; іноді існують в групі набли�

жені до лідера особи, які замикають на собі цю

мережу; існує тип груп, де лідер є «одним зі

всіх».

7. Лідер як джерело заохочень і покарань.

Особливо важливою обставиною, з погляду чле�

на групи, є система заохочень і покарань, яку

лідер застосовує для контролю за діяльністю

учасників групи [9, с. 247].

8. Лідер як третейський суддя і миротворець.

Ця функція певною мірою пов’язана із попе�

редньою. В умовах конфліктів між членами гру�

пи лідер повинен виступати як суддя і розра�

джувач одночасно, тобто когось заохочувати і

когось карати. У зв’язку із цією функцією в ру�

ках лідера опиняється засіб, завдяки якому він

може зменшувати або підтримувати тенденцію

до фракціонізму усередині групи, залежно від

того, які його особисті плани [9, с. 248�249].

9. Лідер як приклад. У деяких типах груп

лідер може служити моделлю поведінки для

решти членів групи, тобто забезпечує їх наоч�

ною вказівкою того, ким вони повинні бути і що

вони повинні робити. Командир відділення,

який хоробро веде своїх солдатів у бій, служить

саме таким прикладом [4, с. 148].

10. Лідер як символ групи. Групи із високим

ступенем згуртованості прагнуть не тільки до

внутрішніх, але і зовнішніх відмінностей від

решти індивідуумів. Члени таких груп вдаються

до різних відмінностей в одязі і поведінці (на�

приклад, члени масонських лож, політичних

партій, клубів і т. д.). Лідери, будучи ядром

таких груп, починають виконувати функцію

символів: їхні імена привласнюють всьому руху

(і побічно його учасникам), в приватно�про�

мисловому світі власники фірм самі здійснюють

таке символізування, розглядаючи свою справу

як продовження своєї особи, релігійні течії
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і секти продовжують носити імена своїх заснов�

ників дуже тривалий час і т. д. Однаковою мірою

це стосується різних наукових шкіл, представ�

ники яких навіть після смерті лідера іден�

тифікують себе з ним [12, с. 68].

11. Лідер як чинник, що відміняє індивіду�

альну відповідальність. Нерідко лідер грає важ�

ливу роль для членів групи в звільненні їх від

відповідальності за особисті рішення і дії, якої

вони хотіли б уникнути. Улюблені вирази

лідерів — «всі претензії — до мене», «дійте моїм

ім’ям», «передайте, що я наказав» належать

саме до цієї функції. Таким чином, у відповідь

на відданість послідовника лідер бере на себе

обов’язок ухвалювати за нього рішення. Причо�

му послідовники досить охоче передають свою

свободу лідерам (Фромм назвав це явище «вте�

чею від свободи») [4, с. 189].

12. Лідер як провідник світогляду. Лідер

здебільшого випадків служить джерелом цін�

ностей і норм, складових групового світогляду.

В цілому воно відображає ідеологію того сус�

пільства, до якого належить група. У масштабах

організації приватний світогляд групи звичайно

більше відповідає способу мислення керівницт�

ва, ніж окремих рядових членів. Погляди біль�

шою мірою проникають униз, ніж навпаки; це

особливо правильно в тих випадках, коли лідер

контролює інформацію, що надходить до групи

із зовнішнього середовища [12, с. 84].

13. Лідер як «батько». Численні функції ліде�

ра отримують інтеграцію у всеосяжній ролі

«батька» для членів групи. Дійсний лідер — це

фокус усіх позитивних емоцій членів групи, іде�

альний об’єкт ідентифікації і відчуття відда�

ності. Якщо лідер у деяких стосунках не

відповідає ідеалам послідовників, вони можуть

його подумки «переробити» на свій лад.

«Батьківська» роль багато в чому пояснює ту

майже безмежну владу, якої іноді набувають

лідери за певних умов [4, с. 225].

14. Лідер як «цап відбувайло». Наскільки

лідер може бути об’єктом позитивних відчуттів

у разі досягнення групою поставлених цілей,

настільки ж він може служити мішенню для аг�

ресії з боку членів групи у разі невдачі. Коли

група знаходиться в стані фрустрації, лідер може

виявитися тим заміщаючи об’єктом, на який

«без розбору всі шишки валяться».

Особливим випадком є втрата членами групи

ілюзій щодо дійсних цілей або особи лідера. То�

му ідейні супротивники так наполегливо шука�

ють факти, компрометуючі лідера ворожої гру�

пи [5, с. 89]. Перераховані функції лідерів мають

неоднакове значення стосовно різних типів

груп. Тому важко виділити серед названих ролей

лідера головні і другорядні; їх значення коли�

вається залежно від внутрішніх і зовнішніх чин�

ників, всього того, що ми називаємо життям ко�

лективу.

Висновки та перспективи подальших

досліджень. Отже, підсумовуючи вище сказане

можемо зробити висновок: лідерство властиво

самій природі людини і є якнайдавнішою фор�

мою організації життя людей, дієвим засобом

вирішення насущних питань. 

Лідерство це мистецтво впливу на людей,

уміння надихнути їх на те, щоб вони прагнули

досягти потрібних цілей. Лідерство — це відно�

сини вчителя і учня. Лідер передає своєму ото�

ченню знання, моральні цінності. Особистісні

достоїнства лідера — зразок для наслідування,

предмет пошани. 

Люди слідують за лідером тому, що він в змозі

запропонувати їм засоби для задоволення їх

потреб, вказати напрям діяльності. Лідерство як

соціальне явище усюдисуще.
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Резюме: аналізуються маніпулятивні техно"
логії та принципи, а також засоби убезпечення від
них сучасної молоді

Ключові поняття: особистість, молодь, куль�

тура, цінності, виховання, маніпуляція свідо�

містю. 

Через стрімкий розвиток інформаційної

цивілізації все більшої актуальності набуває

проблема маніпуляції свідомістю людей. Най�

більш вразливою соціальною категорією є мо�

лодь, адже саме вона найгостріше сприймає

суспільні проблеми і, не маючи життєвого

досвіду для усвідомлення та аналізу їх причин та

наслідків, легко впадає в оману стосовно істин�

ності тих чи інших подій. 

Явище маніпуляції в цілому є негативним і

шкідливим, адже передбачає представлення

неправдивих відомостей з метою нав’язування

певної, необхідної меншості, програми по�

ведінки. Навряд ця програма закладається у

підсвідомість молодої людини задля її блага.

Маніпуляційні технології відносяться до люди�

ни як до предмета, бездуховної істоти. Інакше

втратиться сама суть маніпуляції. А таке відно�

шення суперечить  сутності людини. Отже, ми

вважаємо маніпуляцію цінностями та контроль

над свідомістю і поведінкою людей діями недо�

пустимих і небезпечних. Але, на жаль, автор цієї

роботи не може в рамках однієї статті подолати

всі причини маніпуляції і заборонити її як таку.

Він у змозі лише зробити аналіз даного феноме�

ну, посилаючись на спеціалістів з маніпулятив�

ного впливу, розкриваючи його прийоми і спо�

соби, виводячи їх з інформаційної тіні, адже

політтехнологи не поширюють своїх секретів

так, як вони це роблять із чутками та ідео�

логічними гаслами. 

Саме слово «маніпуляція» має коренем ла�

тинське слово manus — рука (manipulus — при�

горща, жменя, від manus й ple — наповнювати).

У словниках європейських мов слово тлума�

читься як дії з об’єктами із певними намірами,

цілями (наприклад, ручне керування, огляд

пацієнта лікарем за допомогою рук і т. д.).

Мається на увазі, що для таких дій потрібна

спритність і вправність. У техніці подібні прист�

рої для керування механізмами, які ніби є про�

довженням рук (важелі, рукоятки), називаються

маніпуляторами. А той, хто працював із радіоак�

тивними матеріалами, знайомий із маніпулято�

рами, що просто імітують людську руку. 

Звідси пішло й сучасне переносне значення

слова — спритне поводження з людьми як з

об’єктами, речами. В Оксфордському словнику

англійської мови маніпуляцію (manipulation) за�

галом визначено як дію з об’єктами зі спеціаль�

ними намірами, з певною метою, як ручне

управління, рух, який здійснюють руками. У пе�

реносному значенні словник тлумачить маніпу�

ляцію як «акт впливу на людей або управління

ними». 

Таким чином, термін «маніпуляція» є мета�

форою і вживається в переносному значенні:

вправність рук у поводженні із речами перенесе�

на в цій метафорі на спритне управління людьми

(і, звичайно, вже не руками, а спеціальними

«маніпуляторами»). Відмітимо, що із самого по�

чатку це поняття обмежує набір способів уп�

равління, який розуміється як маніпуляція, —

ним позначається тільки управління зі сприт�

ністю і навіть приховане управління. 

Метафора маніпуляції складалася поступово.

Психологи вважають, що важливим етапом у її

розвитку було позначення цим словом фокус�

ників, які працюють без складних пристосу�

вань, руками («фокусник�маніпулятор»). Мис�

тецтво цих артистів, які керують девізом

«вправність рук і ніякого шахрайства», заснова�

не на властивостях людського сприйняття й
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уваги — на знанні психології людини. Своїх

ефектів фокусник�маніпулятор домагається,

використовуючи психологічні стереотипи гля�

дачів, відволікаючи, переміщаючи й концентру�

ючи їхню увагу, діючи на уяву — створюючи

ілюзію сприйняття. Якщо артист володіє майс�

терністю, то помітити маніпуляцію дуже важко.

Якщо виписати ті визначення, які дають

авторитетні закордонні дослідники явищу мані�

пуляції, то можна виділити головні, родові

ознаки її. По�перше, це — вид духовного, пси�

хологічного впливу (а не фізичне насильство

або погроза насильства). Мішенню дій маніпу�

лятора є дух, психічні структури людської осо�

бистості. 

Однією із перших книг, безпосередньо при�

свячених маніпуляції свідомістю, була книга

соціолога із ФРН Герберта Франка «Людина,

якою маніпулюють» (1964). Він дає таке визна�

чення: «Під маніпулюванням у більшості ви�

падків варто розуміти психічний вплив, що

здійснюється таємно, а отже, і на шкоду тим осо�

бам, на яких воно спрямовано. Найпростішим

прикладом тому може слугувати реклама». 

Отже, по�друге, маніпуляція — це прихова�

ний вплив, факт якого не повинен бути

помічений об’єктом маніпуляції. Як зауважує

Г. Шіллер, «Для досягнення успіху маніпуляція

повинна залишатися непомітною. Успіх маніпу�

ляції гарантований, коли особа, якою маніпулю�

ють, вірить: усе, що відбувається, — природно й

неминуче. Коротше кажучи, для маніпуляції

потрібна фальшива дійсність, в якій її при�

сутність не буде відчуватися». Коли спроба

маніпуляції розкривається й це викриття стає

досить широко відомим, акція звичайно згор�

тається, оскільки розкритий факт такої спроби

завдає маніпулятору значних збитків. Ще більш

ретельно приховується головна мета — так, щоб

навіть викриття самого факту спроби ма�

ніпуляції не привело до з’ясування далеких

намірів. Тому приховання, утаємничення

інформації — обов’язкова ознака, хоча деякі

прийоми маніпуляції містять у собі «граничне

саморозкриття», гру в щирість. 

По�третє, маніпуляція — це вплив, який ви�

магає значної майстерності і знань. Зустріча�

ються, звичайно, талановиті самородки із

потужною інтуїцією, здатні до маніпуляції сві�

домістю інших людей за допомогою примітив�

них засобів. Але розмах їхніх дій невеликий, об�

межується особистим впливом — у родині, у

бригаді, у роті або банді. Якщо ж йдеться про

суспільну свідомість, про політика, хоча б

місцевого масштабу, то, як правило, до розроб�

ки акції залучаються фахівці або хоча б ті, у кого

є спеціальні знання, почерпнуті з літератури або

інструкцій. Оскільки маніпуляція суспільною

свідомістю стала технологією, з’явилися про�

фесійні працівники, які володіють цією техно�

логією (або її частинами). Виникла система

підготовки кадрів, наукові установи, наукова й

науково�популярна література. 

Ще одна важлива, хоча й не настільки оче�

видна ознака: до людей, свідомістю яких

маніпулюють, ставляться не як до особистос�

тей, а як до об’єктів, особливого роду речей.

Маніпуляція — це частина технології влади, а не

вплив на поводження друга або партнера.

У вже згаданій книзі «Людина, якою маніпу�

люють» підкреслюється ця особливість маніпу�

ляції як психічного впливу: «Він не тільки спо�

нукає людину, що перебуває під таким впливом,

робити те, чого бажають інші, він змушує її

хотіти це зробити».

Звідси стає ясною досить неприємний бік

справи. Будь�яка маніпуляція свідомістю є

взаємодією. Жертвою маніпуляції людина може

стати лише в тому випадку, якщо вона виступає

як її співавтор, співучасник. Тільки якщо люди�

на під впливом отриманих сигналів перебудовує

свої погляди, думки, настрої, цілі — і починає

діяти за новою програмоюі — маніпуляція

відбулася. А якщо вона засумнівалася, напо�

лягала на своєму, захистила свою духовну прог�

раму, вона жертвою не стає. Маніпуляція — це

не насильство, а спокуса. Кожній людині дана

свобода духу і свобода волі. Виходить, вона на�

вантажена відповідальністю — встояти, не впас�

ти в спокусу. Одна із надійних ознак того, що в

якийсь момент здійснюється велика програма

маніпуляції свідомістю, полягає в тому, що лю�

ди раптом перестають прислухатися до розум�

них доводів — вони начебто бажають бути обду�

реними. Ще О. І. Герцен дивувався тому, «як

мало можна взяти логікою, коли людина не хо�

че переконатися».

Головна умова успішної маніпуляції полягає

в тому, що в переважній більшості випадків гро�

мадяни не бажають витрачати ні розумових сил,

ні часу на те, щоб просто засумніватися в

повідомленнях. Багато в чому це відбувається

тому, що пасивно зануритися в потік інформації

набагато легше, ніж критично сприймати кожен

сигнал. На це ніяких сил не вистачить, якщо

молода людина не опанувала до автоматизму

деякий набір контролюючих «розумових інстру�

ментів», які немовби самі собою, без зусиль

свідомості й волі, аналізують інформацію за

однією ознакою: чи є в ній симптоми маніпу�

ляції поведінкою.

Коли йдеться про механізми маніпулятивно�

го впливу на молоду людину, мається на увазі,

що один суб’єкт психічної активності своїми

діями може викликати потрібну йому психічну

(душевно�духовну) активність іншого суб’єкта
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психіки, а саме: певні відчуття, уявлення, спога�

ди, думки, почуття, ставлення, вольові дії тощо.

Найбільш відомими є такі механізми, як

переконування, навіювання, примушування,

санкціонування, вправляння, наслідування,

психічне зараження тощо. В науці, практиці й

побуті термін «переконування» використо�

вується у його двох значеннях, а саме, як: а) сис�

тема поглядів, уявлень, яких «я» дотримуюсь, з

якими я погоджуюсь, які «я» ототожнюю із со�

бою, оскільки вважаю їх продуктом власної

діяльності, які мають під собою певну аргумен�

тацію і можуть бути логічно доведені; б) певний

спосіб впливу, який передбачає аргументоване і

логічно витримане доведення істинності того чи

іншого положення, думки, оцінки. Для того,

щоб об’єкт переконуючого впливу «повівся»

так, як того прагне його суб’єкт, слід, насампе�

ред, вивчити та врахувати інтереси і рівень го�

товності адресата до сприйняття інформації,

яка пропонується у процесі переконування.

Важливо також забезпечити можливість адек�

ватної передачі повідомлення адресату, зробити

так, щоб останній зосередив на цьому повідом�

ленні свою увагу, зрозумів і прийняв його

сутність, сформував і закріпив прийнятий зміст

у вигляді нової настанови і на її основі почав

діяти [1, с. 215]. При цьому переконуючий

вплив можна вважати ефективним, якщо моло�

да людина, на яку він був спрямований, прив�

ласнює і може протягом відносно тривалого ча�

су утримувати його зміст, якщо прагне того і в

такій мірі, що і в якій мірі їй пропонує суб’єкт

впливу, виявляє здатність самостійно відтворю�

вати логіку аргументування, внутрішню го�

товність як саморефлексії відстоювати і активно

поширювати привласнений зміст. Отже, ме�

ханізм переконування передбачає, з одного бо�

ку, цілеспрямований, усвідомлюваний характер

маніпулятивного впливу, застосування аргу�

ментів та фактів, дотримання логіки доведення і

обґрунтування, апелювання до істинності та

значущості, а з іншого — свідоме ставлення

реципієнта до змісту інформації, що йому про�

понується, і до способу її подання. Основне

призначення цього механізму — змінити (перет�

ворити чи зміцнити) переконання реципієнта,

викликати у нього відчуття і розуміння немож�

ливості жити за іншими змістовими сценаріями.

Механізм переконування ґрунтується, з одного

боку, на доказовості (переконливості), тобто на

аргументах, що підтверджують істинність і зна�

чущість для реципієнта того, що йому пропону�

ють, а з іншого — на самостійному, свідомому,

критичному ставленні того, кого переконують,

до того, що йому пропонується прийняти. 

Ефект переконуючого впливу залежить від:

а) власної дійсної переконаності суб’єкта впли�

ву з метою переконання інших; б) готовності

суб’єкта до застосування переконуючого впли�

ву; в) зовнішніх умов, необхідних для здійснен�

ня переконування (сприятливе оточення,

відсутність факторів, що відвертають увагу то�

що); г) визнання суб’єктом впливу права

об’єкта впливу на власні переконання, на кри�

тичну позицію і опір; д) прояву належного рівня

зацікавленості, уважності і критичності з боку

об’єкта впливу до відповідної інформації.

На відміну від переконування, механізм на�

віювання не потребує аргументації на користь

істинності і значущості для об’єкта впливу, не

передбачає критичного ставлення до інфор�

мації. За наявності навіювання для здатної до

певних станів особистості достатньо було навіть

незначного приводу, щоб розвинулась хвороба.

Особлива велика роль навіювання в духовному

зціленні. Американський філософ і психолог

В. Джемс (1842�1910) зазначав, що це слово

«обросло» таємницею. «Насправді «навіюван�

ня» — це лише інша назва сили ідей, оскільки

вони впливають на віру і поведінку людини»

[див: 2, 53�61]. Однак ідеї по�різному впливають

на людей: тут не останню роль відіграють і умо�

ви, і час. Зазвичай, найбільш дієвою, навіюваль�

ною силою наділені ті ідеї, які мають силу одк�

ровень. Відомий німецький богослов, психолог

А. Грюн розмежовує негативні та позитивні

самонавіювання. Основним чинником негатив�

них самонавіювань є духовні вади, які внут�

рішньо пожирають нас, нівелюють позитивний

настрій і формують відповідні помисли. 

Сугестії (навіювання) за методами і намірами

в координатах маніпуляції свідомістю поділя�

ються на прямі (імперативні) та опосередко�

вані, навмисні і ненавмисні. Саме сугестія, зок�

рема художнього тексту (літературна сугестія)

переважно є явищем ненавмисним, опосеред�

кованим через власне художній текст. Це свого

роду несвідомий комунікативний діалог, у ході

якого суб’єкт намагається навіяти, передати

іншому суб’єкту власні відчуття, переживання,

викликати у нього емоції, схожі до тих, які спо�

нукали відповідного суб’єкта до створення

тексту. На свідомому суб’єкт отримує певний

імпульс зовні — переживає певне емоційне пот�

рясіння, яке вводить його у стан, названий

І. Я. Франком «станом чистого натхнення» [3,

72�83], далі вступає у дію закон асоціативної

пам’яті, активізуючи несвідоме. Водночас у

свідомості емоція набирає рис образу, для пере�

дачі якого даний суб’єкт добирає вербальні за�

соби втілення. Процес їх добору є справою ак�

тивізованого несвідомого, в обхід свідомості.

Таким чином, завдчки знаковій природі слова

активізуються периферійні смисли, виникають

нові несподівані оригінальні метафори. Досить
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чіткою ілюстрацією в контексті маніпуляції

свідомістю відіграє навернення, завдяки якому

перед молодою людиною відкривається мож�

ливість пізнати свої приховані глибини. Серед

сучасної молоді дуже популярними є різно�

манітні містичні течії, які обіцяють розкрити

внутрішні можливості особистості. Здебіль�

шого — це секти, які дуже успішно використо�

вують маніпулятивні технології для збільшення

кількості своїх прихильників. Навернення,

відродження, набуття благодаті і віри, досяг�

нення внутрішнього світу — все це вирази, що

означають поступовий чи миттєвий процес,

яким роздвоєна і усвідомлююча себе недостой�

ною і нещасною душа приходить до внутрішнь�

ого об’єднання, до усвідомлення своєї правед�

ності і до відчуття щастя: вона знаходить тверде

опертя у своїй вірі в реальність того, що їй

відкрили її релігійні переживання. Такі

внутрішні душевні перевороти виносять на по�

верхню приховані можливості людської душі,

які вражають своєю емоційною насиченістю. 

Навернення пов’язане із внутрішнім, осо�

бистісним станом молодої людини. При цьому

особистість не лише усвідомлює пограничні

можливості свого буття, але й здійснює прорив

до трансцендентально�релігійних вимірів: по�

середником у цьому процесі виступає під�

свідомість. Як наслідок — змінюються не лише

помисли, дії людини, а й змінюється навко�

лишній світ. Відтак особистість піднімається до

статусу принципу, оскільки людина, найбільш

це стосується молоді, творить себе, свій

життєвий світ усіма своїми вимірами, включаю�

чи сферу підсвідомого. У структурному відно�

шенні компонентами навіювання та навернен�

ня виступають почуття, уявлення, віра, досвід,

які, взаємодіючи одне з одним, динамізують

сходження особистості до рівня Абсолюту і виз�

начають її поведінку. При цьому глибокі та

радикальні зміни, які відбулися на теренах Ук�

раїни, актуалізують вироблення нової парадиг�

ми в поясненні сутності людини, особливо лю�

дини молодої, її місця та ролі в суспільстві, де

одним із визначальних чинників є релігійний.

Загальна картина стану різних релігій і вірос�

повідань у нашій країні (православ’я, уніатство,

мусульманство, католицизм, новітні релігійні

рухи тощо) є підґрунтям для міжконфесійної

боротьби і виховання релігійних фанатиків як

своєрідної зброї в цій боротьбі. Так, наприклад,

«Велике Біле Братство» в Україні цілеспрямова�

но втягувало у свої лави пересічних людей, нев�

доволеннихрізким зниженням життєвого рівня,

що при формуванні образу зовнішнього ворога

асоціювалося суспільною свідомістю із рухом

«білих братів». Сьогодні в Україні створено

підґрунтя для масової євангелізації громадян з

метою популярізації гностико�окультних теорій

як потягу до створення таємних містичних това�

риств та орденів, як «уламків таїнств древніх».

Такі «популістські» ідеї фальсифікованої

маніпуляції свідомістю почали свідомо впро�

ваджуватись у маси пропагандистською маши�

ною як засіб досягнення й утримання існуючої

влади. 

Сукупність досліджувальних механізмів

маніпулятивного впливу можна розподіляти на

різні типологічні групи залежно від критеріїв,

обраних для такого поділу. Зокрема, чіткий ти�

пологічний розподіл дозволяє зробити застосу�

вання критерію «свобода�необхідність», вважа�

ючи, що одні механізми надають можливість

вибору і свободу дій об’єкту впливу, а інші ви�

магають підпорядкуватися правилам, нормам,

звичаям, традиціям і, зокрема, вимогам

суб’єкта впливу. Тут ідеться про перспективні

механізми впливу (зобов’язування, вимагання,

санкціонування, вправляння тощо). Необхід�

ність і доцільність застосування цих механізмів

пояснюється життєвою необхідністю. Крім

того, існують поняття почуття обов’язку та

відповідальності, спільно прийнятого рішення,

домовленості, обіцянки, клятви, які надають

певне моральне чи юридичне право на застосу�

вання перспективних механізмів впливу. Аль�

тернативу становлять так звані пропозитивні

механізми впливу, сутнісна основа яких стано�

вить висловлена на адресу конкретної молодої

людини чи групи пропозиція мислити і діяти

певним чином, що не обмежує у свободі вибору.

До цього типу можна віднести такі механізми,

як інформування, переконування, доведення,

роз’яснення, навіювання, умовляння, демон�

стрування тощо. 

Основна відмінність між маніпулюванням

масовою свідомістю та індивідуальним маніпу�

люванням у міжособистісних взаєминах — у

специфіці зосередження відповідальності. Коли

маніпулюють масовою свідомістю, то із мас

знімають відповідальність. Кінцева мета такого

маніпулювання — пасивність мас, їхня інерт�

ність, при цьому навіюють переконання «за вас

думають правителі». У міжособистісній маніпу�

ляції, навпаки, відповідальність за рішення

перекладають на адресата. Є. Доценко виокрем�

лює такі рівні маніпуляції: а) перший рівень —

посилення наявних у свідомості людей необ�

хідних маніпуляторові ідей, установок, мотивів,

цінностей, норм; б) другий рівень — пов’язаний

з приватними, незначними змінами поглядів на

ту чи іншу подію, процес, факт, що також впли�

ває на емоційне й практичне ставлення до

конкретного явища; в) третій рівень — корінні,

кардинальні зміни життєвих установок шляхом

повідомлення об’єктові сенсаційних, драматич�
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них, надзвичайно важливих для нього пові�

домлень.

Фахівці вважають, що за допомогою маніпу�

ляції можна досягнути швидкої зміни життєвих

установок, здебільшого на перших двох рівнях

впливу. Кардинальні зміни поглядів окремої

молодої людини, групи людей або соціальної

спільноти вимагають, на думку вчених, компле�

ксного впливу на свідомість упродовж тривало�

го часу .

Проблему маніпулювання розглядають у ба�

гатьох дослідженнях . Якщо радянські фахівці, в

основному, акцентували на політико�ідеоло�

гічних аспектах, то західні дослідники підкрес�

лювали вплив маніпулювання на моральні й

інтелектуальні установки людей. На думку

Х. Ортеги�і�Гассета, феномен «маніпулювання»

полягає у фатальній необхідності духовної дик�

татури. Без духовної влади, без маніпулювання

громадською думкою та людьми в суспільстві

панувала б анархія, що спричинило б його роз�

пад. Більшість людей не має власної думки, заз�

начає філософ. На його думку, сучасна «масова

людина» не вміє мислити і не хоче цього роби�

ти, що й підтверджує історичний розвиток. Тоб�

то можна стверджувати, що дар свободи для ба�

гатьох людей є надто важким, і виникає

бажання віддати його комусь, зняти із себе

відповідальність за дії та вчинки.

Коли молодою людиною маніпулюють, то,

як вважає Я. Любивий, по�перше, її використо�

вують як засіб для реалізації чиїхось корисливих

цілей; по�друге, її обдурюють, не дають

повністю зорієнтуватися в ситуації; по�третє, дії

людини, якою маніпулюють, якщо не цілкови�

то, то принаймні частково, не відповідають її

власним корінним інтересам. Відповідність або

невідповідність дій великих мас людей

корінним інтересам є ключовим критерієм на�

явності або відсутності маніпулювання [4, 57].
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Стаття присвячена аналізу політичної свідо"
мості молоді та феномену психологічної проекції в
процесі формування політичної свідомості молоді.
Показано стан залучення молоді до громадянських
організацій під час політичної соціалізації молоді в
сучасному українському суспільстві.

Ключові слова: політична свідомість, чинни�

ки політичної свідомості, психологічна про�

екція, молодіжна політика, цінності, політична

культура, демократія.

Статья посвящена анализу политического соз"
нания молодежи, а также феномену психологи"
ческой проекции в процессе формирования поли"
тического сознания молодежи. Показано
состояние привлечения молодежи к обществен"
ным организациям во время политической социа"
лизации молодежи в современном украинском об"
ществе.

Ключевые слова. Политическое сознание,

факторы политического сознания, психологи�

ческая проекция, молодежная политика, цен�

ности, политическая культура, демократия. 

Article is devoted to analysis of the political con"
sciousness of the youth and the phenomenon of psycho"
logical projection in the process of the youth political
consciousness formation. It chows the involvement of
the youth to public organization during political social"
ization of the youth in the modern Ukrainian society.

Key words: political consciousness, factors of

political consciousness, psychological projection,

youth policy, valves, political culture, democracy. 

Постановка проблеми. Соціально�економічні

та політичні перетворення, що нині відбувають�

ся в сучасному українському суспільстві, справ�

ляють масштабний вплив на всі сфери життя

суспільства, але зумовлені ними прояви сус�

пільної свідомості найчастіше не можуть бути

врегульовані раніше встановленими нормами,

традиціями та законами. Саме тому стан суспі�

льної та політичної свідомості характеризується

неоднорідністю, мінливістю, розгубленістю, ек�

лектичністю у поєднанні із зародженням нових,

демократичних суспільнозначимих цінностей. 

Процес формування нової, демократичної

політичної системи в Україні відбувається за

умов, коли складаються різнорідні політичні

організації, партії, течії і рухи, коли неясні чи

розмиті соціально�економічні та політичні

орієнтири майбутнього суспільного ладу, типу

держави, характеру взаємовідносин суспільства

і держави, громадянина та влади. Перехідний

характер розвитку суспільства «різноякісність»

політичної свідомості визначають характер

їхньої взаємодії: поглиблюється тенденція пос�

лаблення єдності елементів політичної системи,

посилюється розмаїтість підходів до суспільно�

політичних цінностей.

Мета статті. Показати проблеми в процесі

формування політичної свідомості молоді в су�

часному українському суспільно�політичному

середовищі.

Сьогодні в масовій політичній свідомості ук�

раїнського суспільства виявляється нестійка

рівновага двох протилежних систем цінностей,

які умовно можна визначити як демократичні

та авторитарні. З одного боку, є підтримка тих

змін, що відбуваються у суспільному житті, які

вселяють надію чи, навіть, впевненість у май�

бутньому. З іншого — наявність інертності й пе�

симізму, стійке прагнення зберегти хоча б те, що

є, і «захистити» себе у невідомому майбутньому.

Значення молоді у такому поступальному

розвитку нашої держави важко переоцінити,

адже за будь�яких часів, найкращі сподівання

державотворення пов’язувалися з молоддю,

прийдешніми поколіннями.

Наше сьогодення не є у цьому виключенням,

коли не можна не рахуватися з молоддю, з її по�

тенціалом, ідеалами, інтересами, сподіваннями,

з її радикалізмом і нетерпимістю до всього

оманливого і хибного, з її відвертістю та прямо�

тою. 

Політика держави щодо молоді визначає

загальні засади створення організаційних, со�

ціально�економічних, політико�правових умов

соціального становлення та розвитку молодих

громадян України в інтересах особистості,

суспільства та держави, основні напрями ре�

алізації державної молодіжної політики в Ук�

раїні щодо соціального становлення та розвитку

молоді.

З огляду на вік, фізичні потенції і кондиції,

духовні сили, нереалізовані можливості тощо —

молодь є найперспективнішою частиною ук�

раїнського суспільства. Вступ у життя сучасної

української молоді супроводжується дина�

мічними та неординарними процесами зміни не

лише політичної системи або економічних ме�

ханізмів господарювання, — вражаючою є зміна

системи духовних, моральних цінностей, іде�

алів та орієнтирів.
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Як відомо, формування особистості молодої

людини здійснюється сьогодні під впливом

декількох відносно автономних соціальних

факторів, які одночасно є інститутами соціа�

лізації молоді. Найважливішими з них є: сім’я

(родина), школа, спільнота однолітків (мо�

лодіжні організації, різноманітні неформальні,

стихійні групи та співтовариства), засоби масо�

вої інформації тощо. 

Прискорення темпів громадського життя,

трансформація українського суспільства в умо�

вах соціально�політичних змін, значно підви�

щує роль і значення молоді в суспільно�

політичному і культурному житті країни. Чим

вищий темп техніко�економічного розвитку,

чим швидше обновляються знання, умови праці

та побуту, тим помітніше стають соціально�

культурні розходження між поколіннями. Нові

проблеми та події штовхають на пошуки прин�

ципово нових рішень і критичну переоцінку

минулого досвіду.

Дослідження проблеми. Проблемою вивчен�

ня, аналізу політичної свідомості та культури

молоді займались такі сучасні дослідники та на�

уковці, як Г. Бевз, В. Бурдяк, І. Ю. Вільченко,

М. Ф. Головатий, Ж. В. Деркач, І. Жадан, Т. Зуб�

ро, А. В. Іванченко, Ю. І. Кравченко, С. Міга�

лікова, М. А. Остапенко, М. І. Пірен, Т. К. По�

яркова, П. П. Пропокенко, О. О. Проскуріна,

В. А. Ребкало та ін.

М. Ф.Головатий у статті «Проблеми форму�

вання політичної культури молоді в контексті

трансформаційних процесів українського сус�

пільства» наголошує, що для підвищення роз�

витку демократії в суспільстві багато уваги

потрібно приділяти саме молодому поколінню,

потрібні практичні дії в напрямі заохочення

участі молоді в розвитку державних процесів,

відповідальна молодіжна політика, яка б врахо�

вувала її інтереси, визначала шляхи розв’язання

проблем, що її хвилюють [1].

Розкриття проблеми. Надзвичайно актуально

сьогодні звучить питання: «Чи відповідає сучас�

на політична свідомість української молоді вик�

ликам сьогодення?».

Сучасні вітчизняні психологи вважають, що

чинники, які впливають на формування

політичної свідомості умовно можна поділити

на три великі групи: об’єктивні, практично�ду�
ховні та технологічні. Останні мають найго�

ловніше значення для формування сучасної

політичної свідомості молоді.

Найчастіше, орієнтація, з точки зору форму�

вання політичної свідомості громадян, «зами�

кається» на конкретних особистостях сучасних

політиків, котрі очолюють ту чи іншу політичну

партію. Їм приписують бажані риси, певні іде�

альні можливості, існує віра в їх потенціал, які в

комплексі здатні вдосконалити життя сус�

пільства. 

Такі специфічні механізми у психології нале�

жать до механізмів проекції, що перетворюють

будь�які відносини, а особливо політичного ха�

рактеру на несправжні, ті, які відбуваються поза

дійсністю. 

Проекція являє собою приписування осо�

бистісних характеристик або мотивів іншим

людям у залежності від власних особистісних

характеристик і мотивів людини. Вчені, зосе�

реджуючи свою увагу на даному феномені,

виділяють три типи проекції. При атрибутивній
проекції, людина усвідомлює наявність у себе

певної риси і тільки потім приписує її іншій лю�

дині. Наприклад, індивід, усвідомлюючи свій

страх, може проектувати страх на інших, при

чому використання проекції у даному випадку

не усвідомлюється. 

При комплементарній проекції людина усві�

домлює якусь свою особливість, або своє почут�

тя і бачить причину цього в іншій людині. На�

приклад, той, хто відчуває страх, може вважати

інших людей небезпечними або ворожими.

При проекції подібності або класичній про�
екції, людина не усвідомлюючи в себе певної

риси, проектує її на інших [6, с. 217]. Коли

подібне приписування стосується політиків та

правлячої еліти, то можна говорити про так зва�

ну «політичну проекцію». При «політичній про�

екції» електорат найчастіше «проектує» власні

риси та особливості нереалізовані або недос�

татньо реалізовані у повсякденному житті на

свого кумира�політика. Виборці наділяють його

рисами, що можуть не стосуватися його особис�

тості, тим самим ще більше ідеологізуючи пер�

сону політика. Такими рисами є чесність,

порядність, відповідальність, обов’язковість,

гуманність, справедливість тощо. Якщо об�

ранець виявляється не аутентичним даним

якостям, спостерігається високий рівень фруст�

рації та незадоволення серед виборців. При ць�

ому слід пам’ятати, що політики — це конкретні

люди, яким властиві як людські чесноти, так і

вади — «уміння» помилятися, емоційність,

афективність, хороший чи поганий стан здо�

ров’я тощо.

Доки ці феномени будуть усвідомленими, то

політична свідомість молоді знаходитиметься в

«режимі очікування»: очікування практичної

реалізації тих ідеалів, сподівань і мрій, що

пов’язувалися з покращенням соціально�еко�

номічних умов життя. На цей період владі на�

дається величезний кредит довіри як реалізато�

ра цих ідеалів і сподівань (для прикладу можна

згадати помаранчеву революцію).

З часом, розчарування в діяльності влади мо�

же проявитися як у сфері етичній, так і в
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політичній. Це все також складає конструктивні

параметри політичної свідомості в молоді і до�

помагає дати відповідь на питання, чому вона

змінюється. 

Сучасні молоді люди зростали під впливом

перебудови не тільки суспільства, але й свідо�

мості попереднього покоління, їхніх батьків.

Зараз ідейно�політична зрілість свідомості мо�

лоді, насамперед, студентської молоді, перебу�

ває на суперечливому етапі становлення, відмо�

ви від ідеологічних і політичних стереотипів

тоталітарної доби, утвердження нових політико�

ціннісних орієнтирів, переконань і соціально�

політичних почуттів, установок на вироблення

політичної компетентності, формування культу�

ри толерантності, політичної коректності. Вод�

ночас відбувається переосмислення і переоцінка

політичних ідеалів, шляхів участі в громадсько�

політичному житті вузу, міста, області, у розвит�

ку місцевого самоврядування тощо.

Стосовно формування політичної свідомості

та політичної культури молоді є ціла низка про�

тиріч. Самодіяльність молоді, пов’язана з її

ініціативою, створенням певних громадських

об?єднань, досить часто наштовхується на деяку

її запрограмованість у державних закладах

освіти, культури, армійських колективах. Певну

ідеологічну спрямованість мають і засоби масо�

вої інформації. Отже, логічно постає питання

про деполітизацію, деідеологізацію, деконфесі�

олізацію виховного впливу на молодь. Тобто

молодь має отримувати об’єктивну інформацію

плюралістичного характеру, щоб сформувати

свідомість відповідно нового часу, нових вик�

ликів суспільно�політичного життя.

Проте, спроби деполітизації студентської та

учнівської молоді, скеровування їх лише на

одержання професійних знань, навичок і вмінь

призводить інколи до спаду політичної, гро�

мадської активності молодих людей. Через свої

особливі характеристики молодь є чи не най�

більш важливою соціальною опорою радикаль�

них перебудовчих, прогресивних суспільних

процесів і одночасно, саме вона, є однією з най�

більш беззахисних соціально�демографічних

груп суспільства, бо лише готується до життя, до

трудової діяльності, тобто інтегрується в

суспільство. Суспільство, насамперед, держава

має враховувати таке протиріччя, розробляючи

та практично реалізуючи молодіжну політику

відповідно до вимог життя.

Проте, поглиблення кризи, труднощі еко�

номічних перетворень в країні впливають на ха�

рактер і спрямованість цінностей, соціально�

політичних орієнтацій молоді, рівень і форми її

активності. У молодіжному середовищі спос�

терігається також низький рівень інформова�

ності та байдужість до існування й діяльності

молодіжних громадських об’єднань. Більшість з

них молоді просто не відомі.

Опитування студентів у 2009 р. Чернівецько�

го національного університету ім. Юрія Федь�

ковича (опитано 100 чоловік) та студентів

Київського національного університету культу�

ри і мистецтв (опитано 60 чоловік) засвідчило,

що членами молодіжних громадських ор�

ганізацій є лише 28,2% респондентів, членами

молодіжних суспільних об’єднань — 4,4%, чле�

нами політичних партій виявились 3,8% опита�

них, а політичних організацій — 1,3%. Сту�

дентів, які не є учасником жодної організації

виявилось 65,6% ( Див. табл. 1). Дані опитуваль�

ника показали, що інтерес студентської молоді

до політики є надто низьким. Це засвідчує про

те, що партії ніякої просвітницької роботи з мо�

лоддю не проводять: молодь більше занята

своїми власними інтересами. 
Таблиця 1 

Рівень залучення молоді до громадських організацій (у %)

Якщо осмислювати проблеми про місце мо�

лоді в системі української влади, то тут мало що

відомо, хоча з погляду на Верховну Раду Ук�

раїни, уряд, та представницькі органи влади,

неважко дійти висновку про те, що молодь у них

представлена дуже мало. Хіба що трохи більше

на районному та сільському рівнях. Між іншим,

за останні роки довіра молоді до усіх гілок влади

постійно зростає, хоча молоді люди все ще

сподіваються, що їх проблеми врешті будуть

помічені. Інша справа, рівень підготовки моло�

дої людини до політичної діяльності. Зрозуміло,

що незалежно від віку, в політиці потрібні знан�

ня, навики, вміння, досвід. Об’єктивно молодь

у цьому може дещо програвати старшим. Саме

тому постає питання про необхідність про�

фесійної підготовки молодих політиків.

Характерною особливістю сучасної політич�

ної свідомості молоді є поліцентризм її політич�

них уподобань. Загалом нинішній рівень

політичної свідомості української молоді є ще

досить низьким, що негативно позначається і

Чи є Ви учасником якої�небудь організації? %

Не є учасником жодної організації 65,6

Органів місцевого самоуправління 2,5

Театральної художньої студії 2,5

Молодіжного суспільного об’єднання 4,4

Екологічного руху 0,6

Клубу за інтересами 8,8

Профсоюзу 2,5

Політичної партії 3,8

Політичної організації 1,3

Суспільної соціальної служби 1,9

Спортивного клубу, секції 9,4
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на рівні її політичної активності. Рівні політич�

ної активності та свідомості не завжди збігають�

ся. Молодь може бути політично пасивною не

тому, що вона є політично несвідомою, а тому

що не підтримує ту чи іншу форму політичного

правління, той політичний курс, який не задо�

вольняє її специфічні потреби та інтереси. Але

ця пасивність може вмить змінитися політич�

ною активністю, якщо з’явиться така політична

сила, в якій молодь знайде відгук своїм інтере�

сам. Для сучасної України важливо, щоб з’яви�

лися нові, професійні політичні лідери, яким би

молодь довіряла.

Висновки та рекомендації. Сьогодні для моло�

дих людей в Україні, здавалося б, відкривається

все більше можливостей задовольняти свої інте�

реси та потреби, але одночасно ускладнюються

й умови для такої самореалізації. Складний і

суперечливий процес переходу до ринкових

відносин призвів до того, що маємо сьогодні

такі проблеми, як зменшення зайнятості мо�

лоді, зростання безробіття, запотребованість у

підвищенні професійної кваліфікації, соціаль�

ного захисту окремих соціальних груп, в т.ч. і

молодих людей, спостерігаються міграційні

процеси серед них, особливо активних, про�

фесійно добре підготовлених та знаючих

англійську та європейські мови.

Тому для України важливо спрямувати мо�

лодь на пошук власного найоптимальнішого

для неї самої шляху розвитку, забезпечити цей

процес таким чином, щоб він мав тенденцію до

самозакріплення і самопідтримки. Цьому по�

винна сприяти серйозно продумана державна

молодіжна політика, просвітницька робота

партій.

В Україні помітною є проблема, яка полягає

в тому, що надто багато громадян, особливо

молодих, виявилися психологічно не готовими

до розбудови своєї держави. Це прикро, але

факт, що на сьогодні ми не спостерігаємо такого

«вибуху» політичної активності, патріотизму,

національної самосвідомості, котрий став би

консолідуючим фактором економічного, полі�

тичного, духовного відродження, на базі якого

формувався б наш менталітет, міцніла держава,

формувалася б нова генерація еліти, яка мала б

державну психологію, громадянську позицію

творити демократичну державу, бути готовим

реалізувати демократичні реформи, утверджу�

вати європейські стандарти в розбудові держави

та громадянського суспільства.

Молодь України нині знаходиться на етапі

зміни ідейних, моральних орієнтирів. Вона над�

то складно й досить повільно визначає свої по�

зиції як у політичній, так і в інших сферах жит�

тя і, відтак, у суспільстві певною мірою

порушена природна спадкоємність поколінь за�

галом. На жаль, далеко не всі, від кого залежить

доля молодих людей в Україні, це визнають і ро�

зуміють. Проте зміни суспільно�політичного

життя вимагають досить серйозної просвіт�

ницької роботи серед молоді по реформуванню

політичної свідомості молоді з метою реалізації

демократичних реформ, які задумані сучасним

урядом України.
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У статті розглядається проблема в Україні та
країнах Євросоюзу церковно"державних відносин у
галузі релігійної освіти. Йдеться про доречність
зважати на західно" і центральноєвропейську
практику становлення і розвитку взаємин між
державою і релігійними об’єднаннями. 

Висловлюються пропозиції щодо врахування
досвіду певних країн Європи при виробленні су=
часної моделі державно=конфесійних відносин в
Україні. 

Ключові слова: державно�церковні відноси�
ни, релігійні організації, свобода думки, совісті,
віросповідання, релігійна освіта і виховання. 

The article studies the practice of the state"church
relations in the field of religious education in Ukraine
and the countries of the European Union. It suggests
the idea of relevance of the West and East"European
practice of the establishment and development of the
relations between the state and religious communities.

The article puts forward proposals to take into con"
sideration the experience of certain countries of Europe
in the elaboration of the contemporary model of the
state"church relations in Ukraine.

Key words: state�church relations, religious
organizations, freedom of thought, conscience, reli�
gious freedom, religious education.

Постановка проблеми. Проблеми державно�
церковних відносин у сучасній Україні були й
залишаються в центрі підвищеної уваги як на�
уковців, так і органів державної влади, громадсь�
ких і релігійних організацій. Вони мають висо�
кий рівень суспільної актуалізації. Їх осмислення
в практичному, а також і теоретичному сенсі є, на
нашу думку, важливим і необхідним. Це де�
термінується тими трансформаційними проце�
сами, що відбулися і/або відбуваються в Україні,
кількісними та якісними змінами в релігійному
середовищі, зростанням ролі релігійного факто�
ра, а в цьому зв’язку — і потребою серйозних
корекцій системи державно�конфесійних від�
носин, правових засад забезпечення свободи
релігії, свободи діяльності релігійних орга�
нізацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд
публікацій із пропонованої теми показує, що
вивчення проблеми релігійної свободи і
релігійних прав належить до сфери зацікавле�
ності багатьох суміжних галузей гуманітарних
знань. Філософські, політологічні і релігієзнав�

чі особливості досліджуваної проблеми висвіт�
лювались у роботах В. Бондаренка, В. Єленсь�
кого [3], В. Климова, О. Сагана, О. Самійленка,
М. Штокала та ін.

Проблемам функціонування і розвитку
суспільно�релігійних відносин, розв’язання
яких визначає стратегію гуманітарної політики і
демократичних реформ в Україні, присвячене
велике дослідження С. Здіорука [4]. Узагальнені
новітні дані із досліджуваної проблеми містить
десятитомне видання «Історія релігії в Україні»
провідних вітчизняних учених А. Колодного
(голова редколегії), В. Кременя, П. Яроцького
та інших [7]. 

Проте обрана нами проблема і досі зали�
шається малодослідженою, у багатьох публі�
каціях вона згадується лише побіжно. Між тим, у
побудові сучасних церковно�державних відно�
син, віруючими та невіруючими  громадянами
актуальною є наявність, з одного боку, форм оп�
тимальної взаємодії світської та релігійної освіти
й виховання, з іншого — припустимих меж впли�
ву релігійного виховання на освітній процес,
здійснюваний у світських навчальних закладах.

Мета дослідження. Автор ставить за мету
проаналізувати зміст та практику державно�
церковних відносин у галузі шкільництва в Ук�
раїні та країнах Західної і Центральної Європи
та на підставі вивчення і узагальнення за�
рубіжного досвіду сформулювати рекомендації
щодо вдосконалення взаємодії світської та
релігійної освіти та виховання. 

Виклад основного матеріалу
Одним із дієвих індикаторів демократизації

суспільно�релігійних та державно�церковних
відносин Рада Європи вважає відповідність
національних законодавств Конвенції про за�
хист прав людини та основних свобод (1950).
Цей документ доволі динамічно розвивається,
розширюючи коло людських прав і свобод у до�
даткових протоколах, які також мають бути вра�
ховані державами�членами РЄ у своїй законот�
ворчій діяльності. При цьому важливою є
вимога Ради Європи щодо чіткості й однознач�
ності формулювань нормативно�правових актів. 

Вітчизняному законодавству щодо свободи
совісті і віросповідання цієї чіткості та одно�
значності якраз не вистачає. Бракує йому й
логічної виваженості. Вже неодноразово на�
уковці та правові експерти наголошували, що
Закон України «Про свободу совісті та релігійні
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організації», попри всі плюси, застарів і не дає
відповіді на актуальні питання поточного мо�
менту. У 2005 році співдоповідачки Комітету
ПАРЄ із питань виконання обов’язків і зо�
бов’язань державами�членами РЄ Ханне Севе�
ринсен та Ренате Вольвенд, критично проа�
налізувавши документ, зауважили: 1) законом
обмежено форми, в яких можуть створюватись
релігійні організації; 2) встановлено обмеження
на мінімальну кількість засновників, які можуть
зареєструвати статус релігійної організації у
кількості 10 осіб (водночас для інших громадсь�
ких організацій вимагається 3 особи); 3) релігій�
ним організаціям заборонено створювати
місцеві відділення без статусу юридичної особи
(філії та представництва); 4) релігійні об’єднан�
ня не можуть набувати статусу юридичної осо�
би; 5) дискримінація іноземців та осіб без гро�
мадянства; 6) брак прозорості в питанні, які
організації мають реєструвати обласні державні
адміністрації, а які — державний орган у спра�
вах релігій; 7) наявність у законі низки нечітких
положень, які залишають широкий вибір вико�
навчим органам [2].

За час, що минув, Україна фактично не зро�

била суттєвих кроків у напрямку задоволення

висунутих претензій. Резонансна подія — підго�

товка у 2006 році проекту нової редакції Закону

України «Про свободу совісті та релігійні ор�

ганізації» — завершилася лише широким

публічним обговоренням документа без подаль�

шого проходження через парламент. 

Особливої актуальності набувають нині

проблеми, пов’язані із реалізацією права на

релігійну освіту в Україні. Згідно із Консти�

туцією України, законом про свободу совісті та

релігійні організації та законом «Про освіту», в

Україні «школа відокремлена від церкви». У

Конституції (ч. 3 ст. 35) лаконічно стверджено:

«Церква  і релігійні організації в Україні відок�

ремлені від держави, а школа — від церкви». У

ст. 53 Конституції, в якій проголошується право

кожного на освіту, у ч. 5 виокремлено права

національних меншин у сфері навчання, нато�

мість не згадано окремо релігійних чи світог�

лядних інтересів громадян. Стислість конститу�

ційних норм залишає простір для їх тлумачення

та конкретизації з урахуванням міжнародних

норм та досвіду, а також традицій і потреб ук�

раїнського суспільства [5].

Не тільки релігійні організації, але й деякі

громадські та правозахисні організації (наприк�

лад, Харківська правозахисна група, Українська

Асоціація релігійних свобод) публічно вислови�

ли у 2005 р. переконання, що відсутність права

виховувати дітей у релігійному дусі взагалі та в

конфесійних релігійних школах зокрема, є по�

рушенням релігійних прав батьків. Більше того,

цими ж організаціями було зроблено конкретні

кроки, щоб привернути увагу громадськості та

зрушити з місця вирішення проблеми [6].

Підвищена увага громадськості до релігійної

освіти і, зокрема, до питання включення релі�

гієзнавства до програми загальноосвітніх дер�

жавних шкіл є зрозумілою, бо сфера освіти — це

один із каналів відтворення, збереження куль�

тури народів, міжнаціонального та міжкон�

фесійного миру в суспільстві. Зовсім недавно в

постсоціалістичних країнах пануючою ідеєю

виховання та освіти був атеїзм, як ідеологія та

форма культури.

Як зауважують дослідники, в Україні масш�

табність дискусій навколо даної проблеми

зумовлена декількома чинниками. По�перше,

українське суспільство в посткомуністичний

період не уникло негативних явищ, пов’язаних

із девальвацією індивідуальної, родинної та

суспільної моралі, що базується на загально�

людських цінностях. Такі моральні цінності, як

справедливість, взаємоповага, чесність, солі�

дарність, порядність, гідність часто поступа�

ються місцем антигуманній за своєю суттю ма�

совій культурі. За таких умов релігійні інституції

прагнуть виступити в якості кореляторів ситу�

ації, посилаючись на те, що саме вони є носіями

духовності, до якої готові долучити українців

через систему освіти.

По�друге, церкви і деномінації упродовж

усієї історії їх існування завжди займалися педа�

гогічною діяльністю. Свято�Успенські Києво�

Печерська і Почаївська  Лаври, Видубицький

монастир, Львівське та Київське православні

братства (від моменту заснування) вирізнялися

не тільки своєю релігійною діяльністю, але й бу�

ли значимими культурними, освітніми осеред�

ками, носіями інтелектуального потенціалу. За

їх ініціативи засновувалися і функціонували

відомі у всій тогочасній Європі школи, колегії,

академії (Острозька Академія, Києво�Моги�

лянська Академія). Спираючись на історичну

традицію, релігійні організації і на початку

ІІІ�го тисячоліття бажають розгорнути повно�

масштабну освітньо�виховну роботу [12, 73].

По�третє, європейський вибір України ста�

вить перед нею цілий ряд конкретних вимог.

Одна із них — утвердження принципу світог�

лядного плюралізму. Фактично йдеться про ре�

алізацію на практиці вимог відкритого

суспільства. У демократичному суспільстві кон�

фесії подібно до інших суб’єктів громадянсько�

го суспільства мають право долучатися до роз�

будови освітньої системи із метою виховання

духовно зрілого покоління [5].

З прикрістю доводиться констатувати, що

політиці української держави на ниві взаємодії

духовної і світської освіти не вистачає гнуч�

кості, притаманної західним демократичними

суспільствам, адже традиції провідних цивілізо�
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ваних країн засвідчують, що викладання основ

християнського світогляду в системі світської

освіти цілком можливе. Так, у конституціях де�

яких європейських країн, які декларують нейт�

ральність держави у справах релігії, принцип

відокремлення освітніх закладів від релігійних

організацій доповнений виразними гарантіями

батьківських прав на виховання та навчання ди�

тини відповідно до власних переконань, нап�

риклад: ст. 48 та п. 2 ст. 53 Конституції Польщі,

ст. 42 Конституції Ірландії. 

Як правило, принцип нейтральності держави

в її ставленні до релігії ніде в Західній Європі не

означає байдужості до релігійних цінностей. І,

скажімо, принцип нейтральності для публічних

шкіл зовсім не означає, що такі школи мусять

бути цілковито секулярними та/або повністю

вилучати навчання релігії із своїх програм. Це

видно на прикладі таких країн, як Бельгія, де

впроваджено принцип нейтральності, або Іспа�

нії, де принцип нейтральності освіти при одно�

часній повазі до релігійних і моральних ціннос�

тей вважається фундаментальним підґрунтям

усієї системи освіти. 

Хоч першою в європейській історії країною,

в якій школа відокремлена від церкви стала

Франція, але сьогодні і тут священики мають

доступ до школи. В 1959 році був прийнятий за�

кон, який дозволяє відкривати конфесійні шко�

ли [11, 35].

Прикладом детального регулювання взаємо�

відносин церкви та школи є ФРН. Хоч у держав�

них школах цієї країни релігія є обов’язковим

предметом, у частині правового регулювання ор�

ганізації факультативного навчання німецький

досвід може бути використаний і в Україні [8, 49]. 

Глибшого аналізу в межах досліджуваної

проблеми потребує законодавчий досвід пост�

соціалістичних країн Центральної Європи.

Право на свободу совісті і віросповідання

виступає в сучасних конституціях централь�

ноєвропейських країн, прийнятих здебільшого

1991 р., у нерозривному зв’язку зі свободою

думки або переконань. Таке тлумачення є чи�

мось новим для цих держав. На відміну від ми�

нулого політичного періоду, коли свобода

совісті і віросповідання визначалась в їх конс�

титуціях занадто стисло, нині наявний доволі

розширений опис цього права. 

Ґрунтуючись на міжнародних документах із

питань свободи совісті, віросповідання і діяль�

ності релігійних об’єднань, конституції, закони

та інші нормативні акти постсоціалістичних

держав зазначають, що право на свободу думки

та переконань має виражатися в свободі на:

а) вибір і прийняття релігії або інших переко�

нань, а також їх публічне вираження: б) утво�

рення релігійних об’єднань і набуття ними прав

юридичної особи; в) відправлення релігійних

обрядів індивідуально або спільно із іншими

особами, приватно або публічно, а також ство�

рення із цією метою сакральних об’єктів; г) ут�

ворення та діяльність релігійно�гуманітарних і

доброчинних організацій; д) виробництво і по�

ширення необхідної для задоволення потреб

віруючих літератури і предметів культу; е) са�

мостійне ведення церквами і релігійними гро�

мадами своїх справ, тобто без втручання держа�

ви; є) релігійне або нерелігійне виховання дітей;

ж) отримання доброчинної фінансової допомо�

ги від юридичних та фізичних осіб; з) підготов�

ку священнослужителів і керівників релігійних

громад; і) налагодження та підтримання зв’язків

із одновірцями і представниками інших релі�

гійних напрямів у країнах проживання та на

міжнародному рівні.

Саме в дусі цих вимог, найповніше сфор�

мульованих у «Декларації про ліквідацію всіх

форм нетерпимості і дискримінації на основі

релігії або переконань» Генеральної Асамблеї

ООН від 25 листопада 1981 р., побудовано конс�

титуції і законодавства про свободу совісті в

Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині, Сло�

венії, Хорватії і Чехії [9, 175].

Угорщина. Конституційно�правове регулю�

вання відносин між державою та церквою в

Угорщині включає в себе: загальне регулювання

діяльності релігійних організацій; закріплення

принципу невтручання у внутрішні справи

церкви до тих пір, поки діяльність церкви не су�

перечить діючому законодавству та не порушує

прав людини. У школах дозволено викладання

релігії, держава виділяє на це гроші [10,446].

Словенія. Стаття 41 Конституції Словенії га�

рантує свободу совісті, віросповідання та інших

переконань, а також право батьків відповідно зі

своїми переконаннями забезпечувати релігійне

і моральне виховання дітей [9, 179].

Румунія. Більш виразно право на релігійну

освіту громадян зафіксовано в окремій статті

конституції Румунії: «Держава забезпечує сво�

боду релігійної освіти згідно зі специфічними

вимогами кожного культу. В державних школах

релігійна освіта організовується і гарантується

законом» (ст. 32.7) [9, 179].

Заслуговує на освіту та вивчення у сфері

шкільництва досвід нашої сусідки Словаччини,

країни, де церква не відокремлена від держави.

Церква у словацькому суспільстві завжди актив�

но впливала на всі сфери суспільного та навіть і

політичного життя. Сильний вплив церкви мав

місце в роки першої Чехословацької республіки.

Саме позиції католицької церкви Словаччини

не дали можливість першому президенту Чехос�

ловацької республіки Т. Г. Масарику закріпити

на конституційному рівні принцип відокремлен�

ня церкви від держави. В  1939–1944 рр. саме

релігійні лідери стали на чолі словацької дер�
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жавності. В роки соціалізму церква зазнала чи�

малих утисків та знущань [13]. Дещо покращи�

лась ситуація після подій 1968 року. 

Особливу групу правових норм, виданих Че�

хословаччиною після 1990 року, є норми, які

стосуються сфери церковного шкільництва.

Визначальною правовою нормою, яка регулює

діяльність церкви в галузі суспільного життя,

була спільна постанова Міністерства шкільни�

цтва, молоді і спорту Словацької республіки і

Міністерства охорони здоров’я Словацької рес�

публіки с. 536/1990 Zb. про заснування і

діяльність церковних шкіл [14]. Ця постанова

унормовувала не тільки питання заснування

церковних шкіл, дії при їх заснуванні і закритті,

але і питання навчального процесу, прийому

учнів, проходження та закінчення навчання і

працівників церковних шкіл. Про те, що прий�

няття даної постанови було позитивно оцінено

церковними колами, засвідчує стаття «Створен�

ня нових церковних шкіл для словаків», у якій

сказано, що «довгоочікувана можливість ство�

рення церковних шкіл у Словаччині стало ре�

альністю» [15].

У Словаччині в 1990�1991 навчальному році

діяло 6 церковних шкіл. Чотири з них Міністер�

ства шкільництва, молоді і спорту, а дві (медично�

го спрямування) Міністерства охорони здоров’я.

Досвід, пов’язаний зі створенням церковних

шкіл, був використаний і при заснуванні церков�

них шкіл у 1991�1992 навчальному році [16].

Шкільних питань стосувалася і постанова

Федерального міністерства праці і соціального

захисту с. 571/1990 Zb. про заробітну оплату

вчителів закону Божого [17].

Закон Народної Ради Словацької Республіки

(NR SR) с. 279/1993 Z. z. про шкільні установи

розширив поле діяльності церкви і релігійних

організацій у сфері педагогічної роботи. Зміс�

том цього закону стала новела, згідно з якою

засновниками шкільних установ можуть бути

крім фізичних і юридичних осіб, церкви і

релігійні організації. Церковні шкільні навча�

льні заклади засновуються за узгодженням із

Міністерством освіти і науки СР при наявності

статуту та інших необхідних документів. На їх

діяльність державою може бути виділена до�

тація із держбюджету, наприклад для створення

умов для навчання дітей�інвалідів, дітей із не�

достатнім розумовим розвитком, дітей із мало�

забезпечених сімей і дітей з іншомовного сере�

довища [18].

Державою було видано і декілька нових пра�

вових приписів, що регулюють діяльність церк�

ви і релігійних організацій у роботі із молоддю

(Постанова Міністерства освіти і науки СР с.

196/1994 Z. z. про будинки молоді), центрів до�

звілля виховально�освітніх установ для дітей та

молоді з річною діяльністю (Постанова Мініс�

терства освіти і науки СР с. 291/1994 Z. z. про

центри дозвілля) та шкільних гуртків за інтере�

сами (Постанова Міністерства освіти і науки

Словацької Республіки с. 291/1994 Z. z. про

шкільні гуртки за інтересами). У сфері педа�

гогічної діяльності на завершення можна при�

вести закон про систему початкових та середніх

шкіл с. 350/1994 Z. z. (шкільний закон), який

визначає характер та типи церковних шкіл так:

«Церковні школи або школи релігійних ор�

ганізацій є церковними початковими школами,

церковними спеціальними школами і церков�

ними училищами» [19].

Таким чином, аналіз правових норм, що

регулюють державно�церковні відносини, дає

можливість стверджувати, що в Словацькій Рес�

публіці зроблено чимало для забезпечення

свободи совісті і віросповідання. Відносини

держави та релігійних організацій базуються на

взаємному співробітництві та довірі, що пози�

тивно сприяє розвитку як окремих церков, так і

держави. Згідно із Конституцією Словацької

Республіки церква не відокремлена від держави,

що обумовлює надзвичайно сильний вплив

церкви на сферу освіти та суспільно�політичне

життя країни.

У вирішенні проблеми релігійної освіти у

світській школі показовим для нашої країни є

також досвід Польщі. Адже Польща, незважаю�

чи на комуністичне минуле та примусову

атеїзацію, залишається сьогодні країною із по�

тужно представленою релігійною традицією,

що, безумовно, позначається на взаєминах дер�

жави і церкви в освітній сфері. Згідно із Зако�

ном «Про систему освіти» 1991 року (Dziennik

ustaw 1991 nr 95 poz. 425) та розпорядженням

Міністра освіти у справах умов і форм навчання

релігії у публічних школах від 14 квітня 1992 ро�

ку (Dziennik ustaw 1992 nr 36 poz. 155) усі

релігійні організації, що визнані законом, ма�

ють право проводити в школі навчання релігії в

обсязі 2 години на тиждень, якщо у класі є при�

наймні 7 учнів, які сповідують цю релігію. Релі�

гійні організації та держава спільно контро�

люють викладання релігії. У разі, якщо батьки

проти вивчення релігії у школі, то діти вибира�

ють між трьома додатковими гуманітарними

предметами, по одному з яких вони атестуються. 

Останнім часом переглядається зміст курсу

релігійної освіти за рахунок відмови від тради�

ційного законодавчого підходу і введення філо�

софської, індивідуально орієнтованої проблема�

тики, яка спонукає осмислювати різноманітні

життєві ситуації крізь призму віри.

Нетотожність моделей взаємодії школи і

релігії в європейських країнах не перешкоджає

пошуку балансу та рівноваги між світською і ду�

ховною системами освіти. До цього спонукає

процес подальшої розбудови об’єднаної Європи
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і той факт, що країни Старого Світу стоять перед

одними і тими ж викликами: релігійна не�

освіченість учнів, трудність формування гро�

мадської свідомості в культурно неоднорідних

суспільствах, суперечності шкільного виховання

мусульманських дітей у дусі толерантності тощо.

Відомо, що Польща увійшла до Євросоюзу, а

отже, її законодавство узгоджено із міжнарод�

ними нормами, в т. ч. і питання християнської

освіти. Тому і Україна приклад може брати саме

із Польщі. Адже там навіть мови нема про якесь

порушення Конституції у зв’язку з введенням

релігії у систему освіти! [12, 74].

Висновки. Слід наголосити на важливому

факті: принцип світської держави не означає

обов’язкового верховенства атеїзму і відвертої

антиклерикальної спрямованості освіти. Як ми

щойно переконалися, освітні системи Західної

Європи, окремих посткомуністичних країн

характеризуються запровадженням релігійної

освіти у вигляді самостійних дисциплін у на�

вчальних закладах усіх форм власності та гаран�

тують учням право вільного вибору. 

На нашу думку, держава не може і не вправі

відмовити значній частині населення нашої

країни в релігійній освіті. Відмові одним грома�

дянам у релігійній освіті на підставі небажання

інших громадян порушує права перших. Ук�

раїнській церкві слід законодавчо гарантувати

більш вільне і публічне виконання своєї місії, в

т.ч. і в стінах загальноосвітніх шкіл. 

Не можна не погодитися із думкою дослідни�

ка О. Самойленка [12, 77], що для прискорення

процесу задекларованої урядом взаємодії світсь�

кої та релігійної освіти і виховання, у світських

навчальних закладах потрібно таке:

1. Вивчити можливість створення в системі

національної освіти дошкільних та загально�

освітніх закладів за релігійною ознакою (подіб�

но до існуючих в Україні освітніх закладів етніч�

них меншин).

2. Нормативно врегулювати право органів

місцевої влади укладати угоди із релігійними

організаціями щодо співпраці в освітній сфері. 

3. Зорієнтувати державні школи на викла�

дання релігієзнавчих дисциплін або ж їм альтер�

нативних — філософсько�етичних.

4. Об’єднати та координувати зусилля педа�

гогів, богословів і релігієзнавців у галузі науко�

во�методичної і дослідницької роботи. 

5. Сприяти підвищенню кваліфікації вчите�

лів, які займаються релігійним вихованням у

школі шляхом організації семінарів, лекцій, ви�

дання методичних посібників.            

Слушною є також пропозиція відомого ук�

раїнського релігієзнавця Віктора Єленського,

який пропонує відкривати церковні школи, тим

більше що заборони на такі школи в українсь�

кому законодавстві відсутні [3, 370].

Усі ці конкретні кроки сприятимуть подаль�

шому вдосконаленню державно�церковних від�

носин, подоланню релігійної неосвіченості час�

тини юнаків та дівчат і, врешті�решт призведуть

до підвищення релігійно�морального рівня бо�

гобоязливого і побожного українського народу.

Як твердить визначний педагог Григорій Ва�

щенко, «гаслом, під яким має провадитися ви�

ховання української молоді, є: Служба Богові й

Батьківщині» [1, 147].

Перспективи подальших досліджень. Напря�

ми подальших досліджень лежать у площині на�

укового обґрунтування української моделі дер�

жавно�церковних відносин, що базуватиметься

на притаманному для київського християнства

гуманізмі, високому рівні релігійної свободи і

забезпеченні релігійних прав.   
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У статті розглядаються особливості викла"
дання релігієзнавства у вищому навчальному зак"
ладі спортивного профілю. Аналізуються струк"
тура, методи, принципи, поняття академічного
релігієзнавства. Увага акцентується на зв`язку
між фізичним та духовним розвитком особис"
тості.

Ключові слова: релігія, академічне релігіє�

знавство, релігійність, віра, особистість, мето�

ди, принципи, структура.

В статье рассматриваются особенности пре"
подавания религиеведения в высшем учебном заве"
дении спортивного профиля. Анализируются
структура, методы, принципи, понятия акаде"
мического религиеведения. Внимание акцентиру"
ется на связи между физическим и духовным раз"
витием личности.

Ключевые слова: религия, академическое

религиеведение, религиозность, вера, личность,

методы, принципи, структура.

The article examines peculiarities of teaching reli"
gious studies at a higher educational sports institution
and analyses the structure, methods, principles and
notion of academic religious studies. Attention is
focused on the connection between the physical and
spiritual development of a personality.

Key words: religion, academic religious studies,

religiosity, faith, personality, methods, principles,

structure. 

Актуальність пропонованої проблематики,

насамперед пов’язана із тим, що на шляху інтег�

рації освіти України до Болонської системи

важливою складовою морально�етичного роз�

витку особистості є релігієзнавчі знання. Вони

покликані сформувати ціннісні орієнтації су�

часної молоді. Сьогодні спостерігаємо, як ци�

вілізація несе в собі небезпеку знищення всього

людського в людині. Освіта і основні цінності,

на яких вона ґрунтується, перебувають, як і все

суспільство, в кризовому стані. Новизна пропо�

нованого дослідження зумовлена авторським

підходом до розв`язання методологічних проб�

лем релігієзнавчої освіти у світському вищому

навчальному закладі спортивного профілю.

Взаємодію релігії і суспільства досліджують

філософи, соціологи, історики, психологи,

географи, мистецтвознавці тощо. Серед праць, в

яких започатковано розв’язання даної проблеми,

варто виділити роботи Васильєвої О. С. [3], Гав�

рилюка Т. В. [4], Дудар Н. П. [5], Жаловаги А. С.

[6], Ковальчука А. С. [7], Лубської М. В. [9],

Предко О. І. [11].

Враховуючи як теоретичні, так і практичні

потреби, автор поставила за мету — проаналізу�

вати в короткому огляді методологію викладання

і роль релігієзнавства в системі підготовки

фахівців із фізичного виховання і спорту. Пос�

тавлена мета передбачає вирішення таких завдань:
1. Сформулювати методичні принципи вик�

ладання дисципліни «Релігієзнавство» у вищо�

му навчальному закладі спортивного профілю.

2. Визначити структуру, методи, принципи,

поняття і категорії академічного релігієзнав�

ства, структуру, соціальні функції релігії.

3. Підкреслити, що релігія — поліфункціо�

нальний феномен людської культури.

Методи та методологія дослідження.

У межах дослідження використовуються ме�

тоди індукції, дедукції, емпіричні: спостережен�

ня, аналізу документальних даних та інші.

Релігієзнавство — цілісна і водночас полі�

дисциплінарна галузь гуманітарного знання,

вивчення якої пропонується студентам старших

курсів. У майбутніх фахівців у галузі фізичного

виховання і спорту, котрі оволоділи знаннями з

філософії, історії, культурології, соціології та

інших навчальних дисциплін, сформована дос�

татня інформаційна база для осмислення

поліфонічності методів дослідження релігії. 

Релігієзнавство має свій, належний лише

йому предмет дослідження, що виокремлює

його в структурі гуманітарного знання. Ним є

релігія в усій єдності її структурних елементів та

функціональності.

При викладанні нормативного курсу «Релі�

гієзнавство» студентам світського вищого нача�

льного закладу спортивного профілю необхідно

усвідомити, що академічне релігієзнавство —

відмінна від теологічного сфера знань, яка зас�

тосовує у дослідженні релігії досягнення науки.

Особливістю академічного релігієзнавства є

дотримання світоглядного нейтралітету щодо

релігії, толерантності, що відсутнє у богос�

ловсько�теологічному, конфесійно зорієнтова�
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ному релігієзнавстві. На відміну від релігійної

освіти, яку здобувають у спеціалізованих нав�

чальних закладах, релігієзнавча є світоглядно�

плюральною, оскільки знайомить із різними

поглядами на релігії, розкриває сутність бага�

тьох віровчень, особливості історичного роз�

витку тієї чи іншої релігійної течії.

Релігія — суспільне явище у духовному житті

людей, у їх духовній культурі. На думку правос�

лавного богослова і біблеїста О. Меня, при виз�

наченні релігії, необхідно включати позалюдсь�

ке начало, із яким через зв’язок людини

виникає релігія [10, 33]. У сучасному суспільстві

існують сотні релігій, кожна з яких прагне до

збільшення своєї пастви. Як наслідок, на нашій

планеті не залишилось жодної свідомої людини,

яка б не визначилась у своєму ставленні до

релігії. Це ставлення формується в кожної лю�

дини індивідуально. У випускників вищого нав�

чального закладу спортивного профілю став�

лення до релігії має бути сформованим під час

ґрунтовних теоретичних та практичних занять.

Завдання релігієзнавства у вищій школі поля�

гає, на нашу думку, у вивченні релігії, з погляду

її культурологічної функції. Це означає, що май�

бутній фахівець у галузі фізичного виховання і

спорту без оволодіння змістом цієї функції не

може вважати себе повноцінною особистістю та

повноцінним соціальним суб’єктом своєї дер�

жави. Не менш важливу роль відіграє і світог�

лядна функція, як компонент світогляду кожної

людини та суспільства. Без знання змісту цієї

функції в студента не сформується цілісний,

систематичний підхід до розуміння релігії. 

Основні релігієзнавчі школи, концепції та

підходи у вивченні феномену релігії з’явилися у

другій половині ХІХ — початку ХХ ст. З цього

часу у структурі релігієзнавства виокремилося

декілька наукових дисциплін: філософія релігії,

історія релігії, психологія релігії, соціологія

релігії, футурологія релігії, феноменологія

релігії, антропологія релігії, культурологія

релігії та ін. Так, філософію і релігію поєднує те,

що вони є різновидами відповідного світогляду.

Соціологія релігії спирається на аналіз взаємодії

релігії та суспільства. При цьому основна увага

звертається на релігію як основний тип моти�

вацій соціальної поведінки. Психологія релігії

сформувалася як наслідок цілеспрямованої ро�

боти багатьох учених вузькоспеціалізованих на�

ук, таких як, психологія, парапсихологія, нев�

ропатологія та ін. Історія релігії відтворює

минуле різних релігій, зберігає інформацію про

численні релігії, що існували і існують. Прогно�

зами та перспективами розвитку релігії у май�

бутньому займається футурологія релігії. Фено�

менологія релігії описує, класифікує та

порівнює релігійні явища. Головне завдання

релігійної антропології — дослідження людини

в контексті релігійного світосприйняття. А ос�

новні принципи — єдність духовних і тілесних

засад у людині (Здоровому тілу — здоровий дух).

Особливістю релігієзнавчих дисциплін є те, що

релігія в них виступає об’єктом дослідження, а

різноманітність суспільних і духовних процесів

розглядається у підпорядкованості саме розвит�

ку релігії. В інших науках релігія досліджується

в контексті їх сфери пізнання світу.

Як комплексна дисципліна релігієзнавство

використовує різноманітні методи пізнання

релігії: загальнофілософський, соціологічний,

генетичний, історичний та ін. У процесі

дослідження релігії вдаються до інтегрування

індивідуальних методів і прийомів. А засобом

пізнавальної організації діяльності є низка ме�

тодологічних принципів, серед яких: принцип

історизму, принцип об’єктивності, принцип то�

лерантності, принцип правового забезпечення

свободи совісті, а також антропологічний і

культурологічний.

Академічне релігієзнавство має свій набір по�

нять і категорій. Як різновиди думки про загальні

ознаки свого предметного поля, поняття і кате�

горії релігієзнавства близькі за змістом і функ�

ціями, але, водночас, є і якісно специфічними

формами мислення [8, 84�115]. До них можна

віднести такі поняття, як «тотемізм», «віра в

духів», «церква», «іслам», «баптизм», «віруючий»

та категорії «релігія», «релігійна віра», «релігій�

ний досвід», «надприродне», «вільнодумство»,

«секуляризація» та ін. Одним із найважливіших у

релігієзнавстві є поняття «релігійність». Воно ха�

рактеризує кількісну і якісну визначеність

суб’єктивного засвоєння релігійних ідей, норм,

цінностей та їх вплив на життєдіяльність вірую�

чих. Категорії релігієзнавства не можна вважати

різновидом його понять. 

При вивченні курсу «Релігієзнавство» ми не

ставимо за мету узгодити погляди на релігію

віруючого і невіруючого, а допомагаємо пізна�

ти, дослідити релігію; виробити об’єктивні кри�

терії в оцінці релігійного феномену; прищеп�

люємо фахівцям навички наукового аналізу для

самостійного осмислення еволюції релігійного

комплексу; розвиваємо практичні навички ро�

боти із науковою літературою для критичного

осмислення документів та першоджерел. 

Важливо усвідомити, що віра в Бога прита�

манна тільки людям. Жодна жива істота на

Землі, навіть високоорганізована, не має такої

властивості. Це здатність людського мозку, обу�

мовлена спрагою пізнання. Попри розвиток на�

уки, люди й досі не можуть пояснити усього, що

трапляється у світі. Людину створив Бог, і ще

тоді в неї було вкладено віру на генетичному

рівні. Всі ми віримо в щось, у якусь вищу силу та
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вищий розум. Бог — це істота, що має осо�

бистість та духовне начало, але не має тіла. Так,

у християнській релігії це Свята Трійця — Бог�

отець, Бог�син, який на 33 роки отримав тілес�

ну оболонку, та Святий Дух. Віра як феномен

зцілення тілесного і духовного не може залиши�

ти людину в жодній справі. Віра робить людину

непохитною. Релігійна віра, віра в перемогу —

елементи людської свідомості, що допомагають

спортсменам долати непереборні бар’єри. Віра

є нашим потенціалом, який потрібно реалізову�

вати. Без віри неможливе духовне життя. Важ�

ливо пам’ятати, що у вірі бере участь не лише

мозок, а й серце — носій емоцій, які не завжди

можуть контролюватися мозком. Мозок дає нам

раціональне мислення, але є чимало такого, що

ми відчуваємо серцем. Ми пізнаємо світ через

віру, а не тільки через фізичні закони.

Атеїзм — це також віра, а не протилежність

їй. Але йдеться про віру в прогрес, науку, у без�

межність людського панування над природою,

коли відкидається думка про існування надпри�

родного, вищого, божественного. Сліпа віра в

науку поступово приходить на зміну вірі в Бога.

У процесі вивчення дисципліни студентам

необхідно засвоїти, що релігія як соціальний

феномен самовиражається через свої функції:

сотеріологічну (сотеріологія — вчення про

спасіння), компенсаційно�терапевтичну, світо�

глядну, регулятивну, комунікативну, інтегратив�

ну, дезінтегративну, ідеологічну, політичну та ін.

Це дає можливість стверджувати, що релігія —

поліфункціональний феномен. Кожна із пере�

лічених функцій відповідає запитам, потребам,

зрештою, інтересам певної групи спільнот.

Релігія має й власну специфічну структуру. В

ній виділяють такі основні елементи як:

релігійна свідомість, релігійні почуття, релі�

гійний культ, релігійні організації. Головною

метою своєї діяльності релігійні організації вва�

жають формування в особи певних цінностей та

ідеалів. Серед різноманітності релігійних ор�

ганізацій виокремлюємо чотири основні типи:

церква, секта, харизматичні культи, дено�

мінації. Перелічені вище організації існують в

Україні та знаходять своїх прихильників.

Джерелом ідеології кожної релігії є її Святе

Писання. У буддистів це Трипітака, у христи�

ян — Біблія, у мусульман — Коран. Зміст свя�

щенних книг є також елементом релігійної

свідомості.

Вивчаючи християнство, студентам слід

усвідомити, що саме Біблія пропонує тисячо�

літній досвід у плані гуманістичного виховання

людини. Гуманістичні цінності освіти мають

спільні корені із християнськими. Християн�

ство — релігія, що вміщує весь набір ціннісних

орієнтацій про те, як слід жити людині, про сенс

морального буття, про совість, обов’язок, честь

тощо. Сутність християнської моральності

сформована у заповідях Мойсея та у Нагірній

проповіді Ісуса Христа. Головне правило прак�

тичної моралі звучить в Нагірній проповіді:

«Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам

люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому Закон і

Пророки» [2, Мт. 7:12]. Така настанова присут�

ня у багатьох моральних вченнях Сходу та Захо�

ду. У житті «Шукайте найперш Царства Божого

й правди Його — а все це вам додасться» [2,

Мт. 6:33] вчать Ісус Христос і апостоли.

Велику увагу християнська доктрина при�

діляє моральній відповідальності людини за

власні вчинки перед сумлінням та перед Богом.

У Біблії наголошується на особистій відпо�

відальності особи не лише за слова або вчинки,

але й за приховані думки, бажання та наміри [2,

Мт. 5:21�30]. Отже, кожен, хто усвідомлює не�

обхідність щоденного пізнання Біблії — підви�

щує рівень як соціальної, так і психологічної

зрілості.

Важливою рисою християнської моральності

є її активний характер, спрямованість на перет�

ворення не тільки окремої людини, але й усього

навколишнього соціуму. Метою людського

життя, згідно із християнським ученням, є

спасіння. Це досягається кожним за умови без�

перервного духовного вдосконалення. У су�

часній поліконфесійній ситуації в Україні сту�

дентам важливо наголосити на спільності

християнського морального вчення щодо ос�

новних догматів і принципів христоцентризму.

Водночас необхідно вказати й на певні

відмінності. Адже конфесійні особливості

східної і західної гілок християнства помітно

впливають на формування поглядів молоді. Так,

у католицизмі і православ’ї спасіння вважається

можливим лише за сприянням церкви та вико�

нанням віруючими добрих справ. Протестан�

тизм не визнає посередницьку рятівну роль

церкви і висуває принцип особистого виправ�

дання вірою.

Майбутнім фахівцям у галузі фізичного ви�

ховання, спорту, здоров’я людини та туризму

варто наголосити на нерозривному зв’язку, що

існує між тілом і душею людини. Вченими дове�

дено, що релігійність позитивно впливає на

стан організму. За даними дослідників, регу�

лярні відвідини церкви принаймні раз на тиж�

день зменшують ризик смерті приблизно на

20%. Ці висновки базуються на аналізі здоров’я

і способу життя понад 92 тисяч учасників

дослідження із різних релігійних конфесій.

Молитва лікує не тільки душу, а й тіло. На�

уковці простежили за одужанням хворих, котрі

перенесли операцію на серці. З’ясувалося, що в

тих, за кого молилися рідні та близькі, ускладнень
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після операції було на 20�30% менше, аніж в

інших пацієнтів.

Віра в Бога зменшує неспокій і мінімалізує

страх, стверджують психологи. Вони дослідили,

що віра відіграє позитивну роль у лікуванні деп�

ресивних розладів. 

Вивчення студентами навчальної дисцип�

ліни передбачає знайомство із розвинутими

релігійними системами нехристиянських релі�

гій, новими релігійними рухами, а також із мо�

делями державно�церковних відносин в історії

України та у світі. У процесі їх вивчення май�

бутні фахівці опановують ідейні вчення, мо�

ральні цінності світових релігій — буддизму,

ісламу, причини виникнення та спільні риси

нових релігій та нетрадиційних культів. А отри�

мані знання практично проявляються у сфор�

мованому вмінні орієнтуватися в різноманітних

проявах релігійності в сучасному світі; аргумен�

тованих висновках стосовно ролі релігії в за�

гальносвітових процесах; аналізі етапів історич�

ного розвитку відносин між державою та

церквою в Україні та у світі.

Релігієзнавчі знання як складова комплексу

професійної підготовки студентів забезпечують

принцип світськості освіти, відповідають поло�

женню правових документів про відокремлення

школи від церкви, а церкви — від держави. 

Важливе значення для формування духовно�

го світу особи має увага викладача до студента

як індивіда. Для забезпечення принципу

релігійної толерантності необхідно проводити

заняття на надконфесійній основі, налагодити

діалог викладач�студент та зацікавити молодь у

поглибленні своїх знань. 

Висновки. В результаті вивчення курсу «Релі�

гієзнавство» студент повинен знати:

1. Зміст релігієзнавства як навчальної дис�

ципліни, теоретичні засади та понятійний апарат.

2. Причини, що визначають еволюцію релігії

в сучасному світі.

3. Роль і значення конфесійних чинників у

бутті українського народу; тенденції розвитку

релігійних процесів у сучасній Україні.

4. Особливості традиційних і неорелігійних

вірувань та їх послідовників.

5. Роль релігії в сучасних інтегративних про�

цесах, вирішенні політичних, міжетнічних

конфліктів, соціально�політичних рухах.

Отже, викладання й засвоєння релігієзнав�

ства — важливий внесок у гуманітаризацію

освіти. Релігієзнавчі знання в системі підготов�

ки фахівців із фізичного виховання і спорту,

здоров’я людини покликані сприяти вихованню

моральної, стійкої і впевненої, цілеспрямованої

особистості, здатної адекватно сприймати

навколишній світ, з повагою ставитись до інших

переконань, нести позитивні емоції у сус�

пільство. 
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Статтю присвячено проблемі позааудиторно"
го морального виховання студентів у вищих на"
вчальних закладах США, що реалізується завдяки
програмам активної громадської діяльності сту"
дентських організацій на користь американського
суспільства.

Ключові слова: моральне виховання, ціннісна

система, позааудиторне виховання, громадська

діяльність, волонтерство, програма «Навчання

та служба».

Статья посвящена проблеме внеаудиторного
нравственного воспитания студентов в высших
учебных заведениях США, которое реализуется
благодаря программам активной общественной
деятельности студенческих организаций в пользу
американского общества. 

Ключевые слова: нравственное воспитание,

ценностная система, внеаудиторное  воспита�

ние, общественная деятельность, волонтерство,

программа «Обучение и служба».

The article is devoted to extracurricular moral edu"
cation of students in the american higher educational
establishments, which is implemented through student
organizations’ programs of active community service
in favor of american society. 

Key words: moral education, system of values,

extracurricular education, community service, vol�

unteer work, the program «Service�Learning».

Полікультуризація суспільства — це не�

від’ємний та незворотній процес, тому Україна,

як і її освітня система, відчувають вплив культу�

ри, цінностей і морально�етичних норм навчан�

ня та виховання зарубіжних країн, однією із

яких є Сполучені Штати Америки. З метою за�

побігти розвитку негативних процесів у вихо�

ванні української молоді і сприяти росту пози�

тивних якостей вільної особистості вивчення й

залучення в українську освітню систему кращих

американських педагогічних методик і кон�

цепцій є актуальною проблемою сьогодення. 

Незважаючи на ріст зацікавленості вітчизня�

них освітян питаннями морального виховання у

вищих школах США, вони є предметом дослі�

дження здебільшого американських учених.

Так, В. Кілпатрик та К. Хоф Соммерс (W. Kil�

patrick, C. Hoff Sommers) у своїх роботах крити�

кують тенденції і підходи до морального вихо�

вання студентів 1960�1970�х років й аналізують

наслідки їхнього впливу на сучасний стан

морального виховання у США. Науковці

М. Е. Мюррей та К. Раян (M. E. Murray,

K. Ryan) приділяють основну увагу як огляду

традиційних підходів до виховного процесу в

американських університетах, так і розробці но�

вих навчально�виховних програм. Проблеми

моралі в освітніх закладах США та їх подолання

стали об’єктами досліджень Дж. Бенкс, М. Тег�

раньян та М. Катц, Дж. Вагнер, Д. О’Коннел,

Дж. Роджерс (J. Banks, M. Tehranian, M. Katz,

James W. Wagner, D. M. O’Connell, J. Rogers).

Питання морального виховання в американсь�

кій вищій школі вивчають також українські й

зарубіжні науковці: Р. Б. Вендровська, В. В. Ве�

селова, З. Ю. Голуб’єва, О. М. Джуринський,

Г. Д. Дмитрієв, З. О. Малькова, М. Д. Ніканд�

ров, В. М. Жуковський.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури

дає підставу констатувати, що, хоча проблема

морального виховання в американських закла�

дах освіти є актуальною та існує низка наукових

праць українських дослідників,  присвячена

розгляду аспектів морального виховання  в аме�

риканських школах загалом і в молодшій школі

зокрема, проте  процес морального виховання у

позааудиторній діяльності американських сту�

дентів потребує спеціального  системного вив�

чення та детального аналізу. 

Отже, позааудиторне моральне виховання

студентів у вищих навчальних закладах США

реалізується завдяки навчально�виховним про�

грамам студентських організацій та роботі чітко

структурованого студентського управління. В

процесі дослідження цих програм з’ясувалось,

що їх основною метою є виховання активного,

відповідального громадянина зі стійкою систе�

мою моральних принципів, що формуються

завдяки благодійній волонтерській праці та

соціально�політичній роботі на користь амери�

канського суспільства. З огляду на вказані особ�

ливості позааудиторної роботи  студентської ор�

ганізаційної системи вищої освіти США можна

визначити її виховну методику, яка  впливає на

становлення морально�ціннісної системи аме�

риканських студентів. Таким чином, аналіз

позааудиторної роботи американських коледжів

та університетів дав змогу зробити висновок,

що моральне виховання студентів у системі
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студентських організацій у цілому здійснюється

через їхню активну громадську діяльність, яка

спрямована на формування толерантного члена

мультикультурного суспільства, що виконує

місію «служіння соціуму» та керується такими

моральними цінностями, як добро, совість,

правда, чесність, справедливість, прагнення до

соціальної гармонії, висока повага до закону,

терпимість, патріотизм, готовність захищати

Батьківщину, прагнення до національної

єдності. Громадська діяльність студентських ор�

ганізацій полягає у залученні студентів до «бе�

зоплатної праці», яка переважно реалізується за

допомогою використання програми «Навчання

та служба» (service�learning). «Ця програма

поєднує академічну діяльність студентів із на�

данням необхідних послуг у межах однієї спіль�

ноти… об’єднує навчання й громадську працю

задля подальшого збагачення професійного

досвіду студентів, заохочення їх до громадської

активності та зміцнення громади задля суспіль�

ного блага» [1, с. 7�8]. У коледжах й університе�

тах США цей  навчально�виховний метод ре�

алізується шляхом застосування академічних

знань студентів у вирішенні реальних життєвих

ситуацій та проблем, які постають перед грома�

дою. Так, студенти американських вищих нав�

чальних закладів із початку семестру починають

працювати на підприємстві чи організації, куди

вони направляються разом із викладачем. Їхнє

завдання полягає, насамперед, у тому, щоб

визначити, які вміння та навички необхідні для

ефективної діяльності в тій чи іншій про�

фесійній  сфері. Після цього студенти поверта�

ються до навчального закладу та слухають ака�

демічний курс, що розкриває теоретичний

аспект отриманих на практиці знань. Така мето�

дика є значним мотиваційним фактором для

успішного вивчення даної дисципліни, однак

вона також є вагомим морально�виховним чин�

ником впливу, оскільки студенти вчаться бути

відповідальними, працьовитими, співчутливи�

ми, організованими, терплячими, готовими до�

помагати іншим, не отримуючи за це матеріаль�

ної винагороди. Таким чином, дана методика

служить беззаперечною аргументацією для нав�

чання, виховує студентів активними громадяна�

ми суспільства, формує їхні моральні цінності та

громадську відповідальність. Вирішуючи реальні

завдання, студенти намагаються залучати знан�

ня, отримані в аудиторії, у контекст побутового

життя. З іншого боку, вони також подають цінну

допомогу освітньому закладу і громаді, адже

дійсний професійний досвід є значимим, реаль�

ним та корисним; він учить їх співпраці, а отже,

формує вміння командної роботи, вміння слуха�

ти інших та бути доброзичливим. Наприклад,

студенти університету Мічіган (Michigan Univer�

sity), беручи участь у програмі «Навчання та

служба» (service�learning), шукають шляхи

підтримки неприбуткових місцевих організа�

цій, які постраждали через світову економічну

кризу, або вдосконалюють свої навички та

вміння, пропонуючи громаді широкий спектр

різноманітних послуг, починаючи від розробки

рекламної  літератури й закінчуючи проведен�

ням різноманітних  громадських акцій [3].

Застосування методики «Навчання та служ�

ба» у роботі коледжів та університетів США по�

чалося у XIX столітті, проте найбільшу ак�

тивізацію її використання можна помітити у

1960�х, 1980�х роках та у наш час. Рух за грома�

дянські права у 1960�х, формування Корпусу

Миру у 1961р. та  створення  організації  ВІСТА

(Волонтери на Службі у Америки)  (Іn Service to

America (VISTA)) у  1965 році стало поштовхом

для виховання активної, свідомої молоді, яка

прагнула змінити світ. Таким чином, виникла

необхідність у створенні програми, що поєдну�

вала б навчання студентів із їхньою трудовою

діяльністю та вирішенням реальних проблем

їхньої майбутньої професії. Так, у 1969 році аме�

риканські освітяни зустрілися в Атланті

(Atlanta), обговорили необхідні складові нової

програми, проаналізували її переваги та не�

доліки і наголосили на її обов’язковому ви�

користанні у навчально�виховному процесі всіх

американських вищих навчальних закладів.

Так, висновки конференції у Атланті проголо�

шували:

— всі вищі навчальні заклади США повинні

заохочувати студентів брати участь у громадсь�

ких волонтерських роботах та переконувати їх,

що виконання громадських завдань є невід’єм�

ною  частиною академічного навчання;

— всі вищі навчальні заклади США разом із

приватними організаціями, місцевими, регіона�

льними та державними органами влади повинні

надати фінансову допомогу студентам, які вияв�

ляють бажання займатися громадською діяль�

ністю;

— студенти, приватні і державні підприємці

та керівництво навчального закладу зобов’язані

брати участь у плануванні та проведенні гро�

мадських робіт на користь місцевої громади [3].

У період з 1989 по 1990 р.  у Сполучених Шта�

тах Америки було створено Управління Націо�

нальної Служби (Office of National Service) та

ряд інших організацій, метою яких стало заохо�

чення молодіжних студентських клубів до участі

у громадських волонтерських роботах. Це приз�

вело до створення у 1990 році Акту Національ�

ної Громадської Служби (National and Com�

munity Service Act), який підписав президент

США Джодж Буш (George H.W. Bush). Цей акт

проголошував видачу державних дотацій та

фінансових грантів американським вищим
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навчальним закладам, які підтримують програ�

му «Навчання  та служба» (service�learning). У

1993 році, під час правління президента Клінто�

на, було створено єдину організацію «Вчись та

Служи Америці» (Learn and Serve America), яка

почала займатись фінансуванням  цієї програми

на національному рівні. Нині програма «На�

вчання та служба» (service�learning) переживає

четверту хвилю свого піднесення, адже сучасна

вища освіта «переросла активізацію громадсь�

кого руху в окремих аудиторіях; натомість вона

залучає до роботи весь університет у цілому, ви�

магаючи активної, динамічної співпраці вче�

них, студентів та громадян США, які мають усі

можливості для отримання успіху в галузі освіти

та для трансформації громади у національному

масштабі» [4, c. 58]. 

Отже, сучасні американські вищі навчальні

заклади активно залучають програму «Навчання

та служба» до аудиторного навчального процесу

студентів та до їхньої позааудиторної виховної

діяльності. Така активізація навчально�виховної

роботи не лише стимулює американських сту�

дентів до активного вивчення предметів, знання

яких допомагає вирішувати проблеми реального

життя, а й учить їх бути високодуховними грома�

дянами американського суспільства, здатними

допомогти тому, хто в біді. Саме поєднання нав�

чальної діяльності із громадською роботою є од�

ним із сучасних ефективних методів морального

виховання, який широко використовується у

позааудиторній діяльності коледжів та універси�

тетів США. Наприклад, управлінці міста Сіт

Плезант, штат Меріленд (Seat Pleasant,

Maryland) і Департамент державного та гро�

мадського здоров’я при університеті штату

Меріленд (the Department of Public and

Community Health) нещодавно розробили

спільний проект партнерства в галузі громадсь�

кого здоров’я. Це партнерство поставило на ме�

ті поліпшення самопочуття жителів міста, а та�

кож удосконалення практичних та теоретичних

навичок студентів університету Меріленд. Таким

чином, вони мали змогу співпрацювати із жите�

лями Сіт Плезант та застосовувати свої знання,

здобуті під час аудиторного навчання, для

вирішення практичних проблем у галузі здо�

ров’я місцевої громади. Так, узявши участь у ре�

алізації програми «Навчання та служба» (service�

learning), студенти даного університету стали

учасниками таких громадських акцій:

«Оцінка медичних потреб жителів міста»

(Survey Needs Assessment). Цей грант передбачав

проведення соціального опитування та аналізу

результатів, що стосувалися медико�санітарних

потреб мешканців Сіт Плезант, тому студенти,

які були задіяні у програмі, відвідали 300 по�

мешкань  жителів міста Сіт Плезант та визначи�

ли, які санітарно�медичні проблеми турбують

мешканців. Ці дані дають змогу створити нові

програми із медико�санітарної освіти і статис�

тичної базової інформації щодо стану здоров’я

населення міста для установ, що займаються

фінансуванням медицини. 

«Етнографічні дослідження». Аспіранти фа�

культету антропології університету Меріленд

(University of Maryland) провели чотири етног�

рафічні  дослідження у місті Сіт Плезант, в яких

вони вивчали демографічні дані міста, дослі�

джували освітні, рекреаційні установи та еко�

логічну ситуацію регіону, визначали рівень зло�

чинності та економічні проблеми Сіт Плезант,

аналізували релігійне та духовне життя його

мешканців.

«Здорове харчування». Студенти факультету

здорового харчування та продовольства універ�

ситету Меріленд уклали книгу рецептів раціо�

нального харчування, які вони збирали серед

жителів міста та знаходили у спеціалізованій

літературі. Всі страви, створені за цими рецеп�

тами, були протестовані у лабораторії універси�

тету на визначення рівня їх поживності та ко�

рисності для організму людини. Створена книга

рецептів була опублікована та розповсюджена у

книгарнях міста Сіт Плезант.

«Семінари з особистої гігієни для дітей мо�

лодшого шкільного віку». У початкових школах

та дитячих садках міста студенти факультету

громадського здоров’я університету Меріленд

провели низку  семінарів щодо питань особис�

тої гігієни.

«Ярмарок здоров’я». Студенти університету

Меріленд організували та провели ярмарок здо�

ров’я в день міста Сіт Плезант, на якому обгово�

рювались різні проблеми здорового самопочут�

тя — раціональне харчування, фітнес, здоровий

спосіб життя, психічне здоров’я, стоматологія

та боротьба із хронічними захворюваннями. До

цієї програми також входило проведення бла�

годійних акцій, таких, як вимірювання тиску

бажаючим, загальний стоматологічний огляд,

фітнес та консультації у тренерів, збір підписів

для надання медичної допомоги дорослому на�

селенню міста та медичне страхування дітей.

«Навчання пенсіонерів». Двадцять пенсіо�

нерів міста Сіт Плезант отримали стипендії на

проходження вступного навчального курсу ро�

боти на комп’ютері, який був розроблений сту�

дентами університету спеціально для людей по�

хилого віку. 

«Національна програма здоров’я». Студенти

старших курсів університету Меріленд розроби�

ли інформаційні плакати про боротьбу із діабе�

том, гіпертонією, СНІДом, про здорове харчу�

вання та спорт і розповсюдили їх у лікарнях,

санаторіях та  громадських центрах міста.
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«Програма допомоги фармацевтам». Студен�

ти університету Меріленд провели дослідження

електронних джерел та сайтів, в яких була

розміщена інформація щодо державної програ�

ми надання безкоштовних або недорогих меди�

каментів малозабезпеченим пацієнтам, які ма�

ють певні фінансові проблеми. Студенти

представили дану інформацію та список елект�

ронних сайтів для заповнення аплікаційної

форми на зборах місцевого громадського цент�

ру, у церквах та благодійних організаціях. Крім

того, вони допомогли бажаючим заповнити

електронні анкети та отримати необхідні ліки. 

«Програма безкоштовного щеплення від гри�

пу». Студенти університету Меріленд разом із

Лікувальним центром Прінс Джордж (Prince

Georges Hospital Center) організували та прове�

ли акцію, під час якої зробили безкоштовні

щеплення від грипу жителям міста Сіт Плезант.

Персонал лікарні взяв на себе відповідальність

за керівництво акцією та проконтролював

якість проведення щеплень тим мешканцям, які

побажали бути імунізованими [2].

Отже, аналіз морально�виховної роботи сту�

дентських організацій дав змогу зробити висно�

вок, що спектр діяльності програми «Навчання

та служба» є досить широким та багатовектор�

ним, адже  кожен сучасний вищий навчальний

заклад США намагається активно залучати її у

свої академічні та виховні програми. Таким чи�

ном можна стверджувати, що реалізація цього

проекту в межах студентських організацій ви�

щого навчального закладу ефективно впливає

на формування професійних навичок та вмінь

студентів, прищеплює їм як загальнолюдські

моральні цінності доброти, любові, терпимості,

доброзичливості та співчуття, так і національні,

громадські цінності патріотизму, гордості за

батьківщину, гідного права називатись люди�

ною, яка приносить користь суспільству. Мето�

дика програми «Навчання та служба» (service�

learning) надає однаково великого значення

навчанню та допомозі громаді, проте основний

наголос дана програма робить на те, що ефек�

тивність майбутньої професійної діяльності сту�

дентів залежить від  знань, умінь та навичок, які

можна отримати лише в процесі успішного

вивчення академічних дисциплін. Загалом аме�

риканська вища освіта та позааудиторний

навчально�виховний процес спрямований на

формування моральних чеснот, які необхідні

для того, щоб кожен громадянин США працю�

вав на користь як своєї громади, так і всієї

держави, тому вивчення та використання пози�

тивного досвіду громадської діяльності амери�

канських студентів у контексті їх морального

виховання є необхідним для успішного на�

вчально�виховного процесу української молоді.

Перспективою подальших розвідок у цьому

напрямку є детальне вивчення реалізації та

впливу волонтерських програм на формування

моральних цінностей американських студентів

у процесі їхньої позааудиторної навчально�ви�

ховної діяльності.
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В статті розглядаються особливості спрямо"
ваності соціальної політики в сучасних соціальних
державах в умовах глобалізаційних процесів і ста"
новлення сучасних економік, заснованих на знан"
нях. Визначається роль соціальної політики як
стратегії соціально"політичного маркетингу у
функціонуванні сучасних соціальних держав.
Аналізуються можливості застосування соціаль"
но"політичного маркетингу в розвитку українсь"
кої соціальної держави.

Ключові слова: соціальна держава, соціальна

політика, модель соціальної політики, маркетин�

говий підхід, соціально�політичний маркетинг.

В статье рассматриваются особенности нап"
равленности социальной политики в современных
социальных государствах в условиях глобализаци"
онных процессов и становления современных эко"
номик, основанных на знаниях. Определяется роль
социальной политики как стратегии социально"
политического маркетинга в функционировании
современных социальных государств. Анализиру"
ются возможности применения социально"поли"
тического маркетинга в развитии украинского
социального государства.

Ключевые слова: социальное государство, со�

циальная политика, модель социальной поли�

тики, маркетинговый подход, социально�поли�

тический маркетинг.

In the article the features of orientation of social
policy are examined in the modern social states in the
conditions of  processes and becoming of the modern
economies based on knowledges. The role of social pol"
icy concernes as socio"political marketing strategies in
functioning of the modern social states. Possibilities of
application of the socio"political marketing are
analysed in development of the Ukrainian social state.

Key words: social state, social policy, model of

social policy, marketing approach socio�political

marketing.

Розглядаючи соціально�політичний марке�

тинг як сучасну управлінську технологію слід

визначити його сутність через поняття соціаль�

ного і політичного маркетингу. 

Сутність соціального маркетингу і його роль

в управлінні соціальною сферою досліджується

в працях таких авторів як: С. Андреєв, Б. Голо�

дець, В. Гордин, Є. Горяєва, С. Захарова, Ф. Кот�

лєр, В. Мелиховський, А. Решетніков, Л. Робер�

то, Є. Смирнова, К. Фокс, О. Холмз, О. Щьокова

та інші [2]. Аналіз їхніх праць вказує на те, що

соціальний маркетинг можна ефективно засто�

совувати як технологію просування соціально

значущих проблем, коли спеціальні маркетин�

гові механізми застосовуються з метою ре�

алізації в суспільстві важливих ідей та конкрет�

них проектів. 

Визначення і особливості політичного мар�

кетингу розкрито в працях таких науковців, як:

В. Бебик, Дж. Б’юкенен, Г. Грачов, Г. Ділігенсь�

кий, В. Дубицький, К. Еррсу, Ф. Ільясов,

С. Куніцин, B. Лапкін, Є. Морозова, Д. Нежда�

нов, В. Полторак, Г. Почепцов, В. Халіпов та

інші [8]. Політичний маркетинг — це різновид

некомерційного маркетингу, діяльність, спря�

мована на створення, підтримку чи зміну по�

ведінки людей щодо конкретних політичних

лідерів, організацій, ідей громадського значен�

ня, спрямованості розвитку держави загалом.

Виходячи з цього, соціально�політичний

маркетинг, на нашу думку, виступає як техно�

логія для просування пріоритетної і ефективної

моделі соціально�політичного та соціально�

економічного розвитку держави. Його можна

розглядати: 

— по�перше, на рівні проведення окремих

політичних кампаній, виборів, програм; 

— по�друге, на рівні державотворчого процесу; 

— по�третє, на рівні просування моделі роз�

витку соціальної держави в умовах глобаліза�

ційних процесів і становлення суспільства

знань (інформаційного суспільства).

Очевидно, що реалізація даних завдань по�

в’язана із формуванням соціальної політики

держави як втілення її соціальності і спрямова�

ності на підвищення добробуту громадян. Саме
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соціальна політика визначає соціальність дер�

жави, модель взаємодії держави і суспільства,

економіки і людини. Вказуючи на те, що голов�

ною метою соціально�політичного маркетингу

виступає сприяння формуванню рис соціаль�

ності в державі, треба зазначити, що як уп�

равлінська технологія, соціально�політичний

маркетинг пов’язаний з напрямом реалізації

соціальної політики, яка, до речі, на нашу дум�

ку, і визначає стратегію маркетингу. Тобто виз�

начення спрямованості соціальної політики

визначає і стратегію соціально�політичного

маркетингу. Розглянемо сутність соціальної

політики і її співвідношення із соціально�

політичним маркетингом. 

Сьогодні питання визначення суті соціальної

політики в українській науковій літературі вив�

чено недостатньо. На нашу думку, це пов’язано

з тим, що комплекс заходів, який традиційно

вважали соціальною політикою в Радянському

Союзі, є набагато вужчим від того феномену, що

існує сьогодні. Тому проблемі з’ясування суті

соціальної політики присвячено праці багатьох

сучасних науковців, які розпочали дослідження

феномену соціальної політики. Так, Б. Ракитсь�

кий, визначає соціальну політику як відносини

соціальних груп з приводу збереження і зміни

соціального стану населення загалом і класів,

що його становлять, прошарків, соціальних,

соціально�демографічних, соціально�профе�

сійних груп, соціальних спільностей (сім’ї, на�

роди, населення міста, регіону і т. п.). А. Сілен�

ко вважає, що, з одного боку, соціальна

політика — це мистецтво поєднання людських

інтересів, інтересів індивідів і держави, різного

рівня людських спільнот, груп у сфері соціаль�

них відносин, а з іншого — це система взаємодії

державної влади, що постійно оновлюється, не�

державних структур, самої особистості щодо

життєзабезпечення та розвитку людини [5�6].

Досліджують цю проблему і такі вчені, як Л. Ле�

бедєва, Е. Лібанова, Н. Мельникова, О. Палій,

В. Скуратівський.

Існують загальносоціологічні теорії, які, ана�

лізуючи соціальну політику, спираються на кон�

цепцію солідарності Е. Дюркгейма, підхід В.Зом�

барта, структурно�функціональний аналіз Т.

Парсонса, аналіз класових відносин та ідею змен�

шення ролі держави К. Маркса, системний підхід

Н. Лумана до інституціоналізації форм допомоги

у розвитку суспільства, аналіз взаємодії системно�

го і життєвих світів, проаналізованих Ю. Хаберма�

сом. Глибоко проаналізована  проблематика

соціальної політики і перспектив її розвитку в ро�

ботах таких західних соціологів, як П. Абрахам�

сон, П. Алкок, П. Бурдьє, Н. Дікін, П. Розанвал�

лон, Р. Титмусс, С. Хорт, Г. Еспін�Андерсон. 
Ми виходимо з розуміння, що під соціаль�

ною політикою загалом необхідно розуміти ре�

гулювання й узгодження взаємодій різних сек�
торів суспільства, інтересів різних соціальних
груп, людини й суспільства з метою стійкого й
збалансованого розвитку, до якого включене все
населення. Таке розуміння поступово сформу�
валося в процесі тривалого розвитку всього
комплексу соціальних наук.

В цьому зв’язку під соціальною політикою в
державі розуміється діяльність органів держав�
ної влади й суспільних інститутів, яка спрямо�
вана на узгодженням інтересів різних соціаль�
них груп і соціально�територіальних спільнот у
сфері виробництва, розподілу й споживання,
що дозволяє узгодити інтереси цих груп з інте�
ресами людини й довгостроковими цілями
суспільства [7]. 

Об’єктом соціальної політики є суспільні,
зокрема соціальні, відносини, процеси життє�
діяльності соціуму, що безпосередньо чи опосе�
редковано впливають на формування соціаль�
ної безпеки людини, задоволення нею власних
соціальних потреб та інтересів, освоєння і тво�
рення соціальних цінностей.

Тобто, соціальна політика — це суспільний
феномен, що поєднує різноманітні багатофак�
торні складові: конституційно�правові, інсти�
туціональні, управлінські регулятивні та саморе�
гулятивні, глобальні, національні, державні,
наддержавні, громадські, гуманістичні, праксео�
логічні (ціннісні), комунікативні та ін. Зазначене
зумовлює багатоаспектність засад соціальної
політики як суспільного явища. Розрізняють
вузьке та широке розуміння соціальної політики.

У цьому зв’язку завдання соціальної політи�
ки — забезпечити чітке функціонування систе�
ми соціально�політичних інститутів, які є
суб’єктами соціальної політики, здійснення ко�
ординації, узгоджувальної діяльності елементів
системи, усвідомленої спрямованості їх зусиль,
формування оптимального співвідношення й
підтримання необхідних пропорцій між цими
елементами, приведення до стрункої системи
різноманітних дій усіх її учасників, спрямування
різних форм, методів і засобів соціальної політи�
ки на досягнення очікуваних результатів, насам�
перед на досягнення адекватності цілеспрямова�
ної діяльності суб’єктів соціальної політики,
пов’язаної із освоєнням і творенням соціально�
го буття, розвитком соціальної сфери, вимогами
об’єктивних закономірностей суспільного прог�
ресу, сучасною логікою розвитку цивілізації.

Виходячи з аналізу поняття «соціальна полі�
тика», можна констатувати декілька положень.

По�перше, соціальна політика полісуб’єкт�
на: не тільки держава є суб’єктом соціальної
політики (як це було за радянських часів).
Окрім держави, існує низка недержавних су�
б’єктів соціальної політики. У демократичному
суспільстві соціальна політика становить су�
місну функцію демократичної держави і недер�
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жавних суб’єктів громадянського суспільства.
Суб’єктами соціальної політики є: державні ус�
танови; органи місцевого самоврядування; по�
забюджетні фонди — суспільні, релігійні, доб�
рочинні; недержавні об’єднання, комерційні
структури та бізнес; профспілки, громадяни.
Отже, можемо говорити про те, що суб’єктом
соціальної політики є як держава, так і грома�
дянське суспільство. Навіть більше, саме це дає
нам один з аспектів соціальної держави: розви�
нене громадянське суспільство, яке бере актив�
ну участь у житті суспільства.

По�друге, соціальна політика є втручанням в
економічну, соціальну сферу, вона має єдину
мету — забезпечення добробуту суспільства, що
передбачає як захист незаможних верств насе�
лення, так і підтримку та зростання рівня доб�
робуту середніх верств населення. Характерним
для соціальних держав є спрямування їх
соціальної політики на прошарки суспільства з
низьким та середнім рівнем доходу.

По�третє, головним суб’єктом реалізації
соціальної політики в сучасному світі тра�
диційно є держава. Саме держава гарантує мож�
ливість взаємодії соціальних груп та інших еле�
ментів соціальної структури як суспільно
впорядкованого і суспільно захищеного систем�
ного процесу, тобто соціальної політики в
масштабах країни. Тобто держава є як гарантом
здійснення соціальної політики, так і її голов�
ним суб’єктом. Поєднання у державі функцій
гаранта реальних можливостей для регулярного
здійснення соціальної політики та функцій од�
ного зі суб’єктів соціальної політики — ма�
ловірогідне, яке рветься, якщо держава не
функціонує в реально багатосуб’єктному (гро�
мадянському) суспільстві, а діє безконтрольно.
Отже, у громадянських суспільствах, які тра�
диційно і в країнах Заходу, державна соціальна
політика здійснюється у багатосуб’єктному се�
редовищі. Її цілі і зміст формуються як результат
взаємодії держави із суб’єктами громадянського
суспільства та їх представниками.

Четверте, головне завдання державної
соціальної політики — забезпечити соціальну
стабільність суспільства, його соціальну безпе�
ку. Упродовж ХХ століття в країнах Заходу
сформувався великий досвід підтримки со�
ціальної безпеки шляхом компромісу інтересів
країн і класів, налагодження механізмів
соціальної спрямованості антагоністично супе�
речливих процесів. Власне, соціальна держава і
виникла як механізм для досягнення цих цілей.
Центральним пунктом є масштабний владний
(державний) перерозподіл частини ефекту на
користь бідних, що й компенсує їхнє по�
тенційне масове незадоволення соціальною
несправедливістю системи. Відомий теоретик і
практик соціального ринкового господарства, у
минулому канцлер ФРН В. Брандт — коменту�

вав це так: «Суспільство може більш�менш пов�
но задовольнити вимоги всіх громадян на гідне
життя лише тоді, коли воно покладає обов’язок
піклуватися про це на державу, краще сказати,
на соціальну державу... Ми розглядаємо
соціальну державу як інституційний гарант
людської гідності і людської гідності простого
чоловіка та простої жінки...» [1, c. 345]. Отже,
соціальне ринкове господарство пом’якшує
соціальну нерівність в обмін на соціальне парт�
нерство різноманітних груп, прошарків, класів.

Загальновизнано, що хоча держави загально�
го добробуту об’єднує високий рівень життя на�
селення, який забезпечує ефективна соціальна
політика, однак різним соціальним державам
притаманні різні моделі соціальної політики.
Іншими словами, держави загального добробуту
різняться між собою, насамперед, моделями
соціальної політики. Існує кілька класифікацій
держав загального добробуту, які розробили ук�
раїнські та зарубіжні науковці. Ми впевнені, що
ці класифікації, які вважають класифікаціями
держав загального добробуту, можна трактувати і
як класифікації соціальної політики цих держав.

Згідно з класифікацією Г. Віленського і
Ч. Лебо, держави загального добробуту можна
представити за допомогою двох моделей
соціальної політики: «інституціональної» та «за�
лишкової».

Таблиця 1

Характеристика різних моделей соціальної політики
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Характеристика

Модель соціальної політики

Резідуальна 

(ліберальна) модель

Інституціональна

(соціал�демократич�

на) модель

1. Цільова група Малозабезпечені Всі громадяни

2. Принцип на�

дання допомоги

Селективність, ад�

ресованість

Універсальність

3. Критерій на�

дання допомо�

ги

Відповідність вста�

новленим кри�

теріям і потребам

Права всіх грома�

дян

4. Розмір допо�

моги

В і д п о в і д н і с т ь

мінімальним стан�

дартам споживання

Відповідність стан�

дартам нормально�

го рівня життя

5. Фінансуван�

ня

Податки з фізич�

них осіб

Податки з юридич�

них і фізичних осіб

6. Рівень пере�

розподілу

Низький Високий

7. Соціальна

стратифікація

(рівень 

нерівності)

Високий Низький або се�

редній

8. Соціальний 

контроль

Сильний Слабкий або се�

редній

9. Статус отри�

мувачів допо�

моги

Низький Нормальний

10. Витрати на

соціальні пот�

реби в %

Низькі (менше

10%)

Високі (більше

20%)



«Інституціональна» модель соціальної дер�

жави передбачає, що держава перерозподіляє

матеріальні блага на державному рівні. За таким

підходом, соціальна підтримка населення є

природною функцією держави, роль грома�

дянського суспільства мінімізовано, з акценту�

ацією на ролі держави.

«Залишкова» (резідуальна) модель передба�

чає надання державної допомоги тільки в тому

разі, коли людина не може вирішити своїх

проблем індивідуально або за допомогою інсти�

тутів громадянського суспільства: сім’ї, грома�

ди, доброчинних фондів. Ця модель орієнтова�

на на активну діяльність громадянського

суспільства. Тобто державну допомогу надають

лише тоді, якщо людина потрапила у важку си�

туацію і припиняють, коли вона знову здатна

піклуватися про себе самостійно [3�4].

Отже, соціальну політику можна розглядати

як засіб координації взаємодій таких підсистем

як держава, економіка, громадянське суспільс�

тво й людина. Збалансована взаємодія підвищує

ступінь самоорганізації суспільства і ступінь

участі самого населення в розв’язанні соціаль�

них проблем, перешкоджає фрагментації й кон�

фліктам інтересів, сприяє досягненню соціаль�

ного миру. Самоорганізація суспільства й участь

населення в розв’язанні власних проблем явля�

ють собою специфічні цілі соціальної політики,

без якої недосяжна її пріоритетна мета — розви�

ток людини. 

Виходячи з вищесказаного, можна стверджу�

вати, що соціальна політика — взаємодія держа�

ви, економічних структур і громадянського

суспільства з координації діяльності різних

соціальних груп і соціально�територіальних

спільнот у сфері виробництва, розподілу й спо�

живання, що дозволяє узгодити інтереси цих

груп з інтересами людини й довгостроковими

цілями суспільства. Більш коротко, соціальна

політика ця взаємодія трьох основних секторів

суспільства для розвитку людини та суспільства

в цілому. Соціум, із погляду системного підходу,

являє собою сукупність інститутів і організацій,

які типологічно утворюють три макрострукту�

ри: державу, ринок і громадянське суспільство.

Збалансована взаємодія цих структур підвищує

ступінь самоорганізації суспільства та ступінь

участі самого населення в розв’язанні соціаль�

них проблем, перешкоджає фрагментації й

конфліктам інтересів, сприяє досягненню со�

ціального миру.

Для визначення особливостей громадської

думки щодо можливостей використання марке�

тингового підходу до реалізації завдань соціальної

політики в Україні було проведено соціологічне

дослідження серед соціальних працівників і

держслужбовців м. Запоріжжя і Запорізької об�

ласті. Вибірка охопила 450 респондентів.

Так, 42% опитаних вважають, що на даний

момент в Україні існує необхідність застосуван�

ня маркетингових методів в управлінні соціаль�

ною сферою. Близько 11% вважають, що в цьо�

му немає потреби. Досить великий відсоток

(44%) респондентів не визначили власну по�

зицію, що при певних умовах та ефективній

інформаційній кампанії може являти резерв у

бік позитивного ставлення до маркетингу в

соціальній сфері і сфері соціальних послуг.

На рис. 1 представлені результати оцінки

можливостей застосування маркетингового

підходу в наданні соціальних послуг. 
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Рис. 1. Оцінка можливостей застосування маркетингового підходу різних моделей у соціальній сфері 



Основними показниками дослідження стали

спрямованість соціальної політики і роль дер�

жави, бізнес�структур та інституцій грома�

дянського суспільства в формуванні соціальної

політики. Як видно із діаграми, більшість рес�

пондентів притримуються патерналістської по�

зиції держави в соціальній сфері, хоча є досить

стійка тенденція до залучення бізнес�структур і

некомерційних організацій.

У таблиці 2 наведені результати опитування

за окремими напрямками реалізації соціально�

політичного маркетингу, які репрезентують ос�

новні форми реалізації соціальної політики в

державах соціального типу. Слід зазначити, що

на думку респондентів, пріоритет держави має

бути в сферах соціального захисту, соціального

страхування і реалізації соціальних програм.

Тобто саме держава повинна виступати гаран�

том соціальної захищеності громадян України. 

Втім, у деяких аспектах, таких як соціальна

реклама і розвиток соціальної інфраструктури,

спостерігається тенденція до позитивної оцінки

часткової приватизації сфери послуг. Однак,

слід зазначити, що майже третина опитаних не

визначили власну позицію, що, як уже зазнача�

лося, може бути ресурсом для подальшого

втілення певної моделі соціальної політики.

Отже, на сьогодні в Україні зберігається

інституціональна (соціал�демократична) мо�

дель соціальної політики, що дісталася у спад�

щину від радянської патерналістської моделі.

Але в умовах сучасних глобалізаційних і

євроінтеграційних процесів посилюється вплив

ринкових механізмів регуляції соціально�

політичних процесів у державі. Саме соціально�

політичний маркетинг як технологія управління

соціальними процесами здатен ефективно

вплинути на формування певної і конкретно

визначеної соціальної політики, підсилюючи

конкурентоспроможність держави в світовому

просторі і добробут її громадян.
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Напрямки реалізації

соціально�політичного

маркетингу

Пріоритетна функція

органів держуп�

равління (бюджетне

фінансування)

Часткове залучення

бізнес�структур до 

надання послуг, прива�

тизація сектору послуг

Передача надання послуг бізнес�

структурам і некомерційним ор�

ганізаціям під контролем держави

Нема

відп.

Соціальний захист 58,59% 10,94% 6,25% 24,22%

Соціальне страхування 39,84% 21,88% 10,16% 28,13%

Соціальне обслугову�

вання

32,03% 27,34% 14,84% 25,78%

Соціальна реклама 14,06% 28,13% 26,56% 31,25%

Соціальна інфраструк�

тура

18,75% 28,91% 15,63% 36,72%

Соціальна робота 35,94% 25,78% 7,81% 30,47%

Соціальні програми 41,41% 18,75% 11,72% 28,13%

Таблиця 2

Оцінка можливостей застосування маркетингового підходу різних моделей у соціальній сфері
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У статті досліджується проблема відповід"
ності зразків західної демократії процесам демок"
ратизації, що відбуваються в країнах ісламського
спрямування; аналізуються парадокси демократії
в мусульманських країнах; розглядаються різно"
манітні варіанти демократизації, притаманні
ісламським державам; характеризуються
політичні лідери мусульманських країн.

Ключові слова: демократія, демократизація,

іслам, трансформація, парадокс, ідеологія, дер�

жава.

В статье исследуется проблема соответствия
образцов западной демократии процессам демок"
ратизации, которые происходят в странах исла"
мской направленности; анализируются парадок"
сы демократии в мусульманских странах;
рассматриваются разнообразные варианты де"
мократизации, присущие исламским государ"
ствам; характеризуются политические лидеры
мусульманских стран.

Ключевые слова: демократия, демократиза�

ция, ислам, трансформация, парадокс, идеоло�

гия, государство.

The article researches the problem of conformity of
the western democracy patterns to the democratization
processes taking place in  the Islamic countries; it ana"
lyzes paradoxes of democracy in Muslim countries; it
deals wish various variants of democratization typical
for Islamic countries; political leaders of Muslim coun"
tries are characterized.

Key words: democracy, democratization, Islam,

transformation, paradox, ideology, state.

Проблема співвідношення західних демокра�

тичних зразків із політичними режимами не�

західних країн, зокрема країн ісламського світу,

сьогодні особливо викликає чималий інтерес у

багатьох науковців і політичних діячів.

Демократія може утвердитися й інституціо�

налізуватися на конкретному національному

ґрунті лише в тому випадку, якщо загальноп�

рийняті демократичні цінності і норми стануть

поведінковими настановами для більшості на�

селення. Сьогодні ісламський світ у процесі

«демократичного» саморозвитку всіляко прагне

відстояти характерні для нього соціально�

політичні устрої, обмежуючи вектор своєї залу�

ченості до сучасних глобалізаційних процесів

тільки економічними спрямуваннями.

Безперечно, що подібна еволюційна стра�

тегія викликає суттєве незадоволення з боку

західних правлячих еліт. Оскільки ціннісно�

орієнтаційна модель їх свідомості передбачає

обов’язкове поєднання економічної та політич�

ної лібералізації як основи прогресу, а еталоном

соціально�політичного облаштування проголо�

шує демократичний стан західного суспільства.

Поширення демократичного ареалу акту�

алізує і питання, яке глибоко пов’язане із вище�

наведеною проблемою: що являє собою демок�

ратія — не лише в її західній версії, за певних

умов найбільш раціональної і ефективної, а де�

мократія східна, що відповідає вимогам і викли�

кам сучасності?

Гостра полеміка навколо демократизації в

країнах ісламського світу точиться доволі давно

і оскільки вона ще далека від свого завершення,

автор вважає за потрібне продовжити наукову

розвідку в згаданому напрямі.

Серед найцікавіших досліджень цієї пробле�

матики можна відмітити праці арабського

політолога Л. Адді. Відповідаючи на питання,
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чи є демократія породженням Заходу, він стве�

рджує: «Якщо у політичної влади є власна

логіка, її інституційні форми відтворюють

соціальні структури в усій їх різноманітності і

складності. Це спонукає нас осмислювати

проблеми демократії і політики взагалі не у

довільних формулюваннях, а з урахуванням

соціальних та історичних умов виникнення тієї

або іншої форми інститутів» [2, p. 208].

Відомий британський історик права В. Мур,

порівнюючи європейські й ісламські політичні

структури, у своїй роботі «Соціальне походження

диктатури і демократії» доходить однозначного

висновку: «Західна демократія є лише одним із

політичних варіантів серед інших, вона виникла

у специфічних історичних умовах» [7, p. 137].

У статті Н. О. Пророченко «Сила ісламських

традицій» головна увага приділяється впливу

політичних традицій на процеси демократизації

у державах Аравійського півострова.

Потрібно також згадати статтю І. Фадєєвої

«Демократия в мусульманском мире. Реаль�

ность и перспективы», де визначаються пара�

докси і протиріччя ісламської демократії.

Досліджуючи в даній статті проблему демок�

ратії і демократизації в країнах мусульмансько�

го світу, автор ставив перед собою такі завдання: 

— проаналізувати парадокси демократії в му�

сульманських країнах;

— охарактеризувати різні варіанти демокра�

тизації, притаманні ісламським державам;

— з’ясувати, яким чином співвідносяться

між собою політичні режими в країнах мусуль�

манського світу і західні демократичні зразки;

— дати авторське визначення демократії по�

мусульманськи.

По мірі розвитку в мусульманських сус�

пільствах таких атрибутів демократії, як багато�

партійність, парламентаризм, інших консти�

туційних норм, виникає так званий парадокс

демократії: в державах, де прижилася західна

вільна виборча система, демократія полегшила

доступ до влади антизахідним, фундамен�

талістським ісламським рухам, які мали істот�

ний потенціал у ряді мусульманських країн.

Спроби деяких політичних лідерів, прихиль�

ників вестернізаторської політики, реформувати

мусульманські суспільства споконвічно наштов�

хувалися на стіну масового відчуження, непоро�

зуміння, несприйняття. На шляху реалізації ре�

форм стояли бастіони мусульманського права,

мусульманських інститутів, міфологізованої ма�

сової свідомості, інакше кажучи, інших циві�

лізаційних реалій. Тому для здійснення таких ре�

форм окремі їхні ініціатори були змушені

вдатися до секуляризації соціально�політичних

інститутів, які мали, як і всі інші елементи

суспільного життя, релігійний характер.

Мусульманські суспільства, в яких відбували�

ся спроби вестернізації, не були готові з огляду

на цивілізаційну сторонність до використання

західних форм національного суверенітету, міс�

цевого самоврядування, інформаційної відкри�

тості й інших елементів демократії. Поступова

соціальна і політична трансформація у близько�

східному регіоні відбувалася в різних формах і

різними темпами як вимушена, але необхідна

умова існування в швидкозмінному світі. В усіх

цих країнах перетворення у військовій і полі�

тичній сферах місцеві еліти зв’язували із звіль�

ненням від колоніальної і напівколоніальної за�

лежності, із подоланням відсталості.

Після Другої світової війни під впливом ра�

дикальних реформ кемалістів у політиці, еко�

номіці, культурі найбільш помітно трансформу�

валося турецьке суспільство, в надрах якого

виник «парадокс демократії» [10, с. 2]. Подібні

процеси мали місце також у Тунісі, Алжирі, Па�

кистані і багатьох інших країнах. Притому вия�

вилося, що не всі ісламістські рухи відмовля�

ються від поняття «демократія».

Політичних лідерів мусульманських країн

можна в цьому відношенні розділити на три ка�

тегорії:

1) ті, хто сприймає цей термін більш або

менш адекватно західному тлумаченню, хоча і з

деякими модифікаціями;

2) ті, хто вважає його неприйнятним для му�

сульманського суспільства;

3) ті, хто намагається дати цьому терміну

власне витлумачення, аж ніяк не адекватне

західному.

Не випадково уявлення лідерів першого типу

є найбільш характерними для політиків Туреч�

чини, на відміну від інших мусульманських

країн, інтегрованої в європейські міждержавні

організації, країни із достатньо стійкими демок�

ратичними інститутами.

Представник турецького політичного істеб�

лішменту Бюлент Еджевіт вважає, що його

країна — єдиний приклад в мусульманському

регіоні, де демократія вижила всупереч тому, що

суспільство розділене глибокими суперечностя�

ми і конфліктами. Отже, він упевнений у тому,

що іслам та демократія сумісні. Б. Еджевіт

визнає, що «існують певні культурні, законо�

давчі, інституціональні і структурні передумови

для успішного становлення та функціонування

демократії. Вони можуть бути створені у будь�

якому суспільстві, якщо на те є політична воля»

[3, p. 142].

Але все ж таки усвідомлюючи надмірну оп�

тимістичність подібного судження, яке справди�

лося за більш ніж півстолітній досвід демокра�

тичного розвитку поки що лише в одній країні

мусульманського світу, Б. Еджевіт уточнює
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власне уявлення про шляхи і можливості впро�

вадження демократичних норм залежно від

національної та культурної специфіки кожної

країни, що зумовлює відмінності такої місцевої

моделі від європейської. «Звичайно, — пояснює

він, — темпи і сам процес створювання переду�

мов для демократії варіюються в різних

суспільствах… Було б також нереалістичним

очікувати, що нові члени співтовариства демок�

ратичних держав будуть точно копіювати де�

мократичні моделі Заходу. Національні особли�

вості, культурна спадщина і специфічні умови

кожного суспільства неминуче віддзеркаляться

в його демократичному устрої. Демократія не

повинна розглядатися як готова єдина модель,

що підходить для всіх суспільств. Демократія

повинна бути скроєна у відповідності до харак�

теру кожного окремого суспільства» [4, p.143].

Б. Еджевіт не дає власного визначення базо�

вих демократичних цінностей. Проте, на нашу

думку, дуже важко собі уявити його специфічні

моделі залежно від характеру кожного окремого

суспільства, оскільки існують загальновизнані

критерії, за якими можна оцінювати ступінь де�

мократичності суспільства.

Головною перешкодою для модернізації і де�

мократизації на Близькому Сході, на думку

Б. Еджевіта, є група архаїчних політичних ре�

жимів у зоні Перської затоки на чолі із Са�

удівською Аравією.

Економічна лібералізація, що активізувалася

в країнах Аравійського півострова останніми

роками і спричинилася глобалізаційними про�

цесами та прагненням пристосуватися до них,

породила на Заході сподівання на те, що нас�

тупним кроком повинна стати демократизація

політичних систем. Перші її паростки вбачали�

ся у прийнятті конституцій у 1990�ті роки, ство�

ренні консультативних рад і навіть парламентів

(Кувейт і Бахрейн, 1973�1975 рр.). Трансфор�

мації в політичному житті аравійських держав

намагалися втиснути в систему західного кате�

горіального апарату, відтак робили висновок

про їх повну невідповідність демократичним

стандартам. Але аравійські народи і не думають

брати за взірець західні політичні моделі. Адже,

як вважає Н. Пророченко, запозичення західних

економічних та технологічних досягнень не ве�

де до автоматичного сприйняття їх соціально�

політичних систем [9, с. 64].

Хоча потрібно зазначити, що західні держави

підтримують ці консервативні, проте прозахідні

режими, оскільки побоюються, що сили, які

породжуються демократизацією, можуть стати

загрозою їх інтересам у регіоні. Виникає пара�

доксальна ситуація. Здавалося б, сили, що

прийшли до влади завдяки демократичним про�

цесам, природно, повинні були б шукати опори

в країнах із давно усталеними демократичними

традиціями. Але Захід не може не враховувати,

що ці сили, які породжує демократизація, ста�

новлять певну загрозу для нього.

Не викликає сумніву, що в країнах Близького

і Середнього Сходу існує потенціал модернізації

та демократизації. Якщо Туреччина демонструє

приклад сумісності ісламу із секуляризмом, де�

мократією і навіть західними нормами життя, то

такий приклад цілком можуть наслідувати інші

країни регіону, чого дуже побоюються деспо�

тичні близькосхідні режими та теократичний

Іран.

Саудівська Аравія й Іран надають підтримку

ісламістським рухам в усьому близькосхідному

регіоні, вони активно пропагують фундамен�

талістські доктрини, особливо серед молоді. Як

показали останні вибори в Алжирі і Йорданії,

ця кампанія приносить помітний успіх. Стра�

тегічна помилка влад цих двох країн полягає в

тому, що вони провели вільні вибори, але не

створили спочатку багатопартійну систему, яка

вміщує в себе світську опозицію. «Кращий

спосіб стримувати фундаменталізм або будь�

який інший прояв екстремізму — це відкрити

всі канали демократичного мирного вираження

народного незадоволення і знайти розумне

вирішення проблем, які виникають» [3, p.150].

Досвід Туреччини доводить, що сам по собі

іслам не є перешкодою для демократичних змін.

Він стає інерційним чинником лише тоді, коли

його використовують в якості обґрунтування

влади держави або олігархічних груп, які праг�

нуть зберегти свою владу і вплив, зміцнити існу�

ючу систему.

Необхідно звернути увагу на той факт, що

співвітчизники Б. Еджевіта — турецькі

ісламісти — ні в якій мірі не поділяють навіть

скорегованих демократичних ідеалів цього

політика�старійшини. В основі як ісламістської

критики західної демократії, так і тієї, яку нама�

гаються зростити на турецькому ґрунті послі�

довники Мустафи Кемаля, лежить протистав�

лення громадянського суспільства державі.

В політичній моделі турецьких ісламістів, де му�

сульманська община є більш важливою, ніж

держава, «демократія» замінюється псевдоплю�

ралізмом, при якому кожна община керується

власними релігійними законами. Таким чином,

у суспільстві допускається співіснування декіль�

кох різних юридичних систем при домінуванні

ісламу у найважливіших питаннях, як це було,

наприклад, у середньовічній Османській імпе�

рії. Роль держави ісламісти вбачають у тому,

щоб гарантувати автономію кожної общини. В

цій системі, стверджують вони, громадянське

суспільство є автономним від держави, а мен�

шість автономна від більшості. Ісламська мо�
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дель держави заснована на релігійному плю�

ралізмі, тоді як сучасна держава — це ніщо

інше, як бюрократична система національного

суверенітету на даній території [5, p. 424]. По

суті в цій критиці широко використовується як

термінологія, так і аргументація в цілому того

самого західного світу, проти цінностей якого

вона спрямована.

Більш поширеним у мусульманському світі є

інший, ніж у Туреччині варіант ставлення до де�

мократії — ідеологія, яка заперечує і мож�

ливість, і необхідність демократії та обґрунтовує

жорсткий авторитаризм теократичної держави.

Її сповідують політичні лідери другого типу,

тобто ті, хто вважає демократію неприйнятною

для мусульманського суспільства (радикальні

ісламісти).

Оскільки людина від природи є злобною,

ірраціональною, схильною до насильства, як

наголошують ідеологи радикального ісламу, то

свобода особистості неминуче призводить до

соціального хаосу. Демократія прокладає шлях

до анархії. Західні демократичні інститути, стве�

рджують вони, ведуть до руйнування не тільки

традиційного укладу життя і релігійних ціннос�

тей, але також до знищення політичних струк�

тур, непередбачуваної зміни лідерів, тотальної

корупції, економічної стагнації, а у підсумку —

до насильства і кривавих ексцесів. Жорсткі межі

общини, її диктат, безумовна повна залежність

індивіда від общини — ось що захищають су�

часні ісламісти і що споконвічно обумовлено

зневірою в будь�яку особисту ініціативу, побою�

ванням такої ініціативи.

Ідею ісламської держави, в якій духовенство

займає керівне становище, а посада верховного

судді і правителя належить найбільш шановно�

му релігійному діячеві, висунув і зумів реалізу�

вати  імам Айятола Хомейні.

Сучасна держава, за А. Хомейні, повинна

бути не більш складною, ніж за часів раннього

халіфату. Її основні завдання зводяться до дот�

римування порядку і додержування законів

ісламу, збереження балансу між різними соціа�

льними групами, збирання податків і найго�

ловніше, — стримування поганих інстинктів

людей, особливо інстинкту злодійства [1, p. 25].

Створена А. Хомейні жорстка модель уп�

равління призводила Іран до ізоляції в світово�

му співтоваристві. Вона не знайшла підтримки і

в багатьох мусульманських країнах. Після

смерті А. Хомейні помірковане крило його

прибічників на чолі із Рафсанджані, а потім і

Хатамі, помітно зміцнило свої позиції і здійсни�

ло деякі зміни в соціально�економічній політи�

ці, судовій системі, у зовнішній політиці.

Головна особливість, характерна для сучас�

них радикальних ісламістських ідеологів — ак�

тивна боротьба зі світськими режимами. Вони

відкрито проголошують основні цілі своїх рухів:

1) ісламське суспільство повинно бути вільним

від будь�яких іноземних впливів; 2) необхідно

створити вільну ісламську державу, що діє

відповідно до приписів ісламу, яка застосовує

його соціальні регулятори, проголошує його

принципи і несе його мудру місію всьому

людству [4, p. 60]. При цьому  вони постійно на�

гадують, що «вільна ісламська держава» не має

нічого спільного із західними принципами де�

мократії. Деякі із них оголошують ісламську

форму правління істино вільною, по�своєму де�

мократичною, оскільки Коран і традиції грають

у цьому суспільстві роль конституції.

На відміну від мусульманських реформаторів

минулого, які прагнули пристосувати норми

ісламу до деяких реалій західної цивілізації,

сучасні ісламісти намагаються підпорядкувати

реалії навколишнього світу вимогам ісламу.

Радикальні ісламісти відкидають демократію

як чужинницьку теорію і практику, притаманні

західним суспільствам. При цьому вони вихо�

дять із таких посилок:

1) Існують несумісні відмінності між демок�

ратією й ісламськими політичними принципа�

ми. Якщо західне суспільство може саме генеру�

вати свої закони, то мусульманське — лише

тлумачити дане згори. Так, на колоквіумі із прав

людини, що відбувся в Саудівській Аравії у 

1992 році, зазначалося: «Законодавство, створе�

не людьми для захисту прав людини, неприй�

нятне в ісламських країнах, бо над актами зако�

нодавства стоять священні тексти, і права, що із

них випливають, домінують над правами при�

родними» [11, с. 79�80]. В ісламі суверенітет

належить Богові, а не людям. У цьому принци�

пова відмінність самих засад ісламських полі�

тичних принципів від демократії в її західному

розумінні. Абсолютний характер віри визначає

й абсолютний характер державності та підлег�

лості суспільства державі. Представники народу

не можуть прийняти закон, який суперечить за�

конам, приписаним Богом. Дозволити людям

установлювати закони за власним розсудом —

значить установити тиранію. Реальної свободи

можна досягти лише при ісламському прав�

лінні, яке нікому із людей не надає абсолютне

право встановлювати закони. Іслам володіє

унікальною самодостатньою політичною систе�

мою, яка краще інших форм правління, вклю�

чаючи демократію, і не потребує запозичення

західних політичних ідей та інститутів. 

2) Західне походження демократії. Багато

ісламістів заперечують тезу про те, що демок�

ратія — це влада народу. Фактично, заявляють

вони, на Заході володарюють економічно мо�

гутні групи, а вибори — це ритуали, які істотно
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не впливають на політику. Ідеологи радикаль�

ного ісламізму вважають, що демократія спри�

чиняє моральний занепад сучасних західних

суспільств.

3) Демократичні реформи в мусульманських

країнах викликають сугубо негативну реакцію

радикальних ісламістів ще і тому, що їх, як пра�

вило, виключають із політичного процесу, забо�

роняють їхні партії і рухи. Вони розглядають усі

подібні реформи як один із проявів ідеології ко�

румпованого режиму [4, p. 76].

Радикальні ісламісти категорично відкида�

ють ідеї реформаторів про сумісність ісламських

і західних цінностей. За їх переконанням,

західні політичні цінності є неприйнятними для

ісламських суспільств. Такі атрибути західної

дійсності, як демократія, секуляризм і націо�

нальна держава, суперечать основам ісламу. 

Проте існують розбіжності у ставленні до

західних цінностей, зокрема, до демократії, між

фундаменталістами�теоретиками і фундамен�

талістами�політиками. Перші відверто крити�

кують та нехтують західною демократією як

такою, що є несумісною з ісламом та піддають

сумніву її ефективність в самих західних сус�

пільствах. Другі, суворо дотримуючись прин�

ципів «ісламських норм», водно час широко ви�

користовують сучасну політичну термінологію,

позиціонуючи себе в якості «захисників демок�

ратії і прав людини», хоча і трактують ці терміни

скоріше в дусі шаріату, ніж в інтерпретації кла�

сиків жанру Ш.�Л. Монтеск’є або Ж.�Ж. Руссо.

При цьому задекларована фундаменталістами�

політиками прихильність до демократії має лише

тактичний характер, бо вони прагнуть легітимізу�

ватися в сучасному світі, в якому демократичні

цінності є давно і надійно визнаними. 

В цілому ж діяльність радикальних ісламістів

справляє помітний вплив на політичну ситу�

ацію в ісламському світі, обмежує сфери дії

правлячих режимів, уповільнює проведення ни�

ми структурних реформ, підриває політичну

стабільність і блокує процеси політичної демок�

ратизації.

І, нарешті, політичні лідери третього типу, до

яких належать помірковані ісламісти, всіляко

пропагують свій варіант демократизації. Сьо�

годні цей варіант є найбільш розповсюдженим у

мусульманському світі. На відміну від ради�

калів, помірковані ісламісти розглядають ісла�

мізацію всіх елементів суспільного життя як

поступовий процес, що здійснюється мирними

засобами на основі постійної, копіткої, різно�

манітної роботи в низових соціальних структу�

рах, роботи, яка неодмінно враховує місцеву

специфіку.

Вони очолюють найбільш масові ісламські

рухи і не відкидають демократію як таку із пе�

вних причин. По�перше, багато їх постійно

зазнають жорстоких переслідувань з боку влад,

відчуваючи на собі гіркі плоди авторитаризму.

Тому боротьба із будь�якими формами політич�

ного деспотизму і свавілля стала невід’ємною

частиною їхньої діяльності. По�друге, ісламісти

поміркованої орієнтації вбачають у демократії

найкращий засіб боротьби за владу. Вони не

втрачають надії перемогти на виборах і цілком

законно прийти до влади. По�третє, демократія,

більшою мірою, ніж які�небудь інші форми

правління в сучасному світі, на думку помірко�

ваних, є сумісною з ісламськими принципами.

Провідний ідеолог сучасного ісламізму шейх

Мохаммад аль�Газалі (Єгипет) бачить у демок�

ратії «засіб організації відносин між правителя�

ми і тими, ким керують, а також гарантію проти

зловживання владою. Зробити правителів

підзвітними тим, ким вони керують, і не допус�

тити деспотичного правління — це загальні цілі

демократичних, ісламських принципів» [6, p. 40].

Лідер ісламістського руху в Тунісі Рашид аль�

Ганнуші підкреслює, що боротьба за свободу і

руйнування репресивних структур влади — це

боротьба за істинний іслам. Такі демократичні

механізми, як вільні вибори, мирний прихід до

влади, правління більшості, захист прав мен�

шостей, як він вважає, не суперечать ісламсь�

ким цінностям. «Будь�яка ісламська держава

повинна охороняти громадянські і політичні

свободи і боротися з будь�якою формою деспо�

тизму» [10, с. 7]. Р. Ганнуші наголошує на тому,

що демократична держава — це перехідна фор�

ма, предтеча ісламської держави.

Один із найвідоміших ідеологів поміркова�

ного ісламізму єгипетський шейх Юсуф аль�Ка�

радаві видав спеціальну фетву проти радикалів,

котрі оголосили демократію формою правління

невірних. На думку Ю. Карадаві, ті, хто запере�

чує демократію, не розуміють сутності ані де�

мократії, ані ісламу. А вона як раз полягає в

праві народу вільно і без примушування обрати

своїх лідерів і політичну систему, а також позба�

вити їх влади, якщо вони порушують суспіль�

ний договір.

Головна перевага демократії, як вважає

Ю. Карадаві, полягає в її процедурах та меха�

нізмах, які захищають людей від свавілля і

тиранії. В ісламі міститься схожий механізм

узгодження думок — шура, який необхідно

інституювати в системи владних структур та

розробити нові умови їх взаємодії. Ю. Карадаві

розглядає демократію як «найбільш надійний

засіб для досягнення мети … Дух демократії

співзвучний духові ісламської шури» [4, p. 79].

У цілому неоднаковість варіантів державного

устрою і політичних принципів в ісламському

світі пояснюється, зокрема, тим, що іслам, як і
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інші світові релігії, вміщує в себе таке різно�

маніття цінностей, символів, ідей, що з них лег�

ко можна сконструювати сучасну політику для

різних верств населення. Конкретні політичні

форми ісламізму, його роль у суспільній свідо�

мості певною мірою залежать і від політичної

орієнтації правлячого режиму.

Таким чином, європеїзована частина місце�

вих еліт у країнах ісламського світу намагається

адаптувати ідеї демократії до специфічних умов

мусульманських суспільств, проте настільки

повільно, що поки немає підстав визнати які�

небудь суттєві досягнення в цій сфері. 

Перешкодою для демократизації і навіть

загрозою для політичної стабільності низки

мусульманських держав є їх поліетнічність і

поліконфесійність, які часто стають приводом

до багаторічних збройних конфліктів, як, на�

приклад, у Лівані, Іраці, Туреччині та інших

країнах. Вирішення цієї проблеми більшою

мірою пов’язане із рівнем демократичної

культури і правосвідомості, ніж із формою дер�

жавного устрою. Демократична політична куль�

тура обумовлена наявністю громадянського

суспільства, консолідуючого етнічні і релігійні

групи для участі в загальнодержавному політич�

ному процесі. Ця культура, якої все ще немає у

багатьох мусульманських країнах, сприяла би

більшій відкритості етнічних та релігійних груп,

їх рівноправності. Інакше кажучи, демократія

притаманна суспільствам, здатним до вищих

форм самоорганізації громадян,  де високим є

рівень особистої відповідальності і правосвідо�

мості. Крім того, вельми важливу роль у переду�

мовах демократизації і подальшому її просу�

ванні грає економічна ситуація в країні.

Слабкість демократичних інститутів у му�

сульманських країнах виявляється, зокрема, у

специфіці як формальних, так і неформальних

асоціацій, в яких деякі дослідники намагаються

розглядіти основу демократизації близько�

східних суспільств. Хоча багато цих асоціацій

мають багатовікову історію, однак і досі немає

жодних ознак того, що ремісничі гільдії,

релігійні братства, сімейні і кланові організації,

сусідські об’єднання і т.ін. хоч скільки�небудь

сприяють демократизації суспільства на кшталт

західного зразка. Насправді вони, можливо,

створюють протилежний ефект.

В арабських країнах політичні та релігійні

рухи, професійні об’єднання і т. п. будуються

навколо ендогамних структур, які базуються на

кланових зобов’язаннях, нерідко спільній,

сімейній власності і родинній солідарності.

Аналіз демократичних політичних процесів в

мусульманських суспільствах ускладнюється

тим, що влада в них ґрунтується, перш за все, на

особистісних стосунках і концентрується в

соціальних структурах, прихованих за формаль�

ним фасадом урядових інститутів, які пере�

бувають у стані постійних змін. Свідомість на�

селення більшості мусульманських суспільств,

по суті, все ще залишається патріархальною.

Вона керується не ідеологією «класу» або

«нації», а ідеологією успадкованої віри і тра�

диційних цінностей, які мають потенціал, і мов�

чазної згоди та войовничості. Тому надзвичайно

складно в європейських параметрах і термінах

достатньо адекватно оцінити реальні політичні

процеси, механізми прийняття ключових рі�

шень, як і програм, декларацій політичних

лідерів. 

Не існує також єдиних критеріїв і в оцінці

рівня демократизації незахідних суспільств. Так,

наприклад, С. Хантінгтон в якості одного із

потрібних критеріїв пропонує наявність двок�

ратної зміни правлячих лідерів шляхом виборів,

результати яких прийняті та визнані всіма учас�

никами.

Інший американський дослідник Р. Ротстайн

вважає неправомірним застосовувати критерії і

характеристики розвинутих західних демок�

ратій до інших цивілізаційних систем, оскільки

існують принципові якісні відмінності між ни�

ми. Він пропонує використовувати для оцінки

рівня демократизації в незахідних суспільствах

термін «слабкі демократії» на противагу «силь�

ним демократіям» розвинутих країн Заходу. На

його думку, «слабкі демократії» це — гібридні

режими, в яких на тлі певного руху до ринкової

економіки збільшення політичної лібералізації

поєднується з елементами авторитаризму, які

зберігаються» [8, р. 76]. До речі, Р. Ротстайн до

«слабких демократій» зараховує, окрім країн

ісламського світу, також і низку країн Східної

Європи (включаючи держави колишнього

СРСР) і Латинської Америки.

За класифікацією Р. Ротстайна, жодна араб�

ська країна не потрапляє навіть до категорії

«слабких демократій», у тому числі такі еко�

номічно процвітаючі держави, як Саудівська

Аравія, ОАЕ. Незважаючи на те, що у багатьох

арабських країнах спостерігаються ознаки

політичної демократизації, зокрема, проведен�

ня виборів, поява опозиційних партій, на�

явність відносно автономних від влад громадсь�

ких організацій, послаблення деспотичних

традицій тут ще дуже незначне. Коли правлячі

режими відчувають реальну загрозу, вони як і

раніше, діють жорстко. Тими ж методами діє і

опозиція.

Правлячі режими багатьох країн мусуль�

манського світу постійно перебувають у нес�

табільній політичній ситуації і стурбовані, в ос�

новному, власною безпекою. Вони вбачають

небезпеку у будь�якій опозиції. Переважна їх
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частина не підтримує становлення громадянсь�

кого суспільства, яке могло би культивувати ни�

зову демократію.

Держава у багатьох із цих країн домінує і у

сфері економіки, що надає урядам додаткові

політичні переваги: політичну лояльність в

обмін на економічні привілеї.

Таким чином, головною перешкодою на

шляху до демократизації в країнах ісламського

світу, на нашу думку, є масова психологія і

ціннісні орієнтири суспільства. Високий рівень

життя населення в нафтових арабських держа�

вах нітрохи не наближає їх до ідеалів демократії.

Усталеність традиційних цінностей та багатьох

елементів трайбалізму є дуже істотною перепо�

ною для впровадження у суспільство демокра�

тичних норм західного зразка.

Безперечно, що існує велика різниця між

демократичними нормами і цінностями за�

хідних та мусульманських країн. Наприклад, це

переконливо підтвердили колишні події навко�

ло «масмедійного скандалу» у зв’язку із пуб�

лікаціями карикатур на мусульманського духов�

ного вождя у періодичних виданнях Данії,

Норвегії, Франції, Німеччини, Італії та інших

європейських країн. В Європі демократичні

норми виростали із традицій, частина яких

сягає античності. Їх розповсюдження і розвиток

активізувалися із часом внаслідок розділення

мирського та релігійного початків у західних

суспільствах. В ісламському світі рухові до де�

мократії західного зразка перешкоджає пріори�

тет релігійних цінностей. Крім Туреччини (і в

якійсь мірі Тунісу і Лівану), аніде більше не бу�

ло зроблено навіть спроби розділення релігійної

і державної сфер.

Демократія по�мусульманськи — це демок�

ратія специфічного типу, яка поєднує у собі

ціннісні орієнтації, традиції і особливості, при�

таманні ісламській релігії, та певні елементи і

характерні риси традиційного західного демок�

ратичного еталона.  

Отже, можна з упевненістю стверджувати,

що на сьогоднішній день в країнах мусуль�

манського світу відсутні такі важливі передумо�

ви демократизації, як сприятлива для більшості

громадян соціально�економічна політика та ви�

сокий професіоналізм керівництва на всіх

рівнях управлінської діяльності. Але, разом з

тим, не можна заперечувати, що мусульманські

суспільства зараз перебувають під впливом пев�

них демократичних змін. Ісламські соціуми

відчули подих світових процесів демократизації

і глобалізації. А це означає, що демократизація в

країнах ісламського світу має право на життя і

має свої перспективи розвитку.
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У статті проаналізовано причини нинішньої
кризи щодо питання інституту міжнародно"пра"
вового визнання держави на прикладі  суперечок,
пов’язаних із визнанням Косово, Південної Осетії
та Абхазії. Автором визначено наслідки визнання
вказаних сепаратистських регіонів для системи
договірно"правових відносин, яка склалася у по"
воєнній Європі,  сформовано практичні висновки
щодо його впливу на чинну систему міжнародно"
правових норм і практику міжнародних відносин.

Ключові слова: інститут міжнародно�право�

вого визнання держави, міжнародне право,

Косово, Південна Осетія та Абхазія, сепара�

тистські регіони, новоутворені держави, тери�

торіальна цілісність, суверенітет.

В статье проанализированы причины нынеш"
него кризиса в вопросе института международ"
но"правового признания государства на примере
споров, связанных с признанием Косово, Южной
Осетии и Абхазии. Автором определены послед"
ствия признания указанных сепаратистских ре"
гионов для системы договорно"правовых отноше"
ний, которая сложилась в послевоенной Европе,
сформированы практические выводы относи"
тельно его влияния на действующую систему
международно"правовых норм и практику меж"
дународных отношений.

Ключевые слова: институт международно�

правового признания государства, международ�

ное право, Косово, Южная Осетия и Абхазия,

сепаратистские регионы, новообразованные го�

сударства, территориальная целостность, суве�

ренитет.

The article analyzed the reasons for the current cri"
sis in the issue of the institute of international legal
recognition of the state as an example of disputes relat"
ing to the recognition of Kosovo, South Ossetia and
Abkhazia. Author determined the effects of recognition
of these separatist regions for a system of juridical rela"
tions that prevailed in postwar Europe, formed the
practical conclusions about its impact on the existing
system of international legal norms and practice of
international relations. 

Key words: institute for international legal recog�

nition of the state, international law, Kosovo, South

Ossetia and Abkhazia, the separatist regions, the

newly�formed state, territorial integrity and sover�

eignty.

Постановка проблеми. У ХХ столітті процесу

визнання держав найчастіше передував розпад

колоніальної системи, коли новоутворені дер�

жави автоматично ставали членами універсаль�

них організацій (Ліга націй, ООН). Зазвичай у

процесі визнання нових країн між провідними

державами світу існував свого роду негласний

консенсус: утворення нової держави сприйма�

лося як факт, що відбувся, хоча, безперечно,

шлях до незалежності для деяких звільнених на�

родів був кровопролитним. Згадаємо основні

зміни, що відбулися у світі за останнє деся�

тиліття XX століття: розпад СРСР, Югославії,

Чехословакії, поява понад двадцяти нових дер�

жав�суб’єктів  міжнародного права, їх визнання

з боку міжнародного співтовариства — все це

актуалізувало інтерес до інституту визнання в

міжнародному праві.

Водночас після визнання Росією, а пізніше

Нікарагуа, Венесуелою та Науру незалежності

Південної Осетії та Абхазії проблема визнання

новоутворених держав увійшла в стадію глибо�

кої кризи, і тим самим цей правовий інститут

певною мірою втратив своє значення. Донедав�

на статус Південної Осетії та Абхазії визначався

як «невизнані республіки». Нині, аналізуючи

цю тему, науковці посилаються на той факт, що

ці регіони визнані лише двома державами, а

отже  їх визнання як незалежних держав не має

легітимної сили. Але, з іншого боку, вказані

регіони Грузії все ж були визнані державами,

суб’єктами  міжнародного права. З іншого боку,

той факт, що Косово станом на 1 лютого 

2011 року вже визнали 74 держави (39 %) із 192

членів ООН, але ж його не прийнято в члени

ООН, свідчить про те, що його статус ще оста�

точно не визначений із позиції міжнародного

права. Отже, постає питання — чи набуло Косо�

во визнання як держава? Складнощі, пов’язані з

указаною проблемою, вкотре виявляють глиби�

ну і вагомість цієї кризи.

Таким чином, зазначена проблема є актуаль=
ною і заслуговує на серйозну увагу з боку ук�

раїнських науковців.

Ступінь вивчення проблеми. Питання міжна�

родно�правового визнання загалом, як і окре�

мих теорій, доктрин, принципів, критеріїв ви�

знання держав і урядів, зокрема, різного часу

ставали предметом дослідження вітчизняних і

зарубіжних авторів. 
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За радянських часів питання визнання було

піддане детальному розгляду в працях Р. Л. Боб�

рова, Є. М. Казаровца, Є. А. Коровіна, С. Б. Кри�

лова, Р. І. Курдюкова, М. І. Лазарева, С. І. Лісов�

ського, І. І. Лукашука, Л. X Мінгазова., Л. А. Мо�

джорян, С. М. Шуршалова, Д. І. Фельдмана. У

західній науці питання міжнародного права ви�

знання були розглянуті в працях таких авторів,

як Я. Броунлі, Ш. де Вішер, Ф. Джессап,

Р. Кельзен, Д. Кроуфорд, Р. Лаутерпахт, Л. Оп�

пенгейм, А. Фердросс, Ч. Ч. Хайд та інші.

Сучасний період в історіографії цієї теми

дослідження репрезентує дисертаційна робота

дослідника Ф. Р. Гасимова [1]. З кола вітчизня�

них дослідників у цьому тематичному напрямі

працювали М. О. Баймуратов, А. І. Дмитрієв,

В. І. Муравйов, І. Л. Литвиненко, В. Г. Бутке�

вич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній, К. Савчук. 

Однак питання визнання нових держав пот�

ребують більш детального наукового аналізу.

У зв’язку із цим вважаємо за доцільне продов�

жити вивчення зазначеної проблеми з точки зо�

ру сучасного трактування ситуації.

У пропонованій статті ми прагнули про�

аналізувати причини нинішньої кризи щодо пи�

тання інституту міжнародно�правового визнан�

ня держави на прикладі  суперечок, пов’язаних із

визнанням Косово, Південної Осетії та Абхазії.

Розпочинаючи безпосереднє висвітлення

проблеми, зазначимо, що в сучасному міжна�

родному праві  існують дві теорії визнання дер�

жав — декларативна і конститутивна. Перша

походить від того, що держава є суб’єктом

міжнародного права з моменту свого виникнен�

ня, і визнання як таке не наділяє державу

міжнародною правосуб’єктністю, передбачаю�

чи внутрішню незалежність новоствореної дер�

жави. «Держава виникає та існує самостійно, —

писав Ф. Ф. Мартенс. — Визнанням лише конс�

татується її народження» [2]. Л. А. Моджорян

зазначає, що визнання «не створює нового

суб’єкта міжнародного права». Життєздатні

держави, що виникли в результаті реалізації

права націй на самовизначення, та життєздатні

уряди, що прийшли до влади в результаті віль�

ного волевиявлення народу, «існуватимуть неза�

лежно від того, чи користуються вони визнан�

ням чи ні» [3]. Прибічники цієї ідеї пропонують

орієнтуватися на Конвенцію Монтевідео 

(1933 р.), у ст. 3 якої визначено, що «політичне

існування держави незалежне від визнання її

іншими державами» [4]. Це опосередковано

підтверджує і той факт, що ніде в міжнародному

праві не закріплене положення, яке б визнача�

ло, скільки країн мають визнати незалежність

новоствореної держави, аби вона вважалася

повноцінним суб’єктом міжнародного права.

Декларативна теорія визнання на цей час є

більш популярною.

Деякі юристи�міжнародники (Р. Тріпель,

Д. Анцилотті, К. Штрупп, Холд Фернек, Р. Ке�

льзен, Г. Лаутерпахт та ін.) розвивали так звану

конститутивну теорію визнання, яка була пере�

важною до Другої світової війни. Згідно з цією

теорією, визнання держави є конститутивним

актом, від якого залежить його міжнародна пра�

восуб’єктність [5]. Відповідно до цього, виник�

нення держави не рівнозначне виникненню

суб’єкта міжнародного права. Проте ця теорія

не враховує факти реальної дійсності, що демо�

нструють можливість будь�якої держави неза�

лежно від визнання або невизнання її іншими

державами мати і досить ефективно здійснюва�

ти встановлені міжнародно�правовими норма�

ми права і обов’язки. Відтак, інші учасники

міжнародного спілкування зобов’язані неза�

лежно від визнання або невизнання ними цієї

держави чітко дотримуватись у стосунках із нею

загальновизнаних і загальнообов’язкових норм

міжнародного права. Держава, на відміну від

інших суб’єктів  міжнародного права, наділена

універсальною правосуб’єктністю, не обмеже�

ною ні відносно предмета міжнародно�правого

регулювання, ні в часі, оскільки держава існує. 

До того ж, історії міжнародного права відомі

спеціальні доктрини про визнання урядів, наз�

вані іменами міністрів закордонних справ Еква�

дору Карлоса Тобара (доктрина Тобара) і Мек�

сики Хенаро Естради (доктрина Естради), що

сформувалися на початку XX століття в прак�

тиці держав американського континенту.

Необхідно зазначити, що одна із причин

нинішньої кризи щодо питання інституту виз�

нання держав, передусім, полягає в тому, що до�

нині з боку держав не вироблено уніфікованих

(єдиних) принципів відносно інституту визнан�

ня новоутворених держав. Відсутність же єдино�

го міжнародного документа сьогодні дозволяє

провідним державам світу дотримуватися са�

мостійної позиції відносно визнання тих або

інших сепаратистських регіонів. Як приклад,

відмова Росії та Китаю від визнання Косова не

дозволить уряду Косова набути представництво

в Організації Об’єднаних Націй, оскільки для

розгляду цього питання і голосування щодо ньо�

го на Генеральній Асамблеї, необхідне схвалення

всіх п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН. 

Водночас один із органів ООН — Міжнарод�

ний суд в Гаазі — 22 липня 2010 року видав кон�

сультативний висновок стосовно того, що про�

голошення незалежності Косова не протирічить

нормам міжнародного права [6]. Слід звернути

увагу на те, що консультативне рішення не має

обов’язкової сили, на відміну від стандартного

рішення Міжнародного суду, але воно має ва�

гомі політичні наслідки.
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Зазначимо, що в 1949 році Комісія міжнарод�

ного права ООН включила питання про визнан�

ня держав і урядів до переліку тем, що підляга�

ють першочерговій уніфікації, проте вказана

проблема не отримала вирішення. Отже, нас�

тупною причиною кризи в цій сфері слід вважа�

ти протиріччя між принципом «територіальної

цілісності» та «національним самовизначен�

ням». І в цьому випадку, як довело визнання

Косово більшістю країн Заходу і Сходу, Півден�

ної Осетії й Абхазії — з боку Росії, Нікарагуа,

Венесуели та Науру, такі поняття, як «сепара�

тизм», «невизнані утворення» провідні країни

світу зазвичай тлумачать залежно від власних

геополітичних інтересів.

Вищенаведене дозволяє висновувати, що за

сучасних реалій принцип дотримання прав

інших народів під час реалізації самовизначен�

ня певним народом у рамках багатонаціональ�

ної суверенної держави певною мірою є ігноро�

ваним. Фактично свавільне ставлення з боку

провідних держав до розглядуваного питання

завдало удару принципу «територіальної

цілісності» суверенної країни. У результаті для

деяких держав регіони, що заявили про свій

вихід зі складу країни, перестають бути сепара�

тистами.

У визнанні Косово і південно�кавказьких

регіонів прослідковуються як певні відмінності,

так і тотожністі Донедавна Косово і визнані

нещодавно Росією сепаратистські області Грузії

існували згідно із законами вищезгаданої декла�

ративної теорії. Наразі вони частково отримали

правосуб’єктність, при цьому Косово більшою

мірою отримало цей статус завдяки тому, що  на

цей час незалежність Косова станом на лютий

2011 року визнали 74 держави (39 %) зі 192

країн�членів ООН. На додаток, 22 (81,5%)  із 27

країн�членів Європейського Союзу та 24

(85,7%)  із 28 країн�членів НАТО визнають дер�

жаву Косово [7].

Таким чином, у сучасних умовах сепара�

тистські об’єднання можуть доволі легко увійти

до інших міжнародних організацій, тим самим

отримавши відносну міжнародну право�

суб’єктність.

Виходячи із цього, можна спрогнозувати, що

дорога Косово в НАТО або ЄС матиме більш

технічний, аніж політичний характер. Росія,

своєю чергою, активно лобіює ідею вступу

Південної Осетії та Абхазії до Організації Дого�

вору про колективну безпеку, а також їх визнан�

ня з боку членів цієї організації, що, втім, їй до�

поки не вдається.

Іншою спільною рисою в плані визнання

Косово і сепаратистських регіонів Грузії вва�

жаємо порушення територіальної цілісності су�

веренних держав. Безумовно, Росія порушила

міжнародне право, втрутившись у конфлікт між

Грузією та Південною Осетією, але при цьому

Захід також не має морального права її звинува�

чувати, позаяк саме він створив небезпечний

прецедент, визнавши незалежність Косово.

Зрештою, в обох випадках військовий чинник

(запобігання силами НАТО зусилям Сербії при�

душити албанський сепаратизм і аналогічне

застосування військової сили з боку Росії проти

Грузії) зіграв вирішальну роль. Водночас західні

лідери не погоджуються з аргументами Росії із

приводу подвійних стандартів, посилаючись на

те, що визнанню Косово не передували військові

дії, проте перемовний процес був вичерпаний.

Принагідно зазначимо, чимало експертів на�

голошували, що визнання Косово відбулося ли�

ше через дев’ять років по завершенню воєнної

операції НАТО в регіоні та розміщенню мирот�

ворців відповідно до мандата ООН, а також ро�

боти тимчасової адміністрації. Саме питання

фактичної відсутності незалежного власного

управління викликає одну із основних пре�

тензій Сербії. Белград наполягає, що рішення

про незалежність не належало Косово — його

прийняло міжнародне співтовариство. Більше

того, позаяк резолюцію Ради Безпеки ООН за

№ 1244 досі формально не скасовано, Косово

не є незалежним, а має бути керованим ООН.

Але залишається фактом, що Захід не чинив

жодного тиску на косовських албанців, маючи

на меті, щоб вони визнали суверенітет Сербії,

тоді як Белград був готовий на такі поступки, як

право надання албанцям змогу утримувати

поліцейські сили, безпосередньо здійснювати

торговельні відносини із країнами, мати власні

законодавчо�адміністративні органи (але за

м’якої форми підпорядкування Сербії), прапор,

гімн тощо. Захід, як було вказано вище, застосо�

вував силу в 1999 році, розмістивши там багато�

тисячну армію, щоб заважати Сербії встановити

контроль над цим регіоном: то хіба це не є

військовою окупацією?

Безперечно, існують і відмінності між ви�

знанням указаних регіонів як держави. При

визнанні Південної Осетії та Абхазії Росія поси�

лалася на необхідність гарантування безпеки

своїх громадян у цих регіонах. Однак, на нашу

думку, надання російського громадянства осе�

тинам у Південній Осетії було грубим правовим

порушенням, ураховуючи те, що ще до нещо�

давньої російсько�грузинської війни російська

влада заявляла про визнання територіальної

цілісності Грузії. Підтвердженням цього послу�

гував той факт, що вже поточного 2011 року

Європарламент ухвалив резолюцію, згідно з

якою Абхазію і Південну Осетію визнано окупо�

ваними територіями. Отож, Росію побічно виз�

нано окупантом грузинських територій [8].
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При визнанні Косово Захід, як уже вказано

вище, відмічаючи важливість проблеми, також

виходив із того, що перемовний процес вичер�

пав себе і незалежність цього регіону слід вва�

жати єдиним шляхом подолання конфлікту.

Захід потребував дев’ять років із моменту за�

вершення бомбардувань силами НАТО, щоб

«легитимізувати» визнання незалежності Косо�

во, хоча, як уже вище було відмічено, визнання

фактично сталося за військової підтримки

НАТО. Принагідно зазначимо, що фактично

військові операції НАТО проти Югославії, а

згодом дипломатична підтримка альянсом

«плану Ахтісаарі» заклали підвалини відторг�

нення цього регіону від Сербії. Південна Осетія

і Абхазія були визнані Російською Федерацією

після завершення бойових дій, хоча фактично в

Абхазії грузинські сили не проводили бойових

операцій.

Вищезазначеною Конвенцією про права та

обов’язки держав (Монтевідео, 1933 р.) для

міжнародного визнання встановлено загальні

критерії. Щоб отримати таке визнання, держава

повинна мати постійне населення, визначену

територію, уряд і можливість підтримання

зовнішніх зносин. Відповідно до цих критеріїв,

Косово може бути визнаним, оскільки має

постійне населення, визначену територію, де�

мократично обраний уряд, дипломатичні

представництва за кордоном і диппредставни�

цтва іноземних держав у Приштині.

Аналізуючи вищезазначене, можна дійти

висновку, що визнання для сепаратистських

регіонів спричинило як позитивні, так і нега�

тивні наслідки. Як би політики і міжнародні

юристи не заперечували проти незаконних дій

держав щодо цього питання, зрештою сепара�

тисти опиняються у виграшному положенні.

Але при цьому, як видається, такого роду

поспішні кроки можуть виявитися міною

сповільненої дії для потенційних конфліктів,

що є одним із найбільш негативних наслідків.

Водночас для самих сепаратистських

регіонів їх визнання з боку інших держав має

певні позитивні моменти. По�перше, визнання

сепаратистських режимів означає надання пев�

ної гарантії безпеки цим регіонам. По�друге,

держави, визнаючи сепаратистські регіони,

можуть легалізувати свої інвестиції в ці регіони.

По�третє, на відміну від Південної Осетії та

Абхазії,  Косово має значно більше шансів

інтегруватися в евроатлантичне співтовариство,

що дає йому можливість легитимізувати свою

зовнішню політику.

Негативним же наслідком визнання є, по�

перше, те, що створюється небезпечний преце�

дент, коли держави при визнанні таких новоут�

ворених держав абсолютно ігнорують принцип

територіальної цілісності країн, що потерпають

від сепаратизму. На додаток, сепаратистські

регіони потрапляють у значну залежність від тих

держав, які визнали їх самовизначення. Як

наслідок — їх безпека стає більш уразливою

внаслідок можливої атаки (наприклад, за спри�

ятливих геополітичних умов Грузія, від якої

відокремилися «визнані регіони», може відно�

вити свої конституційні права в тій же Пів�

денній Осетії та Абхазії). Втім, як нам здається,

у сербів небагато шансів відвоювати Косово.

Між тим, визнання дає сепаратистам життєво

необхідні права (щоправда, у двосторонньому

форматі), як от: право на безпеку, дипломатич�

не визнання, соціально�економічні права

(в рамках вищезгаданих регіональних ор�

ганізацій) та інші права.

Узагальнюючи, можна висновувати, що

найближчими роками навряд ми зможемо гово�

рити про існування повноцінної косовської

держави. Неможливість вступу в ООН і курато�

рство міжнародних представництв не дозволять

заявити про повний національний суверенітет.

Проте активні процеси як усередині країни, так

і на зовнішньополітичному напрямі дозволяють

стверджувати про незворотність набуття ко�

совської незалежності.

Характеризуючи позицію нашої держави

стосовно окреслених проблем, зазначимо, що

реакцією України щодо проголошення неза�

лежності Косова стала заява Міністерства за�

кордонних справ України від 18 лютого 2008 ро�

ку, в якій зазначено, що  Україна, як і більшість

держав, не вважає, що Косово може бути преце�

дентом [9]. Ця позиція є вповні зрозумілою, з

огляду на те, що в разі визнання Косово було би

неможливо пояснити, чому Україна відмов�

ляється визнавати Південну Осетію і Абхазію.

До того ж, таку позицію варто вважати свідчен�

ням того, що наша держава в цьому питанні ке�

рується, насамперед, національними інтереса�

ми та міжнародним правом. Україна виходить із

того, що для прийняття остаточного рішення

про визнання або невизнання незалежності Ко�

сово для більшості країн ще потрібен час. Для

України в цьому питанні надзвичайно важли�

вим є рішення Ради Безпеки ООН, позиція

ОБСЄ, Євросоюзу[10].  

Що ж стосується Південної Осетії та Абхазії,

то керівництво нашої країни неодноразово на�

голошувало на необхідності забезпечення тери�

торіальної цілісності і суверенітету Грузії. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що начасі акт

визнання сепаратистських регіонів фактично

перетворився на своєрідний геополітичний

важіль тиску на країни, які прагнуть вийти зі

сфери впливу великих держав. Події довели, що

визнання Косово дійсно послугувало прецеден�
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том для Росії: ми переконані, що  російська вла�

да не вдалася би до таких кроків, якби не було

косовського випадку. Таким чином, інститут

визнання держави перебуває в глибокому кри�

зовому стані саме через відсутність єдиних

міжнародно�юридичних критеріїв.

Така ситуація призведе до виникнення пер�

манентних криз між різними державами світу

(наприклад, коли справа дійде до їх членства в

ООН та інших універсальних організаціях), а в

найгіршому випадку до прямих військових

зіткнень.

В умовах кризи означеної сфери міжнарод�

ного права нам видається, що світ потребує но�

вої коаліції країн, які спільними зусиллями

змогли би вирішити цю проблему шляхом

підготовки єдиного документа, яким було б ре�

гульовано принципи визнання держав. Отже, на

сьогоднішній день проблема визнання нових

держав залишається не стільки правовою, скіль�

ки політичною проблемою.

Ініціатором цього процесу спроможна стати і

Україна. По�перше, допоки залишаються ідео�

логічні й політичні передумови для того, щоб

підняти це питання на міжнародному рівні:

кризи, що виникли у зв’язку  з визнанням ука�

заних регіонів, є достатнім підгрунтям для

прийняття єдиного міжнародного документа.

По�друге, у світі немало держав, які готові

підтримати зазначену ініціативу. Безумовно, ця

дорога нелегка і вимагає величезних зусиль

(фінансові ресурси, вибір партнерів в рамках т.з.

ad hoc коаліції (коаліція по цьому випадку),

тривалі переговори, глибоке вивчення причин,

які не дозволили Комісії міжнародного права

ООН вирішити цю проблему в минулому

столітті тощо). Утім, зважаючи на проблеми

Криму, певне протистояння західних і східних

регіонів України, ця боротьба відповідає

національним інтересам нашої країни, і заради

цього варто боротися.
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У статті висвітлено проблему впливу ре"
гіональної ідентичності як неформального інсти"
туту на процеси конструювання комплексу безпе"
ки, які ґрунтуються на поглибленні інтеграції та
постійному прагненні держав створювати нефор"
мальні об’єднання, що обумовлено поведінкою ок"
ремих гравців унаслідок трансформацій системи
міждержавних взаємодій в окремо взятому прос"
торі в певний історичний період.

Ключові слова: регіональна ідентичність,

регіональний комплекс безпеки, теорія геог�

рафічного середовища, рівні територіальної

ідентичності, просторово�часовий вимір іден�

тичності.

В статье освещена проблема влияния регио"
нальной идентичности как неформального инсти"
тута на процессы конструирования комплекса бе"
зопасности, которые основываются на углублении
интеграции и постоянном стремлении государств
создавать неформальные объединения, что обус"
ловлено поведением отдельных игроков вследствие
трансформаций системы межгосударственных
взаимодействий в отдельно взятом пространстве
в определенный исторический период. 

Ключевые слова: региональная идентич�

ность, региональный комплекс безопасности,

теория географической среды, уровни террито�

риальной идентичности, пространственно�вре�

менное измерение идентичности. 

In this article the problem of influence on regional
identity as informal institution on the processes of
building up security complex has been described. These
processes are based on the intensification of integration
and constant urge of the states towards the creation of
informal communities which is stipulated by the policy
of individual actors as a result of transformation of sys"
tem of intergovernmental interrelations in the specific
area and particular historic period.

Key words: regional identity, regional security

complex, theory of geographical environment, levels

of territorial identity, http://multitran.ru/c/

m.exe?a=110&t=3756865_2_1&sc=107space�tem�

poral dimension of identity. 

Вирішальну роль у процесі конструювання

комплексу безпеки як складової соціальної ре�

альності відіграють уявлення про світ, ідентич�

ність, систему цінностей та життєвий досвід

представників окремо взятої просторової

спільноти. Міждержавні взаємодії у світі від�

різняються за змістом та характером, що обу�

мовлено належністю країни або групи країн до

певного культурно�історичного типу. Саме

культурно�історичні або цивілізаційні характе�

ристики впливають на поведінку держави на

міжнародній арені, на визначення її зовнішнь�

ополітичних пріоритетів у галузі безпеки.

Таким чином, ідентичності разом із формаль�

ними міжнародними актами є істотними обме�

жувачами на зовнішньополітичні стратегії

міжнародних суб’єктів. У цьому контексті інте�

рес конструктивізму та постмодернізму до

суб’єктивної та культурно�релятивної сторони

міжнародних відносин повністю паралельний

інтересу неоінституціоналізму до неформаль�

них інститутів.

Важливим прикладом такого неформального

інституту є ідентичності. Національна іден�

тичність є важливим фактором, що впливає на

формулювання національних інтересів, ро�

зуміння окремими країнами свого місця у світі,

бачення країнами спільних проблем регіональ�

ного розвитку, визначення кола союзників та

противників.

Досліджуючи феномен регіональної ідентич�

ність, за робоче визначення цього поняття мож�

на взяти дефініцію, запропоновану А. Казанце�

вим. Регіональна ідентичність, за російським

ученим, являє собою сукупність неформальних

інститутів (або норм культури), які стоять за

формально�правовими інститутами. На відміну

від формальних правових актів, які можуть бути

легко змінені, неформальні інститути достатньо

стабільні, що обумовлює залежність від попе�

реднього шляху розвитку [1, с. 23].

Регіональна ідентичність може перетвори�

тись у дуже сильний політичний інструмент

міжнародної та національної політики, що дос�

татньо досліджено на прикладі процесів так зва�

ної «європеїзації». Під «європеїзацією» ро�

зуміють взаємозв’язок розширення ЄС та

політичних процесів на околиці цієї структури.

Прийняття державами — не членами Євросою�

зу — європейської ідентичності з метою набуття
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членства або розширення співробітництва з

«єдиною Європою» впливає на їх внутрішню та

зовнішню політику та обмежує їх дії на міжна�

родній арені.

Таким чином, регіональна ідентичність та

норми культури слугують важливим підґрунтям,

на якому виникають та розвиваються різні фор�

мальні інститути.

Зростання ролі регіональної ідентичності в

сучасному світі обумовлено передусім інфор�

маційним та демократичним поступом. Розви�

ток інформаційних технологій та комунікацій

створили широкі можливості для формування

та вираження ідентичностей. Це спричинило

дроблення загальних ідентичностей на

дрібніші. Йдеться про формування нових рівнів

соціальних взаємодій та нових ідентичностей

(локальних, трансрегіональних тощо). Інфор�

маційна доба створила умови для формування

та збереження не тільки групових ідентичнос�

тей, але й індивідуальних. Однією із фундамен�

тальних рис інформаційного суспільства відо�

мий учений Е. Тоффлер вважав демасифікацію

та індивідуалізацію [2]. Проте, інформаційний

поступ несе у собі не тільки можливості для

створення нових ідентичностей, але і загрозу

існуючим. Постає питання про необхідність

збереження самобутності, унікальності окремих

регіонів в умовах процесів глобалізації інфор�

маційного простору та контроль за відроджен�

ням «старих» національних та локальних іден�

тичностей.

Іншим важливим питанням є вплив глоба�

лізаційних процесів на процеси формування

регіональної та національної ідентичностей.

У контексті глобалізації процес протистояння

між ідентичностями є дещо однобічним: цін�

ності окремих суспільств, які володіють більши�

ми інформаційними та політичними ресурсами,

почали витісняти традиційні ідентичності менш

розвинутих суспільств. Процес поглинання

одних ідентичностей іншими безумовно пород�

жує конфлікти. Йдеться про міжцивілізаційні

конфлікти, які досліджує С. Хантінгтон у своїй

теорії «зіткнення цивілізацій» [3].

Проблему зіткнення ідентичностей розкри�

ває у своїх працяхЕ. Гідденс, який вважає, що

цей конфлікт постає як протистояння локально�

го та глобального, самоідентифікації та глоба�

лізації. Головними характеристиками сучасної

культури є перехід від традиційного до посттра�

диційного. На думкуЕ. Гідденса, абстрактність

нових форм ідентичності ускладнює процес зна�

ходження себе індивідами [4, с. 212].

На думку М. Кастельса, конфлікт ідентич�

ностей виникає там, де дві або більше груп

починають претендувати на одну і ту ж саму

історичну, культурну, соціальну, політичну тери�

торію. Природно, що «накладання ідентичнос�

тей» найбільш яскраво проявляється у випадках

політичних зазіхань на спірні географічні тери�

торії. Сила територіального інстинкту суттєво

зростає в тому випадку, якщо територіальна

спільнота розташована в прикордонному

регіоні. Таким чином, регіональна/просторова

ідентичність є явищем динамічним, таким, що

змінює, кордони простору її як складової не є

чіткими та незмінними [5]. 

Структуроутворювальним компонентом ре�

гіональної ідентичності є простір, який виступає

своєрідним чинником формування ідентичнос�

тей. Саме диференціація простору обумовлює

появу різних уявлень про унікальні культурні

традиції, локальні системи цінностей, сфор�

мульовані на різних територіях.

У рамках теорії географічного середовища

важливо підкреслити вплив простору на дина�

міку політичних процесів. Основу просторової

або регіональної ідентичності складає система

цінностей, що об’єднує спільноту, яка мешкає

на певній території. Зазначена система уявлень

формується в процесі просторового уявлення,

трансформацій навколишнього середовища, на�

копичення соціального досвіду. До основних

структурних характеристик просторової або

регіональної ідентичності зарубіжні вчені відно�

сять спільність проживання, мислення (свідо�

мості) та інтересів, відчуття об’єднаності (спіль�

ності) і солідарності та формування на цьому

ґрунті спільного уявлення про територію [6].

Розглядаючи проблему визначення рівнів

ідентичності, доцільно взяти за основу загаль�

ноприйняту в політичній регіоналістиці класи�

фікацію, що ґрунтується на теорії просторової

ідентичності Н. Петрова. Російський науковець

визначає п’ять рівнів територіальних ідентич�

ностей: локальний, субрегіональний, регіональ�

ний, макрорегіональний та загальнонаціональ�

ний [7]. Зазначена класифікація може бути

використана за умови, якщо розглядають

регіони/простори в рамках однієї держави.

Проте, коли йдеться про міжнародний політич�

ний або міжнародний економічний регіони,

доцільно, на нашу думку, виокремити такі рівні

просторової/регіональної ідентичності: націо�

нальний, субрегіональний, регіональний, між�

регіональний. Залежно від рівня суб’єктів

регіонального політичного процесу, варто виок�

ремлювати мікрорегіональний та макро�

регіональний рівні.

Таким чином, проблема дефініювання рівнів

ідентичності обумовлена розумінням самого

поняття «регіон». На думку російського вченого

А. Макаричева, під регіоном слід розуміти «жи�

вий» простір, що конструюється соціально та

інтелектуально. Регіональна ідентичність, у
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свою чергу, — як вважає російський науковець,

ґрунтується на почутті приналежності до прос�

тору, що формується, на сповідуванні спільної

системи норм та цінностей, дотриманні певних

процедур [8, с. 14].

Енн Маркузен вважає, що під регіоном слід

розуміти «історично еволюціонуюче, компакт�

не територіальне співтовариство, яке містить у

собі фізичне оточення, соціально�економічне,

політичне та культурне середовище, а також

просторову структуру, що відрізняється від

інших регіонів та територіальних одиниць, та�

ких, як місто та нація» [цит. по 9, с. 17].

Існуючі у вітчизняній та зарубіжній науковій

думці теорії із визначення поняття «регіон»

можна систематизувати за змістом та методич�

ними засобами. Таким чином, варто виокреми�

ти три ключові підходи.

У межах першого регіони розглядаються як

територіально�адміністративні одиниці окре�

мих держав.

Прихильники другого підходу вважають, що

під регіонами слід розуміти окремі історико�ет�

нографічні територіальні комплекси, які, як

правило, не співпадають із сучасними адмініст�

ративно�територіальними утвореннями (такі,

як, наприклад, Галичина, Слобожанщина в Ук�

раїні тощо).

У межах третього підходу регіони розгляда�

ють як широкі територіальні масиви, які

відрізняються певною спільністю своєї історич�

ної долі, своєрідним національно�етнічним

складом, культурно�конфесійними чи політич�

ними ознаками, як, наприклад, Південно�

Східна Європа, Балкани, Карпатський регіон і

т. д. [див.: 10].

Під регіоном, на думку автора, слід розуміти

простір або територію, основними характерис�

тиками якої є цілісність та сукупність унікаль�

них цінностей та традицій, які притаманні лише

їй, складна ієрархічна структура відносин, що

обумовлює взаємозалежність суб’єктів міждер�

жавної взаємодії та створює підстави для ство�

рення інтеграційних об’єднань на цій основі.

Важливим чинником виступає спільне історич�

не минуле, культурні цінності.

У вітчизняній та зарубіжній політичній думці

існує декілька підходів до дослідження регіо�

нальної ідентичності, зокрема, доцільно виок�

ремити такі:

• вивчення регіональної/просторової іден�

тичності крізь призму впливу фізичного прос�

тору (природного ландшафту, клімату) на

регіональну свідомість, формування спільного

світогляду та відчуття належності до однієї те�

риторії;

• дослідження регіональної ідентичності в

контексті формування ментальної карти прос�

тору, закріплення його символічних кордонів,

що безумовно впливає на встановлення «сим�

волічного» зв’язку між спільнотою та просто�

ром;

• аналіз еволюції регіональної ідентичності з

урахуванням  особливостей опановування куль�

турного та соціального регіонального простору,

колективної історії та специфічних регіональ�

них традицій, що закладають основи для фор�

мування унікальності та самобутності регіону;

• вивчення поняття «регіональної ідентич�

ності» у його взаємозв’язку із такими дефіні�

ціями, як гордість за регіон, до якого належить

спільнота, що ідентифікує себе із конкретно

взятим простором;

• розгляд регіональної ідентичності крізь

призму міфів про майбутнє, економічне відрод�

ження окремих просторових одиниць, створен�

ня сприятливих умов для розвитку транскор�

донної співпраці; йдеться про наповнення

поняття «регіональної ідентичності» новим

змістом — соціально�економічним, — пере�

дусім, про наявність у співтовариства єдиного

бачення реалізації спільних політичних, еко�

номічних, соціальних та культурних проектів;

• вивчення феномену регіональної ідентич�

ності крізь призму його взаємозв’язку із регіо�

нальною безпекою; в цій площині досліджується

функціональний вимір регіональної ідентич�

ності, під якою, на думку вітчизняної дослідниці

Стародуб Т. С., мається на увазі, передусім,

участь держави у створенні та розбудові регіону,

до якого вона належить, її роль у формуванні

архітектури регіональної безпеки, яка охороняє

як її, так і держави регіону від внутрішніх та

зовнішніх загроз і сприяє зміцненню ролі дер�

жави як в регіоні, так і у світі загалом, особливо

коли ця держава ще формує свій імідж на міжна�

родній арені [11, с. 16]. 

На думку автора, враховуючи специфіку

дослідження, на особливу увагу заслуговує ос�

танній підхід до вивчення феномену регіональ�

ної ідентичності. Доцільно зазначити, що проб�

лема взаємозв’язку регіональної ідентичності та

регіональної безпеки розглядається у працях

представників британської соціологічної школи,

наприклад, у праці Б. Б’юзена «Народи, держави

та жах. Порядок денний для студій, що вивчають

проблеми міжнародної безпеки, які постали

після завершення «холодної» війни» [12].

На думку Б. Б’юзена, в анархічній міжна�

родній системі регіональна система є сполуч�

ною ланкою між динамікою глобальної і ло�

кальної безпеки. Регіон варто розглядати як

чітку систему географічно близьких держав, в

яких відносини у галузі безпеки дуже тісні. Як

аналітичний засіб, за допомогою якого можна

було б позначити регіональні утворення,
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Б. Б’юзен започатковує термін «комплекс без�

пеки», під яким розуміється група держав, інте�

реси безпеки яких пов’язані настільки, що їх

національна безпека не може розглядатися ок�

ремо одна від одної [12, с. 190].

Вплив географічного чинника на взаємини

держав, їх силові відносини, взаємозалежність

суперництва й інтересів країн, як і приклади

більш�менш багаторічної дружби (чи ворож�

нечі) з усталеними відносинами добросусідства,

захисту, підтримки, підозрілості, страху, — все

це маємо брати до уваги, аналізуючи комплекси

безпеки, — вважає британський соціолог.

Комплекс безпеки, за Б. Б’юзеном, може існу�

вати незалежно від визнання зацікавленими

сторонами [12, с. 192]. Останні більшою чи мен�

шою мірою усвідомлюють військові і політичні

загрози, не обов’язково даючи при цьому повну

оцінку параметрів безпеки.

Досліджуючи теорію регіональних комп�

лексів безпеки та визначаючи можливості вико�

ристання ключових положень класичної цієї те�

орії для  формування спільної стратегії щодо

розвитку Чорноморського регіону, вітчизняна

дослідниця Стародуб Т. С. обґрунтовує поло�

ження, сутність якого полягає в тому, що осно�

вою взаємозв’язку чинників регіональної безпе�

ки та регіональної ідентичності є система, де

конкретна регіональна ідентифікація зумовлює

інституціональне, організаційне та інше оформ�

лення комплексу заходів, спрямованих на га�

рантування регіональної безпеки. До інсти�

туціонального оформлення, насамперед, маємо

віднести конституювання регіональних та суб�

регіональних інститутів із різним рівнем фор�

малізації їх діяльності. Серед організаційних за�

ходів привертає увагу проведення спільної

(узгодженої, консолідованої) політики у межах

конкретної регіонально�ідентичної спільноти у

сфері забезпечення та гарантування системи

безпеки [13].

Теорія комплексу безпеки в її класичному

вигляді, на думку Стародуб Т. С., надає мож�

ливість використання такого теоретичного кон�

цепту як «регіональні комплекси безпеки» для

аналізу системи міжнародних взаємодій, що

склалась у Чорноморському просторі. Події

серпня 2008 р. засвідчили існування у країн

регіону різних підходів не лише у сприйнятті

загроз власній безпеці, але і до побудови самої

моделі регіональної безпеки у зазначеному

просторі. Виробити спільну стратегію для по�

дальшого розвитку Чорноморського регіону з

урахуванням змін безпекового середовища про�

тягом останніх двох років сьогодні цілком мож�

ливо, застосувавши положення класичної теорії

комплексу безпеки, зокрема, ті, які стосуються

формування ефективного режиму регіональної

безпеки та формування регіонального комплек�

су безпеки з максимальним ступенем інсти�

туціоналізації [14, с. 63]. 

Таким чином, на підставі аналізу існуючих

підходів до дослідження феномену регіональної

ідентичності ми можемо стверджувати, що,

залежно від контексту вивчення, знань про

просторові процеси, поняття «регіональна іден�

тичність» розглядається крізь призму різних те�

матик: від символічного освоєння простору до

регіональної/просторової культури; від ціннос�

тей, які характерні лише для однієї спільноти,

що і відрізняє її від інших макросоціальних

груп, до використання регіональної унікаль�

ності/самобутності у прагматичних цілях

політичних еліт, наприклад, при обґрунтуванні

інтересів національної безпеки та формулю�

ванні/оновленні зовнішньополітичних пріори�

тетів держави. 

У цьому зв’язку доцільно зазначити, що при

вивченні регіональної/просторової ідентичності

у будь�якого науковця виникають труднощі в

процесі концептуалізації та операціоналізації

основних робочих понять дослідження, пере�

дусім, маємо звернути увагу на зміст концептів,

за допомогою яких ми можемо розкрити проб�

лему формування та конструювання регіональ�

ної ідентичності (символи, нарративи, міфи).

Іншим важливим питанням залишається визна�

чення суб’єктів, які беруть участь у конструю�

ванні просторової ідентичності (політична,

бізнес та наукова еліта), визначення діяльності

(практики та дискурси), спосіб оцінки цієї

діяльності (наприклад, порівняльний аналіз

впливу ідентичності на формування зовнішньо�

політичної стратегії держави в галузі безпеки в

рамках того чи іншого регіону). При проведенні

порівняльного аналізу необхідно визначити

критерії порівняння та методичні засоби опису

робочих гіпотез.

Найбільш вдало метод порівняльного аналізу

регіональних ідентичностей було використано

фінським географом А. Паасі, який при

конструюванні динамічної моделі регіональної

ідентичності виокремив ключові етапи процесу

ідентифікації та способи сприйняття та інтерп�

ретації за допомогою символічних механізмів.

Регіон у рамках цієї моделі вивчається як між�

народний політичний, економічний, соціаль�

ний та культурний простір. При цьому ключо�

вими категоріями дослідження виступають

практики, дискурси, інститути, ментальна карта.

На думку А. Паасі, стійкість регіональних

кордонів залежить від інтегрованості різних

залежних та незалежних змінних (ідентичності,

культури, цивілізаційних практик, інституціо�

нальної структури, політичної мобілізації, колек�

тивної солідарності, кордонів, географічного
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розташування) та внутрішньої самодостатності

регіону, що у сукупності сприятиме встановлен�

ню та зміцненню багатостороннього регіона�

лізму [15].

Успішність процесу формування регіональ�

ної ідентичності залежить від сукупності

послідовних дій у часі та просторі, дискурсів,

наявності інститутів, що забезпечують ре�

алізацію соціальних практик, за допомогою чо�

го зароджується почуття територіальної прина�

лежності.

В цьому контексті регіональну ідентичність

слід розглядати як нову форму спільності на

певній території. Прихильники постмо�

дерністського напряму до дослідження ди�

наміки світових політичних процесів констату�

ють, що багато нині існуючих спільнот людей

(політичних, релігійних, культурних, етнічних,

професійних та ін.) функціонують у масштабах,

які є більшими, аніж розміри найкрупніших

держав. На думку Дж. Каміллері, «ми живемо у

період переходу до нової форми громадянсько�

го суспільства, де немає чітко окреслених кор�

донів, що базуються на принципі національної

ідентичності» [цит. по: 16, с. 35].

Територіально організований світ справді

має багато протиріч. По�перше, люди, які нале�

жать до одної етнічної спільноти, можуть жити

під юрисдикцією різних держав (курди, євреї,

араби, китайці). По�друге, територія, яку народ

вважає своєю, може перебувати (повністю або

частково) під контролем інших націй (Ізраїль до

1948 р., Лівія до 1951 р., Пакистан до 1947 р.,

Бангладеш до 1971 р.).

Постмодернізм поширює теорію «суверені�

тетів, що взаємно перетинаються або наклада�

ються один на інший»: людина може бути

громадянином однієї або кількох держав, та од�

ночасно належати до інших ієрархій (еко�

номічні структури, професійні асоціації, релі�

гійні та етнічні спільноти тощо). Таким чином,

можна стверджувати, що постмодерністи, розг�

лядаючи територіальні ідентичності, переважно

не звертають уваги на ренесанс національних

ідей, що має місце в світі. 

Розвиваючи ідеї А. Паасі, естонський уче�

ний�географ Г. Раагмаа пропонує досліджувати

феномен регіональної ідентичності на підставі

синтезу існуючих у світовій науковій думці гео�

політичних, географічних, соціологічних, куль�

турно�цивілізаційних концепцій до вивчення

процесів формування просторової ідентифікації

і теорій регіонального розвитку та планування з

метою розгляду регіональної ідентичності як

інструменту планування [17, с. 55].

Варто зазначити, що при аналізі механізмів

регіональної ідентичності важливу роль відіграє

аналіз отриманих емпіричних даних у результаті

проведеного контент�аналізу регіональної пре�

си, заяв окремих представників політичної

еліти, вивчення змісту спільних підручників з

історії, політичної регіоналістики, а також вибір

методів збору інформації, наприклад, дискурс�

аналіз, соціологічне опитування, анкетування

тощо.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу

можна стверджувати те, що для дослідження

регіональної ідентичності необхідно вписати її у

певний просторово�часовий вимір, наприклад,

політичний простір розширеного Чорноморсь�

кого регіону після змін безпекового середовища

внаслідок російсько�грузинського збройного

конфлікту в серпні 2008 р., в якому пропонуєть�

ся розглянути стратегії регіональних та поза�

регіональних гравців щодо подальшого розвитку

системи безпеки та співробітництва у Чорно�

мор’ї. Досліджуючи феномен регіональної іден�

тичності у системі двох координат — простору та

часу, ми можемо зрозуміти не лише вплив

регіональної ідентичності на процеси співробіт�

ництва в регіоні, що ґрунтуються на прагненні

держав інтегруватись та створювати певні не�

формальні  об’єднання, а і зміни стратегій окре�

мих гравців внаслідок трансформацій самої сис�

теми міждержавних взаємодій у зазначеному

просторі в певний історичний період.
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Стаття присвячена проблемам просування
політичних брендів через новітні інформаційні
технології такі, як адвергеймінг, продакт плейс"
мент, віртуальна та доповнена реальність у
політичному просторі, а саме — у виборчому про"
цесі. Ситуація на ринку політичного маркетингу
сьогодні демонструє швидке зниження ефектив"
ності політичних технологій, тому українське
політичне поле не може ігнорувати появу нових
моделей комунікації та їх вплив на реципієнтів.
Розглянуті приклади ефективного впровадження
технології адвергеймінгу у світі, виявлені основні
механізми впливу комп’ютерної гри на людину й
наведені рекомендації застосування цієї техно"
логії в українському політичному просторі.

Ключові слова: адвергеймінг, комп’ютерні

ігри, політичний брендинг

Статья посвящена проблемам продвижения
политических брендов с помощью новейших инфор"
мационных технологий, таких, как адвергейминг,
продакт плейсмент, виртуальная и дополненная
реальность, в политическом пространстве, а
именно — в избирательном процессе. Ситуация на
рынке политического маркетинга сегодня демон"
стрирует быстрое снижение эффективности
политических технологий, и украинское полити"
ческое поле не может игнорировать появление но"
вых моделей коммуникации и их влияние на реци"
пиентов. Рассмотрены примеры эффективного
внедрение технологии адвергейминг в мире, выяв"
лены основные механизмы влияния компьютерной
игры на человека и приведены рекомендации по
применению этой технологии в украинском поли"
тическом поле. 

Ключевые слова: адвергейминг, компьютер�

ные игры, политический брендинг

The article enlightens the problems of promoting
political brands by applying modern IT methods, such
as product placement, advergaming, virtual and aug"
mented reality, within the political space, especially

during the electoral process. Today’s political market"
ing shows that the efficiency of political technologies is
falling, and Ukrainian political life cannot ignore new
communication models and its influence on recipients.
Here are the examples of effective advergaming tech"
nology adoption, also the article examines the main
ways of influencing human via computer game were
shown and gives the recommendations for using this
technology in Ukrainian electoral process.

Key words: advergaming, computer games, polit�

ical branding

У сучасному українському політичному

просторі постійно відбуваються динамічні ви�

борчі процеси, які серед українців традиційно

сприймаються негативно, асоціюються із не�

виправданими обіцянками, недовірою до по�

літиків. Політичні технології швидко втрачають

свою ефективність, активність виборців стає

все нижчою, традиційний маркетинг уже не дає

очікуваних позитивних результатів. Такі умови

вимагають усе більш винахідливих методів про�

сування політичних брендів, символів та ідей,

позиціонування образів політиків і партій.

Вплив брендів у сучасному світі важко пере�

оцінити, бо вся сучасна політична боротьба за

електорат розгортається у комунікаційному

просторі і впливає на масову свідомість. Сьо�

годні однією із найважливіших умов успішного

просування певних політичних продуктів у

політичному просторі є використання новітніх

прогресивних заходів. Розвиток сучасних

інформаційних технологій створює майже не�

обмежені можливості для цього, що повністю

змінює формат комунікації між політичними

брендами та електоратом. 

Усе частіше застосовується сенсорний мар�

кетинг, коли для передачі певної інформації

використовуються впливи на органи почуттів

реципієнта. Економічні науки завжди першими

диктують тренди просування брендів, і, якщо

нові технології виправдовуються, вони автома�
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тично поширюються серед інших галузей з пев�

ною специфікою, в тому числі, це відобража�

ються і на політичному полі. Жодна сучасна

виборча кампанія сьогодні не відбувається без

використання онлайн�маркетингу: найбільш

прогресивні політики ведуть блоги, створюють

живі журнали, використовують соціальні ме�

режі та Твіттер, що окреслює ілюзію більш

тісного контакту з виборцями. 

Світовим маркетинговим трендом сьогодні є

використання доповненої реальності, мобільних і
соціальних мереж product placement та технології
advergaming як нових найбільш ефективних ка�

налів зв’язку із реципієнтом.

Найуспішніші медійні та маркетингові аген�

тства, такі як, Міжнародна асоціація із медіа�

вимір та оцінки комунікацій (AMEC), Інститут

суспільних відносин (IPR), TNS Media Intel�

ligence, Morgan Stanley, EasyJet, Fleishman�

Hillard, Online Market Intelligence (OMI) та інші,

спрямували свої дослідження саме на ці техно�

логії і постійно публікують свої дані в про�

фесійних онлайн�журналах та офіційних ресур�

сах. У теоретико�методологічному напрямі ідею

використання новітніх технологій для форму�

вання бренду вивчають такі дослідники, як

А. Попов, С. Володенков, С. Дацюк, Т. Гед,

Г. Кітчен та інші.

На думку Г. Кітчена, саме розважальний

характер сучасних інформаційних технологій

обумовлює ефективність просування бренду,

що надає перевагу product placement та

advergame�технологіям перед іншими реклам�

ними заходами. 

Продакт плейсмент (Product Placement) —

рекламна технологія, яка полягає в тому, що

реквізит у фільмах, телевізійних передачах,

комп’ютерних іграх, музичних кліпах або кни�

гах має реальний комерційний аналог. Адвер�
геймінг (Advergaming) — практика використання

комп’ютерних ігор для просування товару, пос�

луги, організації або концепції [3]. 

Більшість фахівців з реклами вважають, що

термін «адвергеймінг» — це ігри, головними ге�

роями яких є безпосередньо самі товари, брен�

ди й ідеї, що просуваються. А розміщення пев�

ної реклами у вже готовій грі — це «product

placement» [2]. 

Український політичний ринок поки що не

має прикладів практики використання реклам�

них ігор успішні закордонні кампанії. Рідкими

прикладами ігор в українській політиці можна

вважати такі ігри, як «Укради карточку у Яце�

нюка», «Организуй митинг для Януковича»,

«Владні розборки», «Битва за Україну», «Помо�

ги Путину нацелить ракеты на Украину», «Дай в

морду Космосу». Ігри із політичним сюжетом

також почали з’являтися у соціальних мережах,

як наприклад гра «ПолітКомбат», розміщена «В

Контакте».  Але всі ці проекти можна віднести

до категорії політичного хепенінгу, чи більш

масштабні ігри («Операція:Галичина», «Ко�

лапс», «18 сталевих коліс: українські просто�

ри»), які використовувались скоріш як інфор�

маційний привід чи в тім, щоб отримати

комерційний успіх. 

Отже, Україна не має практики використан�

ня адвергеймінгу для того, щоб корегувати

імідж певного політика чи партії, створювати

нові образи чи просувати ідеї. 

На відміну від України, закордонний досвід

уже демонструє успіх цієї технології для ви�

рішення соціально�політичних проблем. 

Першу політичну гру під назвою «Айова» в

США створив Говард Дін, прихильник демок�

ратів. Слідом стали з’являтися ігри на різні

політичні смаки, такі, як «Вибори», «Президент

назавжди», «Той, що біжить попереду», «Полі�

тична машина» тощо. Після цього провідні

політтехнологи світу визнали, що комп’ютерна

гра — один із найкращих засобів агітацій та

маніпуляцій серед нового покоління користу�

вачів комп’ютерами та Інтернетом. Так, наприк�

лад, щорічно армія США витрачає 2,5 мільйони

доларів на розкрутку й підтримку гри, спеціаль�

но написаної для її популяризації й залучення

новачків на службу — Amerіca’s Army. У резуль�

таті 29 мільйонів людей «скачали» безкоштовну

версію гри, і 6,1 мільйона людей активно залу�

чені до неї. Гра допомогла поповнити новоб�

ранцями ряди американських військових, по�

пуляризувала контрактну службу в США,

створивши позитивний образ армії в очах аме�

риканців. Прикладами досить успішного вико�

ристання адвергеймінгу як політичної технології

в 2008 році є поява рекламної кампанії Обами в

межах найпопулярнішої у світі гри GTA. 

Центр урядового зв’язку (GCHQ) Великоб�

ританії, одна із найбільших гілок британської

розвідки, ініціював рекламну кампанію із роз�

вінчання міфів про таку службу. GCHQ буде

розміщати свої рекламні повідомлення про

«Кар’єру у британській розвідці» у відповідних

місцях віртуальних пейзажів ігор Splіnter Cell,

Need for Speed: Carbon, Enemy Terrіtory: Quake

Wars і деяких інших [4]. 

Відповіддю кіберпростору на світові події

став вихід гри «Протистояння. Примушення до

миру» російської компанії GFI, за сценарієм

якої президент Грузії М. Саакашвілі одержав

підтримку від НАТО та ініціює спроби захопити

Абхазію й Осетію. Компанія «Хезболлах» випус�

тила гру про поразку Ізраїлю — «Особливі сили

2: Історія правдивої обіцянки». Також у США є

«Віртуальний джихад» та «Мусульманський

погром». В Ірані вийшла гра «Порт порятунку:
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захист на лінії вогню», яка орієнтована проти

західних загарбників.

Одним із останніх прикладів використання

комп’ютерних ігор у соціально�політичній га�

лузі є створення Департаментом національної

розвідки США програми з виявлення терорис�

тів у масових онлайн�іграх. Ця програма

базується на даних про соціальні й культурні

норми поведінки користувачів у віртуальної ре�

альності [16]. 

Успішна світова практика використання ад�

вергеймінгу дозволяє виявити основні ме�

ханізми ефективності цієї технології для ук�

раїнського політичного простору: 

— аудиторія геймерів у грі живе за законами

натовпу, тому авторам гри дуже легко керувати

реципієнтами, які не можуть ігнорувати марке�

тингові посили;

— рекламні імпульси, які вбудовані у сце�

нарій гри, автоматично позитивно сприйма�

ються гравцями, краще запам’ятовуються та ко�

ригують свідомість — через розважальний

характер технології;

— ця технологія гарантує свою ефективність

через те, що поряд із брендом, який просуваєть�

ся, поки не з’явиться конкурент, а реклама, яка

«вмонтована» у гру має більшу довіру, більш

тривалий ефект та глибше впровадження у

свідомість споживачів;

— через розважальну форму подачі інфор�

мації у грі полегшується сприйняття та збіль�

шується ефективність залучення реципієнтами

будь�яких ідей (у політичній галузі це — може

бути знайомство з лідером, програмою партії,

законодавством і т. д.) [19].

Метою автора даної статті є довести ефек�

тивність і запропонувати використання техно�

логії адвергеймінгу в українському виборчому

процесі. Останні дослідження в IT�галузі дово�

дять, що ринок онлайн�маркетингу в Україні

недооцінений і тому нерозвинутий. Компанія

Gemius у ході дослідження виявила, що кількість

Інтернет�користувачів в Україні у 2010 році до�

сягла 11,3 млн. осіб, 88% використовують мере�

жу щодня. Майже 90% користувачів українсь�

кого Інтернет�простору відвідують соціальні

мережі [8]. Згідно із дослідженнями компанії

Forrester Research, чверть користувачів Інтерне�

ту приділяють увагу онлайн�іграм. 42% адвер�

геймерів грають частіше, ніж раз на тиждень.

Більша частина аудиторії адвергейм має такі

вікові характеристики: 21�28 років, частка

жінок в іграх становить близько 20�30%, а в ок�

ремих іграх — вище 50%. Близько 10% гравців

стають імпульсними покупцями й купують про�

дукцію протягом півроку після гри. Індекс ува�

ги до інформації у грі — 35�45%. Для прикладу,

на телебаченні — 5�8%, а в пресі — 10�15% [14]. 

Останнім трендом у галузі адвергеймінгу є те,

що відбулося зрощення соціальних мереж і рек�

ламних ігор. Popcap Games опублікувала підсумки

опитування аудиторії ігор у соціальних мережах.

Із 5 тисяч опитаних 1,2 тисячі грають у соціаль�

них мережах як мінімум раз на тиждень [15]. 

Отже, сучасні інформаційні технології спро�

можні не тільки ефективно формувати і корегу�

вати образи, отримувати і продукувати будь�яку

інформацію, але й змінити ставлення до політи�

ки взагалі. 

Рекламна гра, яка буде розміщена на офіцій�

ному ресурсі партії чи політика, дозволить про�

лонгувати термін присутності на сайті до 35 хви�

лин, що підвищить рівень лояльності до цього

політичного бренду. 

На думку американського професора Ларі
Прайора (Аненберзька школа комунікацій),

треба залучати журналістів до використання

технологій віртуальної реальності: як ілюст�

рацію до статті можна публікувати флеш�ролик

чи комп’ютерну гру. Наприклад, вона може де�

монструвати на практиці варіанти розвитку

політичної ситуації в країні, що значно поси�

лить вплив на аудиторію реципієнтів [10].

Найважливішим етапом у створенні гри для

просування політичного бренду є виявлення ау�

диторії реципієнтів, на яку буде спрямований

основний посил. Від цього етапу буде залежати

жанр гри, місце розміщення, канал просування,

звукове, візуальне та сценарне оформлення гри. 

Ринок комп’ютерних ігор сьогодні дуже яск�

равий, це дозволяє класифікувати їх за різними

параметрами:

— за жанрами: 

• рольові (ігри розраховані на одного гравця

й мають заздалегідь запропонований сюжет,

розвиток якого залежить від рішень гравця); 

• нерольові (гравець не приймає на себе роль

комп’ютерного персонажа, основні мотивації:

азарт досягнення мети, «проходження» гри» або

зацікавленість у рейтингу); 

• квести (жанр ігор, що потребує від гравця

вирішення логічних завдань для просунення за

сюжетом. Сьогодні великою популярністю ко�

ристуються ігри, які зорієнтовані на досліджен�

ня поведінки реципієнта у певній ситуації); 

• стратегія (гра, яка повністю стимулює ре�

альне життя: гравець має чи сам створює війсь�

ка, міста, країни, економіку та керує всім цим у

реальному часі); 

• аркади, головоломки, ігри на швидкість ре=
акції і т.д.

Найпопулярніші сьогодні ігри є синтезом

декількох жанрів, які ефективно комбінуються

один з одним. 

• за формою: онлайн=ігри (гра відбувається че�

рез мережу Інтернет), серед них є мережеві, mul"
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tiplayer"ігри, клієнтські ігри, ігри на електронних
носіях.

Однак, російський дослідник А. Попов

вважає що ця класична типологія жанрів не є

ефективною у сенсі впливу на реципієнтів і за�

пропонував свою двомірну класифікацію, яка

базується на таких факторах як наявність персо�

нажу та наявність морального вибору у сценарії

гри. Саме ці фактори обумовлюють ефектив�

ність впливу на свідомість гравця [17].

Під час виборчого процесу більш актуальни�

ми є онлайн�ігри, коли комунікація із гравцем

відбувається тут і зараз, постійно фіксується ре�

акція аудиторії і завжди є можливість змінити

правила гри, гнучко корегуючи сприйняття. 

Великою популярністю сьогодні користу�

ються глобальні геостратегії, коли одна людина

може управляти віртуальними територіальними

регіонами. Прикладами таких ігор є «Вибори�

2008. Геополітичний симулятор», «Земля —

2020», «SuperPower 2: Глобальная стратегия».  

Дослідження компанії Gameland показало,

що 34% і 32% геймерів витрачають 1�3 годин на

тиждень відповідно на «навколоігрову ак�

тивність», тобто спілкування з іншими гравця�

ми, перегляд новин і сайтів, які зачіпають ігро�

ву тематику. Майже 80% гравців звертають увагу

на моделі розвитку персонажів у грі і на ігровий

світ. Це дає широкі можливості для створення і

корегування образів політиків, якщо залучити їх

до гри. Крім того, 51% гравців позитивно став�

ляться до наявності реклами у грі, 24% — нейт�

рально і лише 25% — проти. Великою перева�

гою є те, що гравець не зможе ігнорувати

рекламне повідомлення, що вбудовано у сце�

нарій гри і те, що воно не буде викликати нега�

тив у гравців [11]. 

Світовий тренд розвитку віртуального мар�

кетингу започаткував процес розробки різних

методик оцінки ефективності маркетингових

стратегій через новітні прогресивні канали ко�

мунікації. Це значно полегшує процес сегмен�

тації аудиторії, пошуку ефективних каналів

впливу, жанрів та аудіовізуальних і сценарних

рішень рекламної гри, що значно підвищує її

вплив. Наприклад, масові онлайн�панелі дозво�

ляють будувати складні квотні вибірки, а також

вивчати професійні спільноти і їх політичні

смаки, контролювати їх активність, проводити

моніторинги і отримувати готові дані за корот�

кий термін часу при мінімальних витратах на

дослідження [20]. 

Крім того, інформаційні технології постійно

розвиваються і дозволять впливати більш гли�

боко і зачіпати все більше каналів відчуттів ре�

ципієнтів. Так, гравці за допомогою спеціаль�

них комп’ютерних пристроїв можуть відчувати

запахи, які вбудовані у сценарії ігор.

Впровадження і використання подібних тех�

нологій утверджує нову еру політичного марке�

тингу, яка повністю змінює формат поширення

інформації у суспільстві і дає можливість більш

ефективно просувати політичні бренди та ідеї в

українському політичному просторі.

Технологія адвергеймінгу та взагалі продакт —

плейсменту в Україні є недооціненою і тому не�

розвинутою. Треба звернути увагу на світовий

досвід і зафіксувати успішні результати впро�

вадження подібних технологій. Майбутні досяг�

нення у галузі інформаційних технологій завж�

ди будуть розширювати можливості впливів на

реципієнтів, тому не має сенсу ігнорувати прог�

ресивні здобутки науковців. За умов викорис�

тання новітніх інформаційних технологій та

впровадження їх в українському політичному

просторі буде розвиватися горизонтальний тип

комунікації у суспільстві, що більш характерно

для демократичних країн, політична конку�

ренція стане більш якісною та професійною, а

передвиборчі кампанії — яскравими і ефектив�

ними.  
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В статье политические связи с обществен"
ностью предлагается понимать как процесс
управления информацией для достижения опреде"
ленных целей. Формулируется авторское опреде"
ление понятия «политические связи с обществен"
ностью». Анализируются основные, наиболее
интересные с научной точки зрения, определения
«связей с общественностью», определяются поли"
тические функции деятельности по связям с об"
щественностью.

Ключевые слова: политические коммуника�
ции, связи с общественностью, политические
связи с общественностью.

У статті політичні зв’язки із громадськістю
пропонується розуміти як процес керування
інформацією для досягнення певних цілей. Форму"
люється авторське визначення поняття «полі"
тичні зв’язки із громадськістю». Аналізуються
основні, найцікавіші з наукового погляду, визна"
чення «зв’язків із громадськістю», визначаються
політичні функції діяльності по зв’язках із гро"
мадськістю.

Ключові слова: політичні комунікації, зв’язки
із громадськістю, політичні зв’язки із громад�
ськістю.

In this article political ties with the public is invited
to understand how information management process to
achieve certain goals. Author formulated a definition of
«political public relations.» Analyzes the main, most
interesting from a scientific point of view, the definition
of «public relations», defined the political functions of
public relations.

Key words: political communication, public rela�
tions, political relations with the public.

Актуальність статті полягає в тому, що
зв’язок із громадськістю — «паблик рилей�
шинз» (Public Relations) — у всьому світі відо�
мий як важливий елемент ділових і, у тому
числі, політичних стосунків. Сьогодні ми може�
мо говорити про PR як про новий рід діяль�
ності, що грає важливу роль у розширенні меж
політичного управління, в роботі урядів, дер�
жавних служб і недержавних інститутів та ор�
ганізацій (громадянського суспільства).

Мета статті: сформулювати авторське визна�
чення поняття «Політичні зв’язки із громадсь�
кістю». Завдання статті: проаналізувати основні,
найцікавіші, з наукової точки зору, визначення

«зв’язків з громадськістю», визначити політичні
функції діяльності зв’язків із громадськістю.

За деякими даними, термін «Public relations»
вперше запропонував третій президент США
Томас Джефферсон, маючи на увазі компе�
тентність в управлінні громадською думкою. 

Класичне визначення цього виду діяльності
належить Едварду Бернайсу, засновникові пер�
шої кафедри піару в Нью�Йоркському універ�
ситеті: «Піар — це спонука громадськості прий�
няти певну точку зору і спроби добитися її
приголосного сприйняття». Деякі зарубіжні
дослідники зводять походження зачатків піару
аж до другого тисячоліття до нашої ери — саме
цим періодом датовані знайдені в Іраку глиняні
таблички, на яких вибиті тексти, схожі з сучас�
ними інформаційними бюлетенями [1]. 

Вважається, що виникнення і становлення
«Паблік рилейшнз», як особливої галузі
соціальних комунікацій в окремих промислових
компаніях і урядових установах США, Англії і
Британської співдружності, сталися в період із
1914 по кінець 1940�х років. 

Перенесення ПР — технологій у практику
діяльності компаній і органів державного уп�
равління більшості розвинених країн сталося в
40�60�х роках ХХ ст.

Цей процес був обумовлений посиленням
політичного, економічного і культурного впли�
ву США після Другої світової війни, експансією
транснаціональних компаній в частині реклами
і збуту своєї продукції, розвитком міжнародних
зв’язків і організацій. Стрімке зростання самос�
тійних агентств і консультативних установ у
сфері PR, створення національних, регіональ�
них і міжнародних асоціацій «Паблік рилейш�
нз», офіційне визнання у ряді країн PR як нової
професії, закріплення етичних норм поведінки
у формі професійних кодексів — усе це нові
явища у політичному просторі сучасних країн.

На початок 1970�х — кінець 90�х років випа�
дає подальша інтернаціоналізація «Паблік ри�
лейшнз» як наслідку індустріального розвитку і
включення в міжнародний розподіл праці країн
Південно�Східної Азії, Африки, колишніх
соціалістичних країн. У цей час йде розширення
галузей діяльності за участю PR — технологій
(некомерційні організації, силові структури,
міжкультурні комунікації та ін.) за рахунок роз�
витку наукових підстав PR.

Склавшись до середини століття як особлива
сфера соціальної комунікації, «Паблік рилейшнз»
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Оксана Руденко, здобувач кафедри політичних наук Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського



(PR) акумулювали багато засобів управління
громадською думкою і суспільними відносина�
ми які використовувалися в інших соціокомуні�
кативних сферах (пропаганді, рекламі, журна�
лістиці). Функція управління PR, здійснювана
через двосторонню комунікацію, передбачає
громадський контроль за створенням і діяль�
ністю організації (державною, суспільною, ви�
робничою тощо), реагування на зворотний
зв’язок із громадськістю і організаціями, дія на
формування і зміну громадської думки, вста�
новлення і підтримку доброзичливого ставлен�
ня до діяльності організації і підвищення її ре�
путації. 

У сучасній вітчизняній і західній літературі є
понад тисячі дефініцій зв’язків із громадсь�
кістю. Так, наприклад, Скотт М. Катліп, Ален Г.
Центер і Глен М. Брум у своїй книзі «Ефективні
зв’язки з громадськістю» наводять таке визна�
чення: «Зв’язки з громадськістю є таким різно�
видом управлінської діяльності, яка відповідає
за визначення, встановлення і підтримку
взаємовигідних взаємин між повною органі�
зацією і тими численними групами суспільства,
від яких залежить успіх або невдача діяльності
даної фірми» [2].

Даний підхід є новітнім теоретичним погля�
дом на проблему зв’язків із громадськістю, вихо�
дячи з якого зв’язки із громадськістю розуміють�
ся як щось більше, ніж просто переконання.
В рамках цього підходу підкреслюється двосто�
роння природа процесу зв’язків із громадсь�
кістю, який визначається як відкритий, взаєм�
ний процес комунікації, де враховуються зміни
не лише в позиціях і поведінці цільової ауди�
торії, але також і зміни, що відбуваються з ор�
ганізацією, що взаємодіє із цією аудиторією. 

Безперечний науковий інтерес визначення
зв’язків із громадськістю, запропоновані Націо�
нальними і міжнародними організаціями із
зв’язків із громадськістю: 

— «Зв’язки з громадськістю — це обдумана,
спланована і послідовна діяльність зі встанов�
лення і підтримки взаєморозуміння між певною
організацією і її суспільним оточенням».  /Виз�
начення Британського інституту вивчення гро�
мадської думки, яке було прийнято у безлічі
країн Британської співдружності націй/. 

— «Зв’язки із громадськістю — це управління
суспільним сприйняттям і стратегічними взає�
минами між певною організацією і всіма (як
внутрішніми, так і зовнішніми) колами, за�
цікавленими в її діяльності, яке здійснюється за
допомогою комунікації».  /Визначення Півден�
но�Африканського інституту із вивчення зв’яз�
ків із громадськістю/. 

— «Зв’язки із громадськістю — це система�
тична і послідовна управлінська діяльність, за
допомогою якої приватні і громадські органі�
зації вирішують завдання зі встановлення ро�

зуміння, позитивного ставлення і підтримки в
тих громадських колах, в яких вони здійснюють
(або планують здійснювати) свою діяльність» [3] 

У вітчизняній і російській науковій літера�
турі також безліч визначення поняття «Зв’язки
із громадськістю», які відрізняються уявлення�
ми про соціальність як спеціально�наукову кар�
тину світу, елементом якої є паблик рилейшнз
(О. Солов’їв); інтеграційна сутність PR, що
увібрало в себе елементи різних соціальних
практик (М. Шишкіна); стан паблик рилейшнз,
що постійно змінюється (А. Векслер) тощо.

У сфері організаційного управління загаль�
новизнано, що PR — це невід’ємна частина
інституту управління, одна із необхідних функ�
цій управління, яка сприяє встановленню і
підтримці спілкування, взаєморозуміння і
співпраці між організаційною структурою і гро�
мадськістю. Більш того, можна констатувати,
що сьогодні PR, як мистецтво і наука досягнен�
ня гармонії за допомогою взаєморозуміння, зас�
нованого на правді і повній інформованості, є
не стільки особливою функцією, скільки в ціло�
му сучасною філософією організаційного уп�
равління [4, c. 77] 

У червні 2000 року Генеральна асамблея
Європейської конфедерації PR рекомендувала
всім практикам в Європі використовувати таке
визначення: «PR — це свідома організація
комунікації. Мета PR — порозумітися і встано�
вити плідні стосунки між організацією та її
аудиторіями шляхом двосторонньої комуні�
кації» [5, c. 15] 

Як вважає англійський дослідник політичної
комунікації Дж. Ліллекер, «основна мета вста�
новлення зв’язків із громадськістю полягає в
тому, щоб представити організацію або окрему
людину в позитивному світлі, поліпшити думку
громадськості про них, і, можливо, хоч і не
завжди, змусити людей діяти на користь цієї
людини або організації. Це означає, що нала�
годження зв’язків із громадськістю має на увазі
створення певного іміджу, управління новина�
ми і проведення кампаній, і цей процес не
обов’язково пов’язаний із легітимізацією полі�
тичної системи. Проте, існує думка, що зв’язки
з громадськістю використовують саме із цією
метою, або ж, швидше, що за допомогою піару,
використовуючи його через усілякі урядові
канали комунікації, добиваються визнання
легітимності влади однієї партії» [6, c. 237].

Паблік рилейшнз, як пишуть автори відомо�
го підручника «Політичні комунікації», — один
із провідних способів встановлення комунікацій
маркетингового типу. Дослівно цей термін, зап�
ропонований Д. Ітоном ще в 1882 р., який зак�
ликав випускників Йєльського університету в
США присвятити себе служінню суспільному
благу, перекладає як зв’язки із громадськістю.
Ідею піар уперше втілив ужиття теж америка�
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нець, Е. Бернайз, який відкрив в 1919 р. першу
консультаційну фірму і став радником із нала�
годження прилюдних зв’язків корпорацій із
громадськістю. В даний час це словосполучення
стало настільки модним і розповсюдженим, що
постійно розширює свої понятійні межі. Етимо�
логічна характеристика цього терміна часто
явно переважає над його власним понятійним
змістом (тобто відображенням специфічного
способу встановлення комунікації в політично�
му просторі) [7, c. 137]. 

С. Пономарьов розглядає паблик рилейшнз
як єдину систему управління процесами ко�
мунікацій. Системність просліджується на де�
кількох рівнях. Перш за все, робота фахівця із
зв’язків із громадськістю є системним процесом,
який характеризується не лише цілісною єдністю
управлінських операцій, але і послідовною ре�
алізацією різних етапів самого процесу, особливо
при виконанні комплексних комунікаційних
програм, а також дотриманням певних зако�
номірностей комунікаційного процесу. Як сфера
діяльності, паблик рилейшнз є цілісною систе�
мою, що включає різні напрями і спеціалізації:
зв’язки із ЗМІ, зв’язки із місцевим співтоварист�
вом, зв’язки із інвесторами, корпоративні ко�
мунікації, лобістська діяльність і зв’язки із дер�
жавними структурами, вибіркові технології,
фінансовий і кризисний паблик рилейшнз. При
цьому, в різних складових паблик рилейшнз, як
системи, можуть використовуватися уніфіковані
комунікаційні технології [8, c. 25]. 

Дійсно, не можна заперечувати, що PR є одним
із найефективніших засобів соціального управлін�
ня. «Генетична» спрямованість на формування та�
кого стратегічного ресурсу, як громадської думки,
визначає статус PR в сучасному техногенному
суспільстві як стратегічної управлінської кому�
нікативної технології. Тому сьогодні PR є найваж�
ливішим елементом соціального управління на
всіх його рівнях — від управління внутрішніми і
зовнішніми комунікаціями окремої соціальної
структури до управління транснаціональними ко�
мунікаціями» [9, c. 3]. 

Визначення самого поняття PR (паблик
рилейшнз), зв’язків (взаємодії) із громадськістю
склалося на основі трьох підходів: функціональ�
ного, діяльного й інтерпретаційного. Соціоло�
гічний аналіз дозволив вважати, що жоден з них
не дає відповіді на онтологічне питання про
предмет зв’язків (взаємодії) із громадськістю. 

Прийнято вважати, що в цілому зв’язки із
громадськістю виконують три основні функції:

— контроль думки і поведінки громадсь�
кості з метою задоволення потреб та інтересів,
перед усім, організації, від імені якої прово�
дяться PR�акції. Цю функцію часто критику�
ють, оскільки в даному випадку організація
розглядає громадськість як свою жертву.
Подібна ситуація багато в чому нагадує маніпу�

лювання свідомістю і поведінкою людей у пев�
ному напрямі;

— реагування на громадськість, тобто орга�
нізація враховує події, проблеми або поведінку
інших і відповідальним чином реагує на них.
Інакше кажучи, в цьому випадку організація
прагне прислуговувати громадськості, розгля�
даючи тих, від кого залежить її доля, як своїх
господарів;

— досягнення взаємовигідних стосунків між
усіма пов’язаними з організацією групами гро�
мадськості шляхом сприяння плідній взаємодії
із ними (у тому числі її службовцями, спожива�
чами, постачальниками, виробничим персона�
лом). Саме ця функція є фундаментом моделі
компромісу і вважається найбільш корисною
і результативною, оскільки цільові групи гро�
мадськості тут розглядаються як партнери ор�
ганізації, з якими вона вступає у взаємодію [10,
c. 270]. 

Названі функції PR певною мірою відобра�
жають історичні етапи становлення і розвитку
цього інституту.

Підбиваючи підсумок, можна констатувати
існування політичних PR як соціально�політич�
ного інституту, що грає важливу роль на ринку
PR і робить певний вплив на хід політичного
процесу в умовах демократії.
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Понад сотні років може зайняти 

становлення репутації, тоді як зруйнування — 

це питання лише тижднів та місяців.

Річард Грінбурі1

У статті розглядаються особливості репу"
таційного менеджменту, визначається його роль
та місце по відношенню до інших близьких дис"
циплін, таких, як зв’язки з громадськістю, опи"
сується вплив медіа"відносин на репутацію ор"
ганізації та пропонуються провідні шляхи
оптимізації даних відносин, визначається понят"
тя «репутації», наводиться корпоративний репу"
таційний ланцюг Гері Дейвіса, надаються корисні
поради з успішного закладення репутаційного ме"
неджменту на практичному прикладі. 

Ключові слова: репутація, репутаційний ме�

неджмент, фреймінг, корпоративний репутацій�

ний ланцюг, зв’язки з громадськістю, медіа�

відносини.

This article considers the peculiarities of reputation
management, defines its role and place within other
disciplines such as public relations, describes the influ"
ence of mass media relations on the organization’s rep"
utation and offers leading ways to optimize such rela"
tions; the term of ’reputation’ is defined, the Corporate
Reputation Chain of Gary Davies is studied as well as
useful advices regarding the practical application of
successful reputation management are provided.

Key words: reputation, reputation management,

framing, Corporate Reputation Chain, public rela�

tions, media affairs. 

Незважаючи на те, що репутаційний мене�

джмент як бізнес — дисципліна перебуває у

зародковому стані розвитку, сам термін «репу�

таційний менеджмент» не новий. Із незапам’ят�

них часів організації, люди і, навіть, нефор�

мальні групи турбувалися про те, який у них

вигляд в очах інших. Змінюється ставлення ор�

ганізації, підвищується значення даного виду

менеджменту. 

На сьогодні організації, установи в Україні не

мають посади, яка б включала слово «репу�

тація». Виникає питання, яким чином тоді

відбувається управління репутацією? Дану роль

виконують департаменти, що називаються кор�

поративні комунікації або зв’язки із громадсь�

кістю (public relations). Основна мета даних

відділів — це покращення сприйняття про ор�

ганізацію зовнішньою аудиторією, яка, у свою

чергу, має зворотний вплив на організацію. Ряд

авторів [1],[2] звертають увагу на дії, що засто�

совує репутаційний менеджмент компанії, на

заходи щодо поліпшення корпоративного імід�

жу, які спрямовані на зовнішню аудиторію,

місцеве та національне правління, серед яких

основою діяльності постають:

• Урядові відносии

• Місцеві, локальні зв’язки 

• Ведення узгодженої політики компанії

• Філантропія

• Медіа�відносини 

• Зв’язки із громадськістю

• Внутрішні комунікації

• Співпраця із громадськими групами, гру�

пами інтересів 

• Кризоменеджмент

• Інвестиційні зв’язки

• Дослідження та розробка системи оціню�

вання

Шкала виміру часу відіграє все більш важли�

ву роль особливо у медіа�відносинах, тоді як

певний конфлікт може вибухнути раптома і

завдати непоправної шкоди. У 1978 році світо�

вий з’їзд асоціацій зв’язків із громадськістю

затвердив таке визначення останніх: «Практика

ПР — це мистецтво та наука аналізу тенденцій,

попередження їх наслідків, консультування

керівників організацій та впровадження запла�

нованих програм дій, які слугуватимуть в інте�

ресах обох як організації, так і громадськості»

[3]. Таке досить широке визначення передбачає

широкий спектр діяльності, що асоціюється

з ПР — роллю, багато з яких узагальнені нижче

у схемі 1. Частину цих зобов’язань організація,

як правило бере на себе і виконує внутрішньо,

а частину делегує ПР — агенціям. 

Зв’язки із громадськістю у багатьох органі�

заціях фактично виступають синонімом медіа�

зв’язків, головним завданням яких є підготовка

та розповсюдження прес�релізів. 

Провідні шляхи оптимізації медіа�відносин:

• Визначити, які масмедіа є найбільш впли�

вовими серед цільової аудиторії компанії;
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• З’ясувати, що обрані мас�медіа вважають

вартим бути у новинах, формуючи відносини із

ключовими журналістами;

• Не очікувати згадки у пресі в обмін на рек�

ламу;

• Готувати прес�релізи у стислій формі, при�

датній до негайного використання, а також такі,

що містять оновлені контакти для перевірки

інформації або для звертання за додатковим ма�

теріалом, наприклад, за фотографіями;

• Відстежувати та співпрацювати із медіа, пе�

ревіряючи чи будуть вони використовувати

прес�реліз.

Надзвичайно важливим є позитивний відгук

або загадка у медіа. «Закарбування компанії у
медіа може бути більш вагомою, аніж у золоті» [3].

Лише один гарний огляд журналістом з моди

може створити або погубити дизайнера. Так са�

мо як гарне ревю у літературній секції відомого

видання впливає на подальшу долю роману.

Згадка певного продукту у кулінарному шоу по

телевізору  може вплинути на різке зростання

обягів продаж цього продукту наступного дня. 

Постає інше запитання: чи впливає негатив�

ний коментар у пресі на зміну репутації або

іміджу компанії в протилежний бік? Відповідь,

безумовно: «Так, впливає». Давайте розглянемо,

яким чином. Цікавий експеримент західних

дослідників [4], спрямований на те, щоб з’ясу�

вати, чи люди накопичують негативну інфор�

мацію, отриману послідовно про ту чи іншу

компанію і як результат в них поступово

погіршується враження, чи вони виводять

середнє арифметичне з отриманих новин, на�

приклад, якщо за поганою новиною про ту саму

подію слідує теж не дуже гарна новина, але де�

що краща за першу, то увесь імідж у цілому пок�

ращується. У цьому випадку погану новину, що

з’явилася у медіа, можна дещо врівноважити

позитивним коментарем, що йде слідом. Спра�

ви дійсно погіршуються у тому випадку, якщо за

поганою новиною з’являється ще гірша. 

Мати гарну репутацію — означає застерегти

себе від неминучих випадків, коли організація

згадується у медіа несхвально. Якщо репутація

була один раз зіпсована, є загроза, що всі нас�

тупні новини будуть інтерпретуватися негатив�

но, адже багато залежить від того, як медіа

вирішить висвітлити подію.

Наприклад, під час останньої президентської

передвиборчої кампанії 2008�го року в Сполуче�

них Штатах одного із кандидатів у президенти

72�х�річного Джона Маккейна, в одних медіа

називали «застарим», тоді як в інших «досвід�

ченним та зрілим». Інший приклад, якщо вини�

кають суперечки між членами однієї партії що�

до певного питання, то це свідчить про

обов’язкові дебати будь�якої осмисленої групи

перед прийняттям рішення , або про розкол у

партії? 

Дане явище також серед журналістів нази�

вається «фреймінгом». Фреймінг — це під яким

кутом журналіст дивиться на події, базуючись

на власних знаннях, висвітлює, на його погляд,

найважливіші моменти, окреслює рамки історії

[5]. У цьому разі можуть виникати певні неточ�

ності, якщо журналіст або не повністю розуміє

тему, або не є відкритим для нових ідей та віянь.

Також на фреймінг може впливати політика ре�

дактора, газети або теле� чи радіостанції. Тому

одна і та ж новина може бути представлена по�

різному. Також не слід забувати, що медіа

борються за рейтинг, та рівні продажу видань.

Отже, елемент сенсаційності також має місце,

навіть якщо він спотворює значення новини. 

Отже, підсумовуючи все вищесказане, запро�

понуємо своє визначення поняттю репутація.

Що ж це таке? Якщо ми кажемо про когось або
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про щось (організацію), що він/вона має гарну

«репутацію», ми маємо на увазі, що від даного

об’єкта очікується послідовна, а тому і передба�

чувана поведінка за певних обставин. Ми вибу�

довуємо такі очікування через накопичення

власного досвіду та у взаємодії з поглядами ото�

чуючих, часом фільтруючи суть самої репутації

через враження інших, тобто приймаючи деякі

погляди інших за свідчення власних знань.

Найпершим нашим враженням найімовірніше

є простий стереотип, що базується на ліміто�

ваній інформації. Ми нанизуємо цілу колекцію

стереотипів, щоб зробити початкову оцінку, ви�

нести рішення (наприклад, усі німецькі ком�

панії є ефективними в роботі; діяльність усіх

нафтових компаній шкодить довкіллю). Такий

простий початок суджень звичайно може кар�

динально змінитися, проте велика вірогідність

того, що він буде розвиватися далі. Насправді,

кардинальна зміна репутації — це виняток, аніж
правило. Однак, великі катаклізми, такі, як

всесвітня фінансова криза, може ініціювати

зміну у наших поглядах. 

Наше сприйняття репутації може також бути

змінене як результат спланованих дій усієї суті

того, що ми оцінюємо, дій, спрямованих змоти�

вувати нас переформувати своє враження на

більш сприятливе щодо організації чи людини,

які у свою чергу також можуть змінити наші

погляди через обраний ними сам процес ко�

мунікації. Формальна комунікація домінувати�

ме у цьому процесі, коли сама суть є чимось та�

ким, із чим ми не можемо або просто ніяк не

взаємодіємо. Наприклад, продуктовий бренд —

зазвичай щось таке, на що ми не можемо впли�

нути, тоді як на імідж компанії, яка здійснює

для нас певні послуги, якими ми користуємося

кожен день, ми будемо впливати засобами не�

формальної комуніцації, в які ми втягнуті,

спілкуючись із працівниками організації. 

Також ми формуємо своє враження про ор�

ганізацію, співпрацюючи з нею або на неї. Як�

що компанія виступає нашим роботодавцем,

враження та досвід, що ми отримуємо протягом

робочого дня, правила компанії, корпоративна

культура, погляди знайомих про наше місце ро�

боти, — все це впливає на те, що ми називаємо

«ідентичніть».  

Так чи інакше репутація та фінансові показ�

ники продуктивності компанії пов’язані між

собою, хоча їх зв’язок і не є очевидним. Щоб

краще зрозуміти, яке місце відводиться продук�

тивності, необхідно вивчити засоби, якими

вімірюється репутація. 

Говорячи про корпоративну репутацію,

західний дослідник Гері Дейвіс [3] пропонує

ланцюг, яким охоплює різноманітні елементи

репутації, включаючи спроможність утримува�

ти працівників в компанії та бізнес�продук�

тивність у цілому. Автор зазначає, що репу�

таційний менеджмент має охоплювати дві

важливі речі, а саме імідж та ідентичність. Ме�

неджери повинні прагнути до гармонізації цих

двох аспектів, як на емоційному так і раціональ�

ному рівнях. При цьому Дейвіс стверджує, що

даний ланцюг є ідеальною моделлю, адже у ре�

альності рідко коли всі елементи зустрічаються

одночасно. Саме роль та завдання менеджерів

полягає у тому, щоб усі елементи були з’єднані

таким чином, щоб імідж та ідентичніть гар�

моніювали між собою, щоб був зв’язок іміджу і

рівня продажів, або інших засобів вимірювання

продуктивності, а також позитивний зв’язок

між ідентичністю та утриманням працівників, і

зрозуміло, між ідентичністю та продуктивністю

і виконанням. 

Одне із найважливіших завдань репутаційно�

го менеджменту — як можна виміряти репу�

тацію? Догмат репутаційної парадигми постає у

тому, що не зважаючи на те, що репутація є
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безтілесним, нематеріальним поняттям, її мож�

на виміряти, що є полем для подальношого вив�

чення. 

Доцільно є закінчити дану статтю невеликим

прикладом того, як працює репутаційний мене�

джмент. Усім відома своїм успіхом найпо�

тужніша мережа магазинів у Великобританії

Маркс енд Спенсер (М&C), яка свого часу була

найбільшим та найприбутковішим світовим

рітейлером. Мережа пропонує  покупцям вели�

кий спектр продуктових та непродуктових то�

варів. Кожна одиниця продається під назвою

Маркс енд Спенсер, іншими словами під влас�

ним брендом мережі. Тут ви не знайдете шоко�

ладки «снікерс» чи «баунті», адже всі солодощі

продаються під єдиним брендом. Так само на

полицях будь�якої іншої мережі магазинів ви не

знайдете жодного товару під брендом М&C.

Одне видання провело такий експеримент: з

одягу М&С були відірвані етикетки та наклеєні

на речі виробників конкурентів, коли до по�

купців звернулися з проханням порівняти

справжній одяг М&С, на якому не було етике�

ток, з тим, на якому були приклеєні фальшиві

етикетики М&С, покупці віддали перевагу ос�

танньому.  

У 1992 році головою правління мережі став

Річард Грінбурі, який свого часу розпочав

кар’єру, прийшовши до компанії в 16 років на

посаду практиканта. За його правління вперше

прибуток компанії у 1997�році склав 1 мільярд

англійських фунтів. Голосування серед інсти�

туційних інвесторів та рітейлерів оголосило йо�

го рітейлером 1993�го року. Після того як Річард

Грінбурі вийшов на пенсію, за період керування

його наступниками справи компанії почали

потроху погіршуватися. Базуючись на числен�

них інтерв’ю, які були взяті у Річарда Грінбурі,

розглянемо декілька корисних порад, на яких

закладається успішний репутаційний менедж�

мент. Слід зазначити, що дані поради можна ви�

користовувати як у роботі бізнес�організації,

так і політичної організації.

1. У тривалій перспективі кожен отримує те,

що заслуговує. Підхід орієнтований на спожи�

вача, призводить до покращення репутації ком�

панії. Якщо давати споживачам той продукт,

який вони потребують і якщо цей продукт і

справді виявляється принадним при викорис�

танні, а також якщо надавати покупцям не�

обхідні послуги, то таке ставлення створить по�

зитивне ставлення до компанії. Подукт створює

бренд, бренд не створює продукт. 

Якщо була допущена помилка на певному

етапі стосунків із клієнтом, ця помилка обов’яз�

ково відгукнеться у майбутньому, проте, якщо

вирішити проблему, клієнт це оцінить і повер�

неться знову до вас. 

Фірмовий ярлик змінює ставленння людей,

як було зазначено вище на прикладі порівняння

товарів. 

2. Слід пам’ятати, що кожна організація та

компанія найперше створена з індивідумів.

Особливо важливо приділяти увагу та слідкува�

ти за тим, що каже керівництво, адже деякі

лаконічні висловлювання можуть завдати вели�

чезної шкоди компанії. Наведемо декілька

прикладів фраз, які можна висловлювати за

будь�яких обставин. Уінстон Черчіль, прем’єр�

міністр Великобританії під час Другої світової

війни, якось зазначив: «У критичних та без�

вихідних ситуаціях найкращим є повернутися

до першопринципів та звернутися до простих

дій».  Коли настають важкі часи у бізнесі, не�

обхідно згадати свої найкращі та найсильніші

сторони. 

Наступне висловлювання засновника імперії

McDonald’s Рея Крока висить на стінці майже

кожної торговельної точки у Сполучених Шта�

тах: «Ніщо у світі не може замінити та посісти

місце наполегливості та рішучості. Талант не

замінити, адже ніщо не є таким звичайним, аніж

неуспішні талановиті люди. Геніальність та об�

дарованість не замінити; невизнаний геній вже

майже став притчею. Освіта не замінить, адже

світ повен покинутих освічених людей. Лише

наполегливість та рішучість є всемогутніми!». 

33�ий президент Сполучених Штатів Гаррі

Трумен був відомий своїми численними афо�

ризмами, такими, як «Фішка далі не йде», що

стала девізом президента. Ця фраза запозичена

із гри в покер, у переносному значенні фішка —

атрибут людини, яка приймає рішення. Говоря�

чи, що вона «далі не йде», президент давав зро�

зуміти, що остаточне рішення приймає саме

він. 

3. Доброчинна діяльність є важливим аспек�

том репутаційного менеджменту. Не треба

плутати її зі спонсорством, що є нічим іншим,

як видозміненою формою реклами. Благо�

чинність — це справжнє та щире подання, яке у

подальшому відображається на репутації ком�

панії та довіри у бізнесі. 

4. Надзвичайно важливим для репутації ком�

панії є відносини із мас�медіа, у яких керівник

компанії відіграє ключову роль. Побудова пози�

тивної репутації неможлива без сприйняття та

розуміння аудиторією того, що якість товарів та

послуг є гарною. Імідж продукту компанії впли�

ває на репутацію і навпаки. 

Розвиток репутаційного менеджменту як нау�

ки є надзвичано важливим, адже практичне зас�

тосування завжди базується на теоретичному

обгрунтуванні. В Україні активно розвиваються

маркетинг, реклама, зв’язки з громадськістю,

проте виділення репутаційного менеджменту в
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окрему нішу є нагальним питанням. Як пра�

вильно вибудовувати та підтримувати позитив�

ну репутацію, які найоптимальніші шляхи

донесення певної інформації та впливу на

людське сприйняття і що головне, як оцінити та

виміряти дане сприйняття. Побудова та

підтримка позитивної репутації — це, можна

сказати, життєво необхідне питання кожного

політика, політичної партії, будь�якої орга�

нізації та бізнес�структури. За часів Радянсько�

го Союзу в Україні активно діяла пропаган�

дистська машина нав’язування образів. Зараз

настав час звернутися до демократичних засо�

бів співпраці із громадськістю, в тому числі

активно розвиваючи та застосовуючи репута�

ційний менеджмент. 
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У статті представлено аналіз і динаміку
розробки методик медіа"моніторингу, які вико"
ристовує один із найпотужніших американських
недержавних  дослідницьких  центрів. Моніторин"
гові проекти The Pew Research Center подано у
взаємозв’язку з іншими напрямками розвідок
центру.  

Ключові слова: моніторинг, методика, ви�

бірка, новини.

В статье представлены анализ и динамика
разработки методик медиа"мониторинга, кото"
рые использует один из мощнейших американских
неправительственных исследовательских цент"
ров. Мониторинговые проекты The Pew Research
Center поданы во взаимосвязи с другими направле"
ниями исследований центра.

Ключевые слова: мониторинг, методика, вы�

борка, новости. 

In the article are presented the analysis and
dynamics of development of media monitoring method"
ology, used by  one of the most powerful American non"
government research centres. The Pew Research
Center’s  monitoring projects  are presented in conjunc"
tion with its other researches.

Key words: monitoring, methodology, sampling,

news.

Для українського суспільства та для ук�

раїнських ЗМІ потреба сприяння діалогові між

владною елітою і громадянами шляхом обміну

точною, повною і правдивою інформацією ста�

ла актуальною в період після здобуття незалеж�

ності, коли з’явилася змога контролювати, як

мас�медіа виконують свої функції в суспільстві і

як відхилення від стандартів інформування поз�

начаються на суспільних процесах. Ефективним

інструментом такого типу досліджень став

моніторинг ЗМІ. Він дає змогу побачити, як

ЗМІ інформують громадян про важливі соціаль�

но�економічні та політичні події, наскільки

повноцінно надають інформацію, необхідну для

прийняття адекватних рішень, і наскільки

адекватна відповідь органів влади. Регулярні

моніторингові дослідження в Україні почалися

із середини 90�х років минулого століття, тим�

часом як на Заході, зокрема у США, медіа�

моніторинг має значно тривалішу історію, а от�

же, ґрунтовні методологічні розробки. 

Вплив громадської думки, зокрема виявленої

через моніторинг ЗМІ, на політиків і суспільс�

тво вивчали в середині минулого століття Г. Ал�

монд (G. Almond) [2] та у 80�х роках Вальтер

Ліпманн (Walter Lippmann) [5]. Р. Мертон ґрун�

товно дослідив процеси, які відбуваються в

медіа�просторі, а спільно із М. Фіске та П. Кен�

даллом присвятив окрему працю фокусованому

інтерв’ю [1]. Мертон вважається одним із осно�

воположників методу фокус�груп. Вищезгада�

ний авторський колектив використовував його

для дослідження переконливості пропаганди

під час війни і ввів у науковий обіг такі його ха�

рактеристики та дотичні поняття, як ретрос�

пекція, повнота, специфічність, глибина, осо�

бистісний контекст. У США контент�аналіз

давно перестав бути предметом інтересу суто

чистої науки. Оскільки в сучасних ринкових

реаліях моніторинг споживчих настроїв, еко�

номічних і політичних тенденцій, які значною

мірою віддзеркалюються в матеріалах ЗМІ, є

важливою складовою формування бізнесових та

політичних стратегій, дедалі більше теоретиків і

практиків у галузях соціальних комунікацій,

соціології, психології, політології, менеджменту

економічної діяльності тощо приділяють увагу

моніторинговим дослідженням. 

Одними із найбільш цитованих в Інтернет�

повідомленнях  американського походження є

результати медіа�моніторингу The Pew Research

Center. Дослівний переклад назви центру недо�

речний, тож застосуємо описовий, щоб поясни�

ти суть назви. Далі за тексом використовувати�

мемо англійську абревіатуру назви The Pew

Research Center — PRC. Отже, рew — це довге

сидіння, лава зі спинкою, яке використовується

переважно в католицьких храмах або в залах су�

ду [10]. У переносному значенні вживається як

відокремлена територія, на якій збираються лю�

ди зі спільним інтересом. 

PRC — міжнародний позапартійний дослід�

ницький центр (як сказано на сайті центру,

«цистерна з фактами» [15]) зі штаб�квартирою у

Вашингтоні, який надає інформацію про питан�

ня, позиції й тенденції, важливі для США та всь�

ого світу. Pew Research Center — неприбуткова
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організація, звільнена від сплати податків.

Керівництво центру наголошує на тому, що, на

відміну від багатьох інших дослідницьких ор�

ганізацій, Pew Research Center ніколи не форму�

лює рекомендацій, а лише накопичує факти для

ведення суспільного діалогу [13]. Фінансує ро�

боту центру однойменна благодійна організація

Pew Charitable Trusts, яка і створила PRC 2004

року. 

Центр працює за сімома інформаційними

проектами, мета яких — дослідити ставлення

людей до ЗМІ, політики та найважливіших

суспільних проблем; центр поглиблює ро�

зуміння впливу вихідців із Латинської Америки

на сучасну американську націю; виступає неза�

лежним майданчиком для обговорення проблем

на перетині релігії та громадського життя [16]. 

Детально зупинимося на Проекті найви�

датніших досягнень у журналістиці (PEJ). Його

основне завдання, як сказано в описі проекту, —

це намагання «зрозуміти інформаційну рево�

люцію, допомогти як журналістам, які виробля�

ють новини, так і громадянам, які її спожива�

ють, краще зрозуміти, що надає нам преса, як

змінюються медіа, які сили спричинюють ці

зміни» [9]. Основним методом дослідження

названо контент�аналіз. На думку авторів про�

екту, кількісне вимірювання процесів у мас�

медіа краще сприяє розумінню, ніж звичайна

критика. 

Упродовж перших дев’яти років Проект най�

видатніших досягнень у журналістиці викону�

вався Школою журналістики Колумбійського

університету і мав подвійну місію: оцінювання

ЗМІ і допомоги журналістам у визначенні їхніх

професійних принципів. 1 липня 2006 року по�

чалася нова фаза розвитку проекту. Він фор�

мально відділився від Колумбійського універси�

тету, щоб розширити можливості дослідження

та поширення їх результатів. До цього щороку

публікувалося кілька звітів Найвидатніших до�

сягнень у журналістиці, а вже 2007 року їх було

кілька десятків.

Під керівництвом журналіста Тома Розенш�

тайля (Tom Rosenstiel) сфера досліджень PEJ по�

ширилась не лише на контент�аналіз новин, а й

на визначення основних тенденцій медіа�

індустрії з їх коментуванням та аналізом. На но�

вому сайті проекту розміщено постійно онов�

люваний архів звітів: «Стан новинних медіа»,

щорічний звіт про американську журналістику,

результати моніторингу висвітлення основних

подій, ситуативний аналіз поведінки ЗМІ, денні

дайджести новин. 

Оскільки Pew Research Center досліджує

соціальні явища та процеси, які складно описа�

ти суто кількісними методами, центр регулярно

оприлюднює матеріали щодо суперечливих пи�

тань методології досліджень, доводячи їх науко�

ву валідність [12]. Кожен звіт за Проектом най�

видатніших досягнень у журналістиці (PEJ)

містить інформацію про методологію. Розгля�

немо приклад дослідження таблоїдних видань

2005 року, в якому детально виписана методо�

логія [8]. Об’єктом дослідження стали 2 321 ма�

теріал: 981 газетний, 634 таблоїдних, 706, надру�

кованих у так званих листкових виданнях

(broadsheets), що являють собою газети велико�

го формату: орієнтовно А1, а довжина шпальти

сягає 56 сантиметрів [3]. Упродовж 10 днів про�

водився моніторинг семи друкованих видань. Із

них 4 — безкоштовні щоденні таблоїди і 3 що�

денні листкові видання. Газети друкувалися в

трьох містах у різних кінцях США. Міста доби�

ралися за такими принципами: по�перше, в них

мали друкуватись і щоденне листкове видання, і

безкоштовний таблоїд для передмістя; по�друге,

добиралися видання з різними власниками; по�

третє, висувалася вимога до архівів випусків: во�

ни повинні бути доступні як на паперовому

носії, так і через базу даних Lexis�Nexis. 

Часові рамки дослідження було визначено

методом випадкової вибірки десяти дат у межах

1 квітня 2004–15 серпня 2005 років. Кожен ро�

бочий день тижня обирався двічі. Серед таб�

лоїдних публікацій аналізу підлягали матеріали

довжиною понад два абзаци. Не розглядалися

календарі подій, оголошення про пошук роботи

та вакансії, а також листи читачів. У листкових

виданнях аналізувалися публікації довжиною

понад два абзаци, надруковані на першій

сторінці відділень місцевих новин, бізнесу,

культури та стилю, спорту. 

Аналітики працювали зі стандартизованим

довідником кодів і правилами кодування. Спо�

чатку визначаються інвентаризаційні змінні:

джерело, дата публікації, обсяг. Наступний етап

кодування — за змістовими змінними: тема,

кількість джерел інформації, первинні демог�

рафічні наслідки, вікова група героїв публікації,

позиція журналіста (яка не спирається на фак�

ти), тло, приховані смисли і потенційні впливи.

Значний обсяг опису методології даного

дослідження присвячено поясненню різниці

між доведеними фактами, загальновідомими

фактами і журналістськими спекуляціями. Ок�

ремий розділ методології — пояснення підходів

до виявлення спектру точок зору в публікації.

Дослідник визначає, чи є в матеріалі явний

конфлікт, розмаїття позицій стосовно події чи

проблеми. Йдеться про те, що одна із представ�

лених сторін явно стверджує про неправильні,

аморальні, нечесні дії іншої. Якщо таке протис�

тавлення в тексті відсутнє або про нього є лише

натяк, такий матеріал кодується як неконтра�

версійний. У контраверсійному матеріалі підра�
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ховується кількість тверджень кожної зі сторін

конфлікту, надана під них друкована площа та

визначається пропорція представлення точок

зору. В описі методології зазначається, що в де�

яких матеріалах може міститися кілька

конфліктів (наприклад, стаття про події в Іра�

ку). Щоб отримати код «однобічне висвітлення»

в таких статтях, одній зі сторін конфлікту має

бути надано понад 66% обсягу коментарів. У

разі, коли друга сторона відмовляється від ко�

ментарів, репортер повинен чітко це зазначити

в тексті — тоді публікація отримає код «робота із

джерелами на належному рівні».  

Для забезпечення довіри до аналітиків та

кінцевого результату дослідження, упродовж

їхньої роботи проводився ряд тестів, щоб визна�

чити, наскільки самостійно та незалежно вони

працюють. Як варіант такого тесту, кодувальник

повторно опрацьовував публікації після свого

колеги. Результати збігались у 99% випадків. 

Також варто зупинитися на методології

щорічного дослідження «Стан новинних медіа».

2010 року було опубліковано сьомий звіт про

«стан здоров’я американської журналістики»

[17]. Мета проекту — з’ясувати, як американці

отримують інформацію та забезпечують нею

громадян, журналістів і дослідників для форму�

вання особистої думки. Для цього аналітики

PRC збирають якомога більше даних про

основні сектори журналістики, визначають

тенденції в мас�медіа, заглиблюються в кожен

сектор і намічають сфери для подальших

досліджень. 

Виконавці проекту зазначають, що для нього

збирали два типи даних: зібрані іншими особа�

ми та організаціями, а також власне контент�

аналіз за даним проектом. У першому випадку

користування інформацією було платним. Що�

до придбаних результатів досліджень, команда

PEJ згрупувала їх за 7 напрямками досліджень:

контент, аудиторія, економіка, власність, інвес�

тиції у виробництво новин, альтернативні ви�

дання та цифрові тенденції. Наступний етап ро�

боти над готовими результатами полягав у

визначенні тих елементів, які взаємодоповню�

валися або, навпаки, суперечили одне одному.

Таким чином визначалася ступінь валідності

для кожного набору даних. У випадку супереч�

ностей у результатах дослідники поверталися до

першоджерел, щоб пояснити причину виявле�

них відмінностей. Матеріали кожного медіа�

сектору читали щонайменше три незалежні екс�

перти. Вони ставили запитання і пропонували

аргументи. Всі джерела цитують у зносках або в

описовій частині, вони наведені в алфавітному

порядку у списку використаних джерел. Крім

того, в онлайн�варіанті звіту користувачі мо�

жуть працювати із даними в таблицях і будувати

власні графіки, добираючи ті розділи, які їх

цікавлять. 

Друга частина PEJ — власні дослідження за

такими напрямками, як економічні відносини,

аналіз вимірювань Nielsen NetView Data, воло�

діння новинними медіа, річний контент�аналіз,

громадянська журналістика. Підсумуємо корот�

ко основні тези методології кожного із напрям�

ків. Перше дослідження стосувалося спожи�

вачів новин. Його результати ґрунтуються на

даних телефонних опитувань 2 259 повнолітніх,

проведених упродовж 28 грудня 2009–19 січня

2010 рр. Похибка вимірювання становить 2,3%. 

Використано метод випадкової вибірки.

Номери стаціонарних дротових телефонів до�

биралися пропорційно до їх частки у переліче�

них телефонних довідниках домогосподарств.

Стільникова вибірка проводилася без допомоги

довідників у межах сітки, поділеної на сто сек�

торів бездротового зв’язку. Вибірки проводили�

ся щоденно упродовж 5 днів, щоб забезпечити

якнайширше представлення учасників. На ко�

жен обраний номер намагалися зателефонувати

щонайменше 7 разів у різний час доби і день

тижня, щоб максимізувати можливість контак�

ту із респондентом. Коли телефонували на

стаціонарний телефон, спершу запрошували до

розмови наймолодшу повнолітню особу чо�

ловічої статі, в разі недоступності такого рес�

пондента — наймолодшу повнолітню особу

жіночої статі. У другій половині опитування

процедура проводилася навпаки. У випадку зі

стільниковими телефонами, спілкувалися з

тим, хто відповідав на дзвінок. Інтерв’юери виз�

начали, чи респондент — доросла людина, чи

безпечно їй говорити (наприклад, не за кер�

мом), і лише тоді розпочинали формальну час�

тину опитування. Респондентам мобільного

сектору пропонувалося заохочення у вигляді

поповнення телефонного рахунка після звер�

шення розмови. 

Cлід зазначити, що дослідниками було про�

ведено кропітку роботу, адже зазначена вище

кількість телефонних інтерв’ю — це лише 21,1%

від тих, що потрапили до вибірки. Всього було

здійснено спроби контакту за 30 854 номерами.

Серед причин, з яких не було проведено

інтерв’ю за номерами вибірки: номери належа�

ли громадянам, які виявилися нерезидентами

США; телефони не працювали, ніхто не

відповідав на дзвінок або номер був зайнятий;

респонденти відмовлялися від інтерв’ю; вмика�

лася голосова пошта; номер належав дитині;

мовний бар’єр; розрив зв’язку.

Перший етап обробки зібраних даних — це ко�

ригування неточностей вибірки, пов’язаних із

тим, що в домогосподарствах мешкає різна

кількість людей, а вибірки дротових і бездротових

117

Р
о

зд
іл

 V
ІІ 

«С
О

Ц
ІА

Л
Ь

Н
І К

О
М

У
Н

ІК
А

Ц
ІЇ

»



номерів можуть накладатися. Другий етап —

урівноваження демографічних показників ви�

бірки із національними показниками. Воно

проводиться на основі даних перепису населен�

ня США 2009 року, Національного опитування

щодо стану здоров’я, проведеного в січня�

червні 2009 р. методом балансування вибірки —

спеціальної програми врівноваження всіх фак�

торів похибки із використанням статистичної

техніки, яка носить назву «алгоритм Демінга».

Таке багатоступеневе впорядкування має на

меті якнайширше узагальнення результатів і не�

допущення суб’єктивізації даних. 

Другий напрямок власних досліджень PEJ —

аналіз веб�трафіку та поведінки Інтернет�ауди�

торії, який базується на вимірюваннях компанії

Nielsen [6]. Аналітики PRC працювали із базою

даних новинних та інформаційних веб�сайтів,

зібраною Nielsen. Nielsen класифікує сайти на

«батьківські», «бренди» і «канали». Наприклад,

батьківським сайтом CNN є Time Warner.com.

Йому також підпорядковуються веб�власність

на кшталт мультиплікаційного Cartoon Network

і кількох спортивних каналів. Цифрова мережа

CNN (CNN Digital network) — це бренд, який

включає зокрема CNN.com, Sports Illustrated і

Time.com. Найвужчий рівень, за версією

Nielsen, «канал», — це, наприклад, CNN.com.

Команда PRC дошукувалася до власне новин�

ного ресурсу, причому надання новин мало бути

його основною функцією. Такі сайти, як Yahoo,

Answers і About.com видалялися зі списку саме

через те, що новинарство не є їх провідною

метою. Наступним етапом стало виділення

сайтів, які відвідує не менше 500 тисяч осіб на

місяць. Таких виявилося 199 [11]. 

Дослідники поділили вибрані сайти на кате�

горії. Перший критерій — приєднання: визна�

чалося, чи новинний сайт є дочірнім теле�,

радіостанції, друкованого видання, чи є суто

онлайн�ресурсом. Друга класифікація — за

спрямуванням на певну тематику чи аудиторію:

національні, міжнародні новини, місцеві чи

спеціалізовані (наприклад, на тематиці науки,

зіркового життя тощо). Третя категоризація

була пов’язана із природою контенту: власне

виробництво чи накопичення новин з інших

ресурсів, надання фактів чи коментарів.

Дослідники намагалися знайти місце кожного

сайту в межах вищеописаних трьох сфер, хоча

це не завжди було однозначно. Наприклад,

MSNBC часто посилається на дані інформа�

генцій, однак має потужний авторський штат,

тому даний ресурс потрапив до категорії про�

вайдерів оригінального контенту. Більшість

місцевих газет друкують і загальнонаціональні

новини, однак висвітлення локальних подій у

них суттєвіше за обсягом і глибше за змістом. 

Наступний етап аналізу — за категоріями

Nielsen: кількість відвідувачів і відвідувань, три�

валість перебування на сайті загалом і на особу,

кількість переглядів сторінок упродовж верес�

ня�листопада 2009 року. 

«Хто володіє новинними медіа» — третій

напрямок власних досліджень PEJ. Збирали і

аналізували дані про американські компанії�

власники газет, онлайн�ЗМІ, мережевих ЗМІ,

кабельного і місцевого телебачення, журналів,

аудіо� та етнічних медіа. Перелік виявився та�

ким великим, що дослідникам довелося ввести

обмежувальні критерії. Наприклад, серед влас�

ників друкованих ЗМІ до уваги бралися лише ті,

чиї газети мали наклад 100 тисяч примірників і

більше; серед радіостанцій — чия аудиторія не

менша за 2 мільйони слухачів; для місцевого те�

лебачення — чия аудиторія охоплює не менше

3% домогосподарств США. До групи власників

етнічних медіа зараховувалися власники ЗМІ,

що виходять іноземними мовами, а також анг�

ломовні, які працюють на іноземну аудиторію.

Обов’язковою умовою є наявність понад 100 ти�

сяч споживачів сукупності ефірних, кабельних

та друкованих етнічних медіа. Компанії, які не

надавали Проектові найвидатніших досягнень у

журналістиці інформації про кількість спожи�

вачів, не досліджувалися. 

Серед критеріїв оцінки власників ЗМІ: обсяг

і характер власності, напрямки діяльності, події

в компанії впродовж 2009 року, рівень при�

бутків, цільова аудиторія. Звіт за результатами

дослідження організований так, що користувач

може переглядати як профіль кожної компанії,

так і порівнювати обрані ним компанії за обра�

ними параметрами в автоматичному режимі он�

лайн. 

«Рік у новинах» — четвертий напрямок влас�

них досліджень PEJ, що являє собою контент�

аналіз новин, що побачили світ упродовж року.

Річний звіт виконується на основі щотижневих

звітів про основні теми в американських ЗМІ та

особливості їх висвітлення, а також важливі те�

ми, які із різних причин залишилися поза ува�

гою мас�медіа [4]. Контент�аналіз проводять

спеціально навчені фахівці PRC. За 2009 рік бу�

ло проаналізовано 68 717 публікацій: 7 370 га�

зетних статей, 7 830 в онлайн�ЗМІ, 19 427 сю�

жетів мережевого телебачення і 18 856 —

кабельного, а також 15 234 із радіопрограм. 

Особливість методології даного напрямку

досліджень полягає в тому, що виділяються ос�

новні теми, вимірюється обсяг, приділений їм у

кожному типі ЗМІ (друковані, телевізійні, он�

лайн), простежується динаміка приділення ува�

ги і тональності висвітлення теми, добираються

цитати, що яскраво ілюструють статистичні

дані і висновки. Правила кодування ті самі, що
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й у вищеописаній методології проекту 2005 ро�

ку, який стосувався таблоїдних видань.  

П’ятий напрямок PEJ — громадянська жур�

налістика. Це дослідження проводилося впро�

довж двох років командою науковців із різних

університетів на кошти благодійного фонду Pew

Charitable Trusts та фундації Тhe Knight

Foundation. До вибірки увійшли 60 веб�сайтів,

які відповідали чотирьом критеріям: 

1) регіональна ідентифікація на банері, в

описі місії, в розділі популярних запитань тощо;

2) участь громадськості: на сайті має бути

зазначено, що контент формується переважно

волонтерами або членами громади, а не про�

фесійними журналістами;

3) журналістський контент: частина новин та

коментарів повинна стосуватися даної місце�

вості, а не всіх США чи світу;

4) походження: частина матеріалу має бути

створена або запозичена із інших ресурсів учас�

никами від громади.

Для визначення найвпливовіших сайтів ко�

манда збирала експертні оцінки громадянських

та професійних журналістів, а також перегляда�

ла сайти ЗМІ, пов’язаних із ними громадських

організацій, відвідували численні конференції

на тему громадянської журналістики. На основі

зібраних даних експерти виділили 60 найвиз�

начніших сайтів. Аналітики свідомі, що критерії

добору сайтів суперечливі, а самі об’єкти

дослідження динамічні і вже невдовзі можуть

характеризуватися відмінними показниками.

Водночас вони готові довести, що кожен із

60 веб�сайтів, на яких вони зупинили увагу,

являє собою високу якість громадянської жур�

налістики і може похвалитися досвідом у цій

справі. 

Команда експертів розробила довідник

кодів, який урахував усі змінні, які стосуються

як оцінки публікацій на вибраних сайтах, так і

рівня організації даних Інтернет�ресурсів. П’ять

спеціально навчених кодувальників опрацюва�

ли 707 постів. Перш ніж отримати доступ до

проекту, аналітики пройшли тести, описані

вище, в методології дослідження таблоїдних

видань 2005 року. У проекті стосовно грома�

дянської журналістики ступінь достовірності

результатів становив 94,5%: за однією зі змінних

оцінки експертів збігались на 67%, за двома

іншими — 70% і 75%, за чотирма — від 76% до

80%, за рештою — на понад 95%. Усього змінних

було визначено 41. Для визначення загального

рівня достовірності результатів групи експертів

було використано формулу Пі Скотта [14], се�

реднє арифметичне даних, що збігаються у

різних аналітиків, визнану Американською

асоціацією соціологів стандартною  для такого

типу досліджень явищ комунікації [7].

Одним із елементів дослідження стало

інтерв’ю власників 205 сайтів, що потрапили до

первинної вибірки. Неочікуваним стало те, що

багато з них не надавали жодної контактної

інформації чи даних про власника сайту.

Спеціальне експертне опитування засвідчило,

що ряд власників громадянських журналістсь�

ких ресурсів свідомо приховують інформацію

про себе для убезпечення від негативної реакції

громадськості. 26 телефонних номерів було

отримано після контакту із власниками сайтів

через онлайн�форми або електронною поштою.

Три номери — через телефонний довідник, спи�

раючись на ім’я блогера / власника сайту. Всьо�

го вдалося дізнатися 129 номерів. 91 особа пого�

дилася на інтерв’ю (71%). 

Розглянувши особливості методології регу�

лярних і ситуативних досліджень PRC, можна

зробити ряд узагальнень. Вибірки, якими ко�

ристується центр, частіше цілеспрямовані, ніж

випадкові. Вони враховують обсяги й особли�

вості кожного сектору новинних ЗМІ. Наприк�

лад, аналізуються перші 30 хвилин ранкових те�

леновин і перша шпальта газети, керуючись тим

принципом, що в цій вибірці найімовірніше

зустрінуться найголовніші новини. Дослідники

PRC прагнуть швидше до ілюстрування тен�

денцій, ніж до суворої репрезентативності. Їх

цікавлять переважно американські новинні

мас�медіа з великою аудиторією, які мають

суттєвий вплив на формування громадської

думки. PRC досліджує їх у межах 5 секторів:

мережеві телевізійні новини, газети, новинні

веб�сайти, кабельні новини, радіоновини. 

Наймасштабніший проект центру «Стан но�

винних медіа» має на меті визначити основних

ньюзмейкерів тижня у всіх секторах. Провідні

теми визначаються за кількістю секунд чи дру�

кованих знаків, наданих під їх висвітлення.

Щоб отримати цілісну картину всіма секторами

ЗМІ, ця інформація представляється у відсотко�

вому відношенні обсягу висвітлення основних

тем до загального обсягу мас�медіа, що потра�

пив до вибірки. Таким чином отримуються

співставні дані як для друкованих, так і для

аудіовізуальних ЗМІ. Крім того, аналітики

оцінюють публікації за допомогою кодової кни�

ги, створеної PRC із залученням наукових кон�

сультантів спеціально для проекту Найви�

датніших досягнень у журналістиці. Команда

кодувальників складається із 16�20 осіб із що�

найменше річним досвідом такого типу діяль�

ності. У групі обов’язково працюють тренер і

методолог. 

Після процедури кодування більшість жур�

налістських матеріалів, що потрапили до вибір�

ки, подається у формі протоколу із 17 пунктів:

ідентифікаційний номер (ІН) кодувальника,
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дата кодування, ІН публікації (генерується

автоматично спеціальною програмою), дата

публікації, джерело, час початку телепередачі,

час початку сюжету, кількість слів, місце сюже�

ту у випуску новин (оцінка значущості новини),

формат (жанр і ступінь оригінальності чи запо�

зичення), стислий зміст сюжету, широка тема,

кут подачі, географічна спрямованість, тема�

тична категорія (політика, культура, клімат то�

що), головний герой, час закінчення сюжету. 

Найсуперечливішим питанням методології

моніторингу ЗМІ PRC, різні підходи до якої

центр апробовував упродовж 2005�2009 років,

було визначення частки кожного із п’яти сек�

торів ЗМІ у новинному потоці. Адже газети

вимірюють свою присутність на медіа�ринку

накладами, телебачення — рейтингами, водно�

час соціологи можуть засвідчувати відмінні

результати, запитуючи людей, якими каналами

отримання інформації вони регулярно користу�

ються. 

Після п’ятирічного застосування різних мо�

делей визначення найрезонансніших тем, опти�

мальною було визнану ту, в якій застосовується

так званий коефіцієнт ваги. PRC тричі на рік

опитує американську аудиторію, до якого типу

ЗМІ вона звертається, щоб отримати загально�

національні та міжнародні новини. 2009 року

співвідношення було таким: газети — 0,25, он�

лайн�ЗМІ — 0,23, мережеве телебачення — 0,16,

кабельне телебачення — 0,25, радіо — 0,11. До

загального переліку включаються найважливіші

теми, визначені в кожному секторі ЗМІ з ураху�

ванням коефіцієнта ваги сектору. 

Нова методологічна проблема постала перед

аналітиками PRC 2009 року, коли було прийня�

то рішення про включення до вибірки онлайн�

ЗМІ не лише текстових, а й мультимедійних ре�

сурсів. Як вивести середній показник в межах

одного сектору для текстів, аудіо� та відеома�

теріалів? Виконавці проекту дійшли висновку,

що в англомовному варіанті одна секунда

еквівалентна 4 словам. Щоб отримати такий

результат, було проведено два експерименти.

Перший засвідчив, що людина читає в середнь�

ому три слова за секунду. Другий полягав у

визначенні середнього обсягу текстових та

мультимедійних новин в Інтернеті. Для цього

порівняли 3 500 онлайн�текстів сайту NCI,

опублікованих у and compared that to the distribu�

tion of length for 280 відеосюжетів із семи різних

новинних веб�сайтів. Середній обсяг тексту

становив 600 слів, сюжету — 150 секунд, тобто

коефіцієнт становив 4. Таким чином, методики

моніторингу ЗМІ, які створює і використовує

The Pew Research Center у своїх дослідженнях,

стають дедалі складнішими завдяки включенню

до вибірки широкого спектру конвергентних

ЗМІ. Складність кількісного аналізу онлайн�ре�

сурсів спонукає дослідників до постійних екс�

периментів із методиками з метою отримання

максимально валідних результатів. 
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Автор статті порушує проблему деструктив"
ного впливу сучасних ЗМІ на молодь та розкриває
сутність (необхідність) медіаосвіти як соціально"
го явища стимулювання розвитку творчого
медіасприйняття та аналітичного стилю мислен"
ня загалом  в умовах медіакультурного простору. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіакомпетент�

ність, медіаграмотність,детер�мінанта, деструк�

тивний вплив ЗМІ.

Автор статьи поднимает проблему деструк"
тивного влияния современных СМИ на молодежь и
раскрывает сущность (необходимость) медиаоб"
разования как социального явления,стимулирую"
щего  развитие творческого медиавосприятия и
аналитического стиля мышления в целом в усло"
виях медиакультурного пространства. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиа�

компетентность, медиаграмотность, детер�ми�

нанта, деструктивное влияние СМИ.

The article concerns the destructive influence of
modern mass media on youth and reveals the essence
of (the need) of media education as a social phenome"
non Incentive mediaspryynyattya creative and analyt"
ical thinking style generally in mediakulturnoho space.

Key words: media education, mediakompetent�

nist, mediahramotnist, determinanta, the destruc�

tive influence of the media.

Актуальність даного дослідження обумовлена

тим, що стрімкий  розвиток інформаційно�ко�

мунікаційних технологій та система мас�медіа

нагально потребують цілеспрямованої підготов�

ки особистості до вмілого й безпечного корис�

тування ними. Ми живемо в умовах лавино�

подібного збільшення обсягів виробленої й

споживаної інформації. За останні тридцять —

сорок років вироблено  більше інформації, аніж

за попередні п’ять тисячоліть [8]. З’являються

та активно використовуються нові можливості і

методики для впливу на маси людей, формуван�

ня їх світогляду і запитів. На взаємодію з різно�

манітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачен�

ня, інтернет) припадає вагома частка у бюджеті

вільного часу громадян України, чим зумов�

люється їхнього значний вплив на всі верстви

населення, передусім на дітей і молодь [12].

Медіа потужно і суперечливо впливають на

освіту молодого покоління, часто перетворю�

ючись на провідний чинник його соціалізації,

стихійного соціального навчання. До цього до�

даються вседозволеність інформаційного ринку,

засилля низькопробної медіапродукції, низько�

моральних ідеології та цінностей, що спричи�

нює зниження в суспільстві імунітету до

соціально шкідливих інформаційних впливів

[15]. Відтак, постає гостра потреба в розвитку

медіаосвіти, одне з головних завдань якої

полягає в запобіганні вразливості людини до

медіанасильства й медіаманіпуляцій, втечі від

реальності в лабіринти віртуального світу, по�

ширенню медіазалежностей [12]. Споживання

інформації молоддю зростає надзвичайно

стрімкими темпами, воно стає діверсіфікова�

ним та динамічним.

Слід зазначити, що аналізована в статті

проблематика в нашій науковій літературі ще не

має достатньої історіїї і традиції й вивчення.

Попри те медіаосвіта, медіакультура останнім

часом  привертають  значну увагу наукового за�

галу, стають набутком теоретичного дискурсу

таких вітчизняних фахівців журналістикознав�

ства як В.Різун, В. Іванов, Б. Потятинник та

вчених інших країн — А. Федорова, М. Жижи�

на, І. Фатєєва. Останнім часом даній тематиці

велику увагу приділяють і представники педа�

гогічних та психологічних наук, зокрема, Г. Он�

кович, Л. Найдьонова, О. Баришполець тощо. 

Об’єктом дослідження є медіаосвіта молоді

на сучасному етапі як система набуття знань і

відповідної практики.

А відтак, метою статті є прагнення  автора

показати не тільки детермінанту (причину), яка

визначає виникнення в Україні такого явища,

як медіаосвіта, а й привернути увагу не лише

фахівців журналістикознавства та науково�

педагогічних кіл, а й громадськості до медіа�

освіти — як до нового наукового відгалуження,

яке, безперечно, потребує свого вивчення, уза�

гальнення й практичного втілення.

Відповідно до мети дослідженя було визначе�

но такі завдання:
1. Проаналізувати роль молодіжних ЗМІ на

сучасному етапі, їх деструктивний вплив на мо�

лодь.

2. Обгрунтувати місце медіаосвіти в сучасно�

му інформаційному українському просторі .

3. Визначити сутність та умови застосування

медіаосвіти в інформаційному суспільстві.
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Наукова новизна роботи полягає в дослі�

дженні протиріччя між об’єктивним існуванням

суспільного феномену медіаосвіти, медіапро�

дукція якої неоднозначно впливає на свідомість

молодої людини, формування системи  її

цінностей тощо, та непідготовленістю цієї ауди�

торії до адекватного сприйняття інформації, що

й становить  серйозну соціальну проблему. Си�

туація ускладнюється браком наукових розро�

бок із цього питання не лише в галузі соціаль�

них комунікацій, а й педагогіки, психології та

практичних методик. Саме через засоби масової

інформації прискорюється процес зміни цін�

ностей та моделей поведінки, що домінують у

певний час розвитку суспільства [14]. Притому

зв’язки між молодим поколінням та глобальною

медіасистемою дуже суперечливі. З одного боку,

молодь має широкі можливості для розширення

кругозору, знайомства з іншими культурами,

включаючись в освітній процес на основі сучас�

них інформаційних технологій, а з іншого — по�

ки що ці процеси відбуваються неконтрольова�

но, без відповідних самофільтрів, що несе  певні

загрози самому суспільству. 

Минуле сторіччя дало нам перші результати

застосування технологій впливу на масову

свідомість. Цивілізаційні зміни, які відбулися,

потягли за собою й інший статус інформації. До�

корінно змінилася залежність суспільства від

інформації, воно стало більш вразливим у цьому

відношенні [1]. Так, із розпадом СРСР «власні»

інформаційні потоки всередині України і ззовні

досить відчутно збільшилися. Справа в тому, що

західна модель світу — як більш раціональна, ма�

теріалістична — перебуває в конфліктних відно�

синах із її східними варіантами, які носять,

здебільшого, емоційний, духовний характер.

Культурам патріархальним, до яких певною мірою

належить і українська, важко знаходити спільну

мову з культурою «нового світу», яка не має глибо�

ких історичних, культурних коренів й орієнтована

на інноваційну діяльність. Французький соціолог

А. Моль вважає, що з появою мас�медіа колишнє

культурне надбання суспільства або індивиду

втрачає своє значення. Навіть базова система

освіти, прийнята в суспільстві, також перестає

грати колишню роль [3].  

Для молодої людини сьогодні набагато

більше значення має не сума знань, одержува�

них у родині, школі або вузі, а те, що вона почує

по радіо, побачить по телевізору чи в кіно,

прочитає на афіші чи в газеті, дізнається з роз�

мови із друзями та сусідами. В результаті перша

більш — менш цілісна система знань і цінностей

замінюється набором різноманітних установок,

на які постійно впливають мас�медіа.  

Розповсюджувана із Заходу масова культура

тісно пов’язана з консьюмеризмом, тобто з го�

нитвою за тими речами, модами, послугами,

знаннями, які, начебто, визначають належність

людини до вищих верств суспільства. Західні

соціологи часто повторюють, що в сучасному

світі панують три «М» — масове суспільство,

масова культура та мас�медіа. Майже вся сучас�

на масова культура так чи інакше проходить че�

рез ЗМІ, проникає в широкі верстви населення,

найвіддаленіші куточки. При тому мас�медіа

служать як носіями культури, так і засобами

маніпуляції [8].  

Цінності «суспільства споживання», які на

початковому етапі «інформаційного спілкуван�

ня» багатьом українцям здаються вельми при�

вабливими, згодом дискредитуються усвідом�

ленням тих духовних, соціокультурних та

екологічних проблем, які стоять за ними. Ре�

акцією значної частини молоді на поширення

західного впливу в сфері культури стає нароста�

юче прагнення до збереження й розвитку

культурної самобутності, історичної спадщини

та незалежності. Це супроводжується ухвален�

ням відповідних позитивних цінностей (солі�

дарність, гармонія, наступність тощо), зодягну�

тих у специфічну символіку та семантичні

конструкції. Сучасна цивілізація самоінденті�

фікується за допомогою набору міфотворчих

цінностей — це мас�медіа, кіно, сценічне мис�

тецтво, масова література, які формують у су�

купності в молодої людини уявлення про навко�

лишній світ. Хоча все це — засоби масової

культури, але всі вони володіють й  ідеологічни�

ми ознаками. Зростання видів і числа інфор�

маційних засобів, потоків породило поділ

суспільства на тих, хто виробляє інформацію, і

тих, хто її споживає. І якщо колись у процесі

пізнання світу людина спиралася на власні ко�

мунікативні засоби (очі, вуха, нюх, дотик) та

можливості, то сьогодні в своїй більшості  вони

отримують  суб’єктивну, перероблену, препаро�

вану та ідеологічно задану інформацію, потрап�

ляючи в залежність від того, хто її надає, від тих

цілей і завдань, які ставлять перед собою ЗМІ [6].  

Підліткова та молодіжна преса — самостійна

ланка загальної системи засобів масової інфор�

мації. Вона покликана долучати підростаюче

покоління до інтелектуального й духовного по�

тенціалу суспільства, бути важливим каналом

передачі інформації від старшого покоління до

молодшого,  засобом комунікації, що дає змогу

спілкуватися один з одним. З її допомогою юна

аудиторія пізнає світ. Специфіка цього виду

ЗМІ визначається чітко вираженою віковою

орієнтованістю. У зв’язку з цим у ній викорис�

товуються особливі, специфічні прийоми відоб�

раження дійсності, власні виразні засоби, фор�

ми спілкування з аудиторією. У цілому в умовах

масованого, системного впливу ЗМІ підлітки та

´Œ
—

¬
≤“

¿
 –

≈
√≤

Œ
Õ

”
ª 

π
2
, 

2
0
1
1

122



молодь «усмоктують»  у себе та  використовують

більшу частину установок і різноманітних

кліше, пропонованих їм газетами, журналами,

радіо й телебаченням. Не можна говорити, що

на інформаційний імунітет  вирішальний вплив

має рівень освіти або добробуту. ЗМІ однаково

успішно формують особистість поза цією за�

лежністю. Але чим раніше починається цей

процес, тим він ефективніший, незворотний. 

Як відомо, інформація може справляти на

людину як позитивний, так і негативний вплив.

На жаль, доводиться констатувати, що останнім

часом інформаційний вплив ЗМІ має значною

мірою деструктивний характер [5]. Цьому впли�

ву не в змозі серйозно протистояти ані школа,

ані батьки. Й лише оточення однолітків чи

старших друзів, а також вплив культових героїв

сцени, кіно, театру може бути ефективним

антиподом. Культурна, всебічно розвинена мо�

лода людина здатна самостійно мислити й

оцінювати ті чи інші явища та факти навко�

лишньої дійсності і бути вразливою  від шкідли�

вих антидуховних впливів. Слід констатувати,

що сучасні молодіжні засоби масової інфор�

мації не зорієнтовані на вирішення завдань ес�

тетичного, культурного, духовного виховання

підростаючого покоління. На сторінках мо�

лодіжних газет і журналів, на радіо й  телеба�

ченні надзвичайно мало уваги приділяється

пропаганді культури й мистецтва українців,

класикам  літератури, поезії, драматургії, театру

та кіно. Зате невиправдано багато місця відво�

диться пропаганді найгірших зразків зарубіжної

культури (масової культури), яка  не збагачує, а

збіднює духовний світ молодої людини. 

Відомо, що саме в підлітковому, молодіжно�

му віці відбувається  домінуюча спрямованість у

пізнавальних інтересах. Починає виявлятися

інтерес до різних аспектів дорослого життя: но�

вини зі світу політики, культури, мистецтва,

шоу�бізнесу, любов, секс, мода і т. п. Це намага�

ються враховувати й використовувати у своїй

практиці видання, орієнтовані на таку ауди�

торію. Донедавна подібну інформацію суворо

дозували, зважували у співвідношенні з віком,

рівнем розвитку. В остані десятиліття, на жаль,

цього не відбувається. У гонитві за масовістю

видавці часто переходять усі моральні та етичні

межі. З’явилися й швидко знайшли масове роз�

повсюдження видання, що копіюють дорослу

бульварну пресу.  Яскравим прикладом цього

можуть слугувати такі журнали, як «Cool», «Cool
Girl», проти яких у тій же Росії (за розбещуван�

ня) в 2001 р. було порушено кримінальну спра�

ву за ст. 242 КК РФ  (незаконне розповсюджен�

ня порнографічної продукції), а в Україні ці

журнали продовжують успішно розповсюджу�

ватися [8].   

Звісно, сьогодні молодіжні засоби масової

інформації змушені працювати за законами

ЗМІ взагалі. Попри те, вони мають свої спе�

цифічні риси та особливості. На запитання, в

чому ж особливості молодіжних ЗМІ, респон�

денти (а це 1500 київських старшокласників —

представників шкільних та вузівських редакцій

та прес�центрів ) дали такі відповіді: кожен

четвертий (25,6 відсотка) вважає, що це повна

свобода творчості, відсутність заборонених тем.

Приблизно  стільки ж (23,4 відсотка) учасників

опитування бачать особливості молодіжних

ЗМІ в тому, що там «в основному працюють мо�

лоді співробітники», ще 12,7 відсотка характер�

ною особливістю молодіжної преси, редакцій

радіо і телебачення вважають «непристойність

матеріалів», кожен десятий (10,3 відсотка) на�

рікає на «повну аморальність і недостовірність

інформації»; 4 відсотки — відмічають «високу

відповідальність за достовірность матеріалу».

Практично рівне число учасників стоять на

протилежних позиціях: одні (3,6 відсотка) вва�

жають властивими для вітчизняних молодіжних

ЗМІ «державність і патріотизм», а інші (3,7від�

сотка), навпаки, звинувачують ЗМІ в «антидер�

жавності, космополітизмі, орієнтації на західні

цінності».  Є й такі, хто на перше місце висуває

«особистий ризик для працівників ЗМІ»,

загалом 6,3 відсотка опитаних. Приваблює те,

«що в них розповідається про молодіжні проб�

леми» (22,6 відсотка); «цікава інформація», яку

можна отримати з молодіжних ЗМІ, найбільше

до вподоби кожному п’ятому (20,6 відсотка). На

третьому місці (19,2 відсотка) за значимістю ви�

явився «сучасний стиль» подачі матеріалів. Тро�

хи менше (18,1 відсотка) прихильників «просто�

ти викладу», що привертає до себе увагу читачів,

слухачів та глядачів молодіжних програм. У два

рази менше (9,3 відсотка) виявилося тих, кого

найбільше цікавить  як у ЗМІ висвітлюється пи�

тання моди. А 7,4 відсотка відмічає в молодіж�

них ЗМІ «багато яскравих ілюстрацій, футажів

та анімацї». При всій різноманітності молодіж�

них ЗМІ, їх багатобарвності й  зовнішної при�

вабливості  молодь не дуже високо оцінює їх

професійний рівень. «Високим» його назвали

всього 10,8 відсотка опитаних, 40,9 відсотка

оцінили  як «середній» і приблизно кожен

третій (31 відсоток) вважає цей рівень «низь�

ким».  

Цільове призначення сучасної дитячої, під�

літкової та молодіжної преси багато в чому ви�

значається її засновниками, видавцями й ре�

дакціями. У зв’язку з повсюдною появою нових

видань відбулося переформатування у сфері

традицій видавців. Сьогодні випуском дитячої,

підліткової, молодіжної періодики займаються

державні та громадські структури, інформаційні
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агентства, видавничі будинки, комерційні ор�

ганізації й приватні особи тощо. Існують також

і інші апологічні ознаки, які впливають на особ�

ливості таких видань: періодичність, обсяг

інформації, форма видань, художнє оформлен�

ня, наклад і т.п.      

Нинішні українські мас�медіа сформувалися й

діють за ринковими законами виробництва та по�

ширення інформації, що створює ситуацію

маніпулювання громадською думкою, масовими

настроями та поведінкою особистості. При тому

ідеологічні установки та мета значної частини мо�

лодіжних ЗМІ не відповідають повністю або част�

ково державній  ідеології, цілям та завданням із

виховання підростаючого покоління. Діяльність

частини засобів масової інформації носить

відверто деструктивний, руйнівний характер у

різних напрямках і сферах: державному будів�

ництві, міжнаціоціональних відносинах, еко�

номіці, педагогіці, духовності та культурі  [14].   

Небезпеку, яку несуть медіа для психіки пе�

ресічного громадянина України, а тим паче для

молодого покоління, можна зменшити. Для ць�

ого є практично вивірений метод: медіаосвіта —

напрям, що бурхливо розвивається не лише за

західними, але тепер уже й за східними кордо�

нами України. «Медіаосвіта відрізняється від

журналістської освіти тим, що спрямована не

тільки чи не стільки на підготовку працівників

медіабізнесу, скільки на стимулювання «психо�

логічного імунітету» від тих медіазагроз, які

пов’язані з пропагандою і фальсифікацією, пор�

нографією та екранним насильством» [5].  

Саме тому особливого значення сьогодні  на�

буває залучення особистості до медіакультури,

організація медіаосвіти в шкільному та студе�

нтському середовищі в контексті підготовки

молоді до взаємодії зі складним інформаційним

світом, вільного входження юнацтва в полікуль�

турний простір. Чи можна сьогодні уявити учня,

студента без мобільного телефону; школу, вуз —

без комп’ютерів та інтернету? Все це стало

невід’ємною частиною нашого повсякденного

буття. Тож оптимальне використання всіх на�

бутків інформаційного суспільства є нагальною

проблемою. І без додаткової освіти тут не

обійтися. За свідченням фахівців ЮНЕСКО,

медіаосвіта з’явилася як інструмент захисту від

шкідливих ефектів і трендів медіа [11]. Сьогодні

в Україні дехто хибно розуміє під медійною

освітою лише журналістську освіту. Йдеться про

набагато ширше поняття — про освіту аудиторії,

яка є споживачем медіа. Активний розвиток но�

вих технологій та загалом інформаційної сфери,

їх вплив на суспільні та державні інститути, на

політичні процеси в країні та світі переводить

проблему медіаосвіти у площину політичну [13].

У 90�ті роки минулого століття низка країн ЄС

впровадила державні стандарти медіаосвіти (до

речі, ЮНЕСКО почало вживати цей термін ще

в середині 80�их р.р. XX ст.), а Парламентська

Асамблея Ради Європи навіть виробила Реко�

мендації з медіаосвіти (документ № 8753 від

6 червня 2000 р.).

У цих Рекомендаціях медіаосвіта розгляда�

ється «як навчання, спрямоване на розвиток

медіакомпетентності, критичного та вдумливо�

го ставлення до медіа з метою виховання гар�

монійно розвинених громадян, здатних форму�

вати власну думку на основі доступної їм

інформації. Медіаосвіта дозволить їм отримати

доступ до необхідної інформації, аналізувати її,

вміти виявляти економічні, політичні, соціальні

та (чи) культурні пріоритети, що містяться в

них». У ПАРЄ переконані, що «медіаосвіта

дозволяє людям реалізовувати їхнє право на

свободу вираження та право на отримання

інформації», а це є «не лише перевагою для

самовдосконалення, а й сприяє особистій участі

в житті суспільства; у цьому сенсі медіаосвіта

формує в людях демократичне громадянство та

політичну обізнаність» [14]. Певно, саме на це

треба звертати увагу Раді національної безпеки і

оборони України, розробляючи доктрину

інформаційної безпеки держави. Адже підго�

товлена аудиторія з високим рівнем медіакуль�

тури здатна самостійно опиратися негативним

зовнішнім і внутрішнім інформаційним впли�

вам, про які так багато останнім часом говорять

державні чиновники, відповідальні за інфор�

маційну політику.

До речі, ідея запровадити в школі заняття з

медіаосвіти має серйозну підтримку в сус�

пільстві. Про це свідчать результати уже згада�

ного вище опитування, проведеного Інститутом

соціальної та політичної психології. 62 відсотки

дорослих респондентів, 45,5 відсотка студентів

та 38,4 відсотка  учнів ставляться до цієї ідеї по�

зитивно. Тоді як негативно — лише 4,8 відсотка

дорослих, 15,8 відсотка  студентів та 17 відсотків

учнів [4]. Не думаю, що ці дані серйозно зміни�

лися за рік і декілька місяців. Варто зазначити й

те, що ще  на початку  2003 р.  в Україні  прой�

шов міжнародний конгрес із цієї проблематики.

Як  стверджує  академік НАН України  Михайло

Згуровський,  наша Україна  далеко не повною

мірою використовує всі переваги й потенційні

вигоди, які надає інформаційне суспільство.  Ге�

нерування й використання знань, інвестиції в

науку та освіту задля забезпечення сталого роз�

витку й підвищення рівня життя в різних

країнах істотно відрізняються. Україна з її

46�мільйонним населенням, маючи один із най�

вищих у світі індексів освіченості (98 відсотків

письменного населення) і величезний потен�

ціал, але залишається країною з низькотехно�
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логічною промисловістю та слаборозвиненою

інфраструктурою. При тому, що саме в нас у

1952 р. було  створено третій у світі комп’ютер —

після США та Великобританії саме Україна

сформувала всесвітньо відому щколу в галузі

кібернетики та обчислювальної техніки на чолі

з академіками  С.Лебедєвим і В.Глушковим. Ще

в 70�80 роки минулого століття виникло дуже

багато важливих ідей, пов’язаних з інформати�

зацією суспільства, зокрема з упровадженяям

електроних грошей, розробленням державних

АСК тощо, які в поєднанні дають можливість

говорити про  формування інформаційного

суспільства [2].   

Зазначимо, що на початку 2004 року поновив

свою роботу постійно діючий семінар з медіае�

кології  й  медіаосвіти та пройшла низка «круг�

лих столів» на цю тему, де були презентовані

книжкові новинки, серед яких і роботи Девіда

Бакінґема «Медіаосвіта: вивчення, грамотність

та сучасна культура», в якій він виклав власну

думку й зробив глибокий аналіз проблем, які

постали перед медіаосвітянами, та визначив мо�

тиви навчання медіа, окреслюючи орієнтири на

майбутнє. А не так давно вже   Національною

академією  педагогічних наук України було роз�

роблено Концепцію впровадження медіаосвіти,

спрямовану на «підготовку і проведення широ�

комасштабного поетапного всеукраїнського

експерименту з упровадження медіаосвіти на

всіх рівнях [12]. Це — важливий крок  у мо�

дернізації освіти, який сприятиме побудові в

країні інформаційного суспільства, розвиткові

економічних знань, становленню громадянсь�

кого суспільства                                                  

Висновки. Отже, медіаосвіта — це, з одного

боку, оволодіння сучасними комунікаційними

технологіями, а з іншого — формування більш

відповідального ставлення до використання цих

технологій. Проте, якщо не вдається перероби�

ти пресу, то треба змінити її аудиторію. Саме та�

кий підхід і застосовує медіаосвіта з її намаган�

ням прищепити «психологічний імунітет» до

патогенного впливу медіа, який пов’язують із

надміром реклами, пропагандою і фальсифі�

кацією, екранним насильством та порног�

рафією. Зазначимо також, що у світі останнім

часом утверджується більш широке розуміння

медіаосвіти  не тільки як певного компонента

шкільного чи вузівського навчання, а і як довго�

строкової суспільно�просвітительської діяль�

ності, що охоплює дітей і дорослих. Тобто нині

медіаосвіта розглядається, насамперед, як без�

перервний розвиток особистості в суспільстві.

Потреба в таких дослідженнях пов’язана, на�

самперед, із незворотними процесами входжен�

ня України в глобальну систему інформаційно�

го суспільства з його жорсткими вимогами щодо

медіакультури особистості. Сьогодні, здається,

всім зрозуміло, що розбудова громадянського

суспільства в Україні неможлива без виховання

свідомого громадянина із самостійним світог�

лядом, відповідними соціально�політичними

настановами й орієнтирами, здатністю орієнту�

ватися в інформаційному просторі й свідомо

обирати та споживати соціальну інформацію. 
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В статті розглядається соціальний проект як
поняття соціальної інформатики та його вико"
ристання рекламістами та піарниками, виокрем"
лено та проаналізовано різницю між соціальним
проектом у піарі та в рекламі.

Ключові слова: соціальний проект, соціальна
інформатика, реклама, піар, зміна суспільного
дисбалансу.

В статье рассматривается социальный про"
ект как понятие социальной информатики и его
использование рекламистами и пиарщиками, вы"
делены и проанализированы различия между соци"
альным проектом в пиаре и в рекламе.

Ключевые слова: социальный проект, соци�
альная информатика, реклама, пиар, изменение
общественного дисбаланса.

This article describes the social project as a concept
of social science and its use in public relations and
advertising, and highlights the difference between
social projects in public relations and advertising.

Key words: social project, social science, adver�
tising, public relations, changing social imbalances.

Актуальність дослідження. Соціальна інфор�
матика вивчає процес виробництва інформації,
перетворення її у знання та вміння, а також збе�
реження та використання інформації і знань
задля оптимізації процесу досягнення тих зав�
дань, із якими доводиться стикатися у соціумі.
Вона є однією із найменш досліджених дис�
циплін науки «Соціальні комунікації». Подаль�
ше ретельне вивчення інфраструктури соціаль�
ної інформатики, розробка її основних категорій
та понять, дослідження їх тлумачень надасть
змогу спростити процеси пізнання інформації,
вироблення нових знань, здобуття нових умінь,
які стимулюватимуть суспільний прогрес. 

Соціальне проектування є однією із кате�
горій соціальної інформатики, а соціальний
проект — одним із понять цієї дисципліни.
Успішність соціальних проектів, що реалізують�
ся в українському суспільстві, дасть змогу
досягти завдань, необхідних для подальшого
прогресу.

Метою дослідження є розкрити особливості
реалізації соціального проекту в рекламних та
PR кампаніях.

Реалізація поставленої мети передбачає
розв’язання таких завдань:

— охарактеризувати зв’язок соціальної
інформатики із рекламою та піаром;

— виокремити та проаналізувати різницю
між соціальним проектом у піарі та в рекламі;

— виявити етапи створення соціального про�
екту;

— уточнити різницю між соціальним проек�
том у рекламі та соціальною рекламою. 

Об’єктом дослідження є соціальний проект як
поняття соціальної інформатики. 

Предметом дослідження є рекламний та PR
аспекти існування соціального проекту як по�
няття соціальної інформатики.

Методологічна основа дослідження. У своїх
теоретичних засадах дослідники виходили з ідей
сучасних теоретиків у сфері соціальних ко�
мунікацій (В. Бебик, Г. Горбенко, Д. Огілві,
Г. Почепцов, Є. Ромат) та економіки (М. Ста�
ріков). Осмислюючи стратегію дослідження,
вибір методів і методику його реалізації, автори
керувалися думкою про важливість детального
аналізу феномену соціального проекту в рек�
ламі та в піарі.

Авторів дослідження цікавить, у першу чергу,
соціальний проект як поняття соціальної
інформатики та його значення в рекламі та в
піарі.

Новизна дослідження полягає у постановці
конкретних нових завдань і зумовлюється отри�
маними результатами. 

Автори характеризують соціальний проект
як одне із понять соціальної інформатики, яке
дотичне до реклами та зв’язків із громадськістю.
Прописуються етапи створення соціального
проекту та аналізуються помилки, які призво�
дять до утопічності соціального проекту в рек�
ламі та в піарі.

Практичне значення одержаних результатів.
Автори сподіваються, що отримані результати
допоможуть полегшити процес творення та
реалізації соціального проекту в рекламі та у
зв’язках із громадськістю, нададуть можливість
рекламістам та піарникам ураховувати фунда�
ментальні проблеми, з якими доводиться стика�
тися під час здійснення кожного окремого
соціального проекту.
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Основна частина 
Дослідження категоріально�поняттєвого

апарату «Соціальної інформатики» є дуже важ�
ливим для науки соціальні комунікації. Адже
соціальна інформатика не лише вивчає комп�
лекс проблем, пов’язаних із походженням, роз�
витком та функціонуванням інформаційних
процесів у соціумі, але й надає можливість коре�
гувати ці процеси у різних сферах життя
суспільства.

Одними із основоположних категорій соціа�
льної інформатики є соціальне моделювання та
соціальне проектування. Ключовий елемент
соціального моделювання та соціального про�
ектування, який є спільним для цих процесів, —
це творення моделі, яка є необхідною складо�
вою пізнання, тобто ключовим елементом у
процесі перетворення інформації в якісне знан�
ня. Результат соціального моделювання  — це
така модель, яка реально існує, яка вже пройш�
ла апробацію, а ось результат соціального про�
ектування — це модель, яку ми намагаємося
наблизити до дійсності та запропонувати до
втілення [3]. 

Піар та реклама базуються на інформаційних
впливах. За допомогою реклами та піару замов�
ник надає потрібним йому об’єктам конкретну,
заздалегідь визначену інформацію, яка надалі
має стати знанням об’єктів і стимулювати їх до
потрібних замовнику дій. Соціальна інформа�
тика як наука має можливість суттєво поповни�
ти інструментальну понятійну базу науки про
рекламу та науки про зв’язки із громадськістю.
Адже деякі поняття соціальної інформатики до�
сить широко використовуються рекламістами
та піарниками під час впливу на цільові ауди�
торії замовників рекламних та PR�акцій. Одним
із таких ключових понять є соціальний проект.

Соціальний проект — це поняття, яке широ�
ко використовується у соціумі, і є дуже попу�
лярним у суспільних науках. У соціальній
інформатиці соціальний проект слід розуміти
як матеріальну чи нематеріальну ідеальну
модель, яка не є реальною і яка ще може бути
реалізована. Для того, аби її реалізовувати,
потрібно відповісти на питання, як і для чого
вона має бути реалізованою.

В ідеалі, соціальний проект створюється для
того, щоб стимулювати певні позитивні соціа�
льні зміни. Ці зміни замислюються, планують�
ся, отримують обґрунтування. В державі соціа�
льні реформи найчастіше за все підкріплюються
(або й навіть повністю складаються) з набору
соціальних проектів, націлених на великі за
масштабами прогнозовані суспільні зміни після
їх реалізації. Особливістю цих державних
соціальних проектів є схильність до небезпеки
перегляду, скасування або ревізії із обставин,
які пов’язані з особливостями функціонування
вищих рівнів влади (наприклад, пішов у

відставку уряд, який розпочав реалізацію низки
соціальних проектів, а на зміну йому прийшов
уряд, який їх скасував). 

Найбільш поширеними є такі проекти, що
зачіпають інтереси невеликих груп людей, наб�
лижені до їхніх повсякденних проблем і менш
залежні від загальнополітичної обстановки в
Україні. Особистість автора проекту, проектна
культура і проектна методологія його команди
надають індивідуальні риси кожному проекту
протягом усієї його реалізації — від появи заду�
му до прояву віддалених наслідків. Проміжок
часу між моментом появи проекту і моментом
його ліквідації становить життєвий цикл проек�
ту. У технології управління проектами це —
вихідне поняття для дослідження фінансування
робіт за проектом і прийняття відповідних
рішень [12]. 

В українських реаліях найчастіше соціальні
проекти не стимулюють позитивних соціальних
змін, а лише спрямовані на те, аби переконати
аудиторію, сформувати чийсь позитивний імідж
(політика, бізнесмена, структури і т. д.). На�
приклад, безліч політиків в Україні після того,
як отримують високі державні посади, склика�
ють прес�конференцію і заявляють про «неба�
чені досі позитивні реформи», які вони найб�
лижчим часом реалізують. Однак ті соціальні
проекти, які пропонуються, є часто дуже
відірваними від українських реалій життя і тому
не мають шансів на втілення. В результаті
пересічні громадяни в Україні вже не вірять у
можливість здійснення швидких позитивних
реформ. Для того, аби переконати їх у проти�
лежному, необхідно реалізувати хоча б кілька
потужних державних соціальних проектів.

Соціальний проект повинен бути підтверд�
женим реальним планом. «План�проект перед�
бачає наукове обґрунтування й опис можливих
станів у майбутньому, а також альтернативних
шляхів і термінів досягнення цього стану. Про�
ектування — вид пізнавальної діяльності люди�
ни, спрямований на формування прогнозів
розвитку об’єкта, на підставі тенденцій його
розвитку. Такий підхід до управління повинен
відповідати на два головні питання: що віро�
гідніше за все можна чекати в майбутньому і
яким чином змінити умови, щоб досягти цього
стану?» [стор. 32, 6]. Тому під соціальним проек=
том як поняттям соціальної інформатики буде�
мо розуміти пропозицію до втілення комплексу
дій із метою змінити якийсь суспільний дисбаланс
і, як результат, призвести до гармонії, задоволь"
нити бажання обраної аудиторії, на яку розрахо"
ваний конкретний соціальний проект. 

В реальності дуже часто спроба піарників
змінити дисбаланс призводить до ще більшого
дисбалансу. До цього може призвести навіть од�
на якась неправильна дія із комплексу дій, з
яких складається конкретний соціальний
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проект. Наведемо приклад із світового досвіду,
докладно описаний економістом М. Старiко�
вим: «Яким чином США допомагають голодую�
чим Африки?». Спочатку американці галасли�
во, із постійним оприлюдненням коментарів
представників держави в ЗМІ, виділяють великі
суми на продовольчу допомогу голодуючій Аф�
риці. Влаштовується ціле шоу, із показом фото�
графій та фільмів жахливого змісту. Схожі на
скелети африканські діти ледь пересувають но�
ги і лежать обліплені мухами. 

Кошти збирають благодійні організації, які
активно залучають до цього зірок американсь�
кого шоу�бізнесу, але основну масу грошей
виділяє уряд США. Це мільйони і мільйони до�
ларів, на які закуповуються продукти в амери�
канських фермерів, проплачується робота аме�
риканських кораблів, які везуть цю гуманітарну
допомогу в Африку. 

Таким чином, американці популяризують
своїх зірок шоу�бізнесу, дають приховану
дотацію своєму аграрному сектору, своїм
фермерам, робочі місця для моряків і портових
робітників. Але проблема в тому, що ця аме�
риканська гуманітарна допомога потім про�
дається в Африці. Продається за демпінговими
цінами — і дешева заморська їжа сповна вини�
щує в африканських країнах місцевих вироб�
ників. Африканські фермери не можуть конку�
рувати із продуктами дотованих Вашингтоном
гігантів сільгосппродукції США. У результаті
колишні фермери і селяни самі переходять до
розряду злиденних і голодних і самі стають
отримувачами американської допомоги. Їжа,
що підкошує місцевого виробника, пливе до
Африки під благородним гаслом порятунку го�
лодуючих. Як можна відмовитися приймати від
США продукти для голодуючих дітей? Це озна�
чає їх убити! Вбивці дітей! Приблизно такі заго�
ловки прикрасять перші шпальти західних газет,
поруч із великими кольоровими фото дитячих
трупів, — у разі, якщо Африка відмовиться бра�
ти участь у даному соціальному проекті уряду
США» [стор. 248�249, 14]. 

Отже, такий соціальний проект завдяки
участі піарників сформував у більшості людей
світу позитивне ставлення до благодійних акцій
США на підтримку голодуючих. Люди бачать у
журналах у різних куточках світу фотографії
американських зірок поряд із бідними афри�
канськими дітьми і жертвують свої гроші. Тоб�
то, успішно реалізовується зовнішня картинка
соціального PR�проекту. В цілях такого соціаль�
ного проекту заявлено бажання допомогти
голодуючим Африки, змінити суспільний дис�
баланс, який полягає у їхньому недохарчуванні.
Не було враховано, що демпінгові ціні на
продукти харчування можуть призвести до не�
конкурентноспроможності африканських фер�
мерів. У результаті реалізації такого соціального

проекту посилився дисбаланс в африканському
суспільстві — насправді реалізація соціального
проекту призвела до суттєвої залежності бідних
країн Африки від іноземної гуманітарної допо�
моги. Можливо, ліпший ефект мав би соціаль�
ний проект, який дозволив би зібрати гроші для
дотацій африканським фермерам на перші
2�3 роки — задля того, аби вони «встали на но�
ги»? В ідеалі, піарнику, реалізуючи конкретний
обраний проект, потрібно всебічно підходити до
проблеми, яку він намагається вирішити завдя�
ки конкретному соціальному проекту. В реаль�
ності — робота піарника націлена на реалізацію
інтересів замовників, які мають інші пріоритети.

Науковець Є. Ромат визначає організацію
всіляких заходів подієвого характеру як «один із
засобів і прийомів піару» [11]. Особливі події
(«spesial events») — це проведення піарником
презентацій і заходів співучасті [стор. 153, 4].
Розробка, впровадження та інформаційна під"
тримка соціальних проектів піарником визна"
чається як вид спеціальних подій, якi  є одним
з напрямів роботи піарника.

Часто буває й так, що соціальні проекти, які
створюються, є неминуче утопічними, — бо
ресурси, з яких виходить їхній автор, ніяк не
дозволять їх навіть реалізувати. Наприклад,
неминуче нереальним виявився соціальний
проект, який запропонував 6 серпня 2009 року
тодішній президент Віктор Ющенко. Він під час
засідання на тему підготовки до нового нав�
чального року в Україні поставив завдання за
рік забезпечити всі сільські школи України
комп’ютерами та автобусами. Контекст, в якому
Президент України оголосив про реалізацію та�
кого соціального проекту, був описаний жур�
налістами так: «Програма «Шкільний автобус»,
яка повинна була завершитися в 2009 році, не
виконана. Тому дітям 3 тисяч українських сіл
1�го вересня знову доведеться добиратися до
школи пішки за кілька кілометрів. У цьому пре�
зидент звинувачує і місцеву владу, і Кабінет
міністрів. Одне із головних завдань на наступ�
ний рік те ж саме — за рік забезпечити автобуса�
ми всі райони Україні, а також комп’ютеризува�
ти всі школи України» [1]. 

Під час пропозиції до реалізації такого масш�
табного державного соціального проекту одразу
зрозумілою ставала його утопічність. По�пер�
ше, в Україні не було, та й досі, через півтора ро�
ки, немає фінансових ресурсів для його ре�
алізації. По�друге, через шість місяців після
такої заяви в Україні до влади повинна була
прийти нова команда нового президента. Як
відомо, нова політична команда в Україні завж�
ди спочатку кілька місяців розставляє нових
людей на посадові місця, потім — кілька місців
вивчає стан справ і лише потім вирішує, чи
потрібно виконувати соціальні проекти, запро�
поновані минулою владою. За таких обставин
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соціальний проект, запропонований Віктором
Ющенко, ніяк не міг бути втіленим у життя за
один рік.

Натомість одразу була зрозумілою потен�
ційна успішність іншого соціального проекту
тодішнього президента Віктора Ющенко, яка
полягала в задоволенні бажань конкретної
аудиторії. Президент у грудні 2009 року перед
Новим роком подарував комп’ютер та 20 тисяч
гривень багатодітній сім’ї з Вінницької області,
яка, крім своїх 2�х дітей, взяла на виховання ще
9 дітей і мала від держави щомісяця 16 тисяч
гривень на їхнє утримання [15]. Тим самим пре�
зидент, по�перше, реально змінив на краще
життя в окремій сфері у конкретних дітей виз�
наченої сім’ї, і, по�друге, своїм прикладом на�
дав стимул іншим багатим та впливовим осо�
бистостям допомагати дітям, і по�третє, ще раз
прозвучало, що взяти дітей на утримання в Ук�
раїні означає мати від держави на них
щомісячні доплати. 

Однак, логічно, що в інших багатодітних
сімей з’явилися негативні емоції: «А чому Пре�
зидент прийшов із подарунками не до нас?».
Існує ризик, що участь Віктора Ющенка у тако�
му соціальному проекті могла погіршити його
імідж серед багатодітних сімей України, адже
імідж — це зв’язок конкретних емоцій (пози�
тивних, негативних чи нейтральних) із конкрет�
ною особою, предметом чи явищем дійсності,
про імідж якого ми говоримо. Для того, аби
нейтралізувати такий потенційний ризик, піар�
служба Президента України мала заздалегідь
продумати інформаційний привід для пояснен�
ня: чому Віктор Ющенко пішов саме до цієї
сім’ї (наприклад, дітей тільки�но взяли на утри�
мання, чи діти є обдарованими, чи ще щось)?
Але такого інформаційного приводу тоді не бу�
ло надано.

Отже, під час здійснення соціального проек�
ту є пріоритетним визначення піарником цільо�
вої аудиторії, її інтересів та проблем. Чим мен�
шою є цільова аудиторія — тим іноді легше
виявляється з нею працювати. Як пише науко�
вець В. Бебик, цільові соціальні групи беруть на
себе виконання певних суспільних функцій, що
потребує внутрішньої консолідації системи
соціальної комунікації, і, звичайно, особливої
групової пам’яті [стор. 49, 2]. Найбільш
успішними в подальшій реалізації виявляються
соціальні проекти, які спочатку апробуються на
невеликій кількості осіб�представників соціа�
льної групи чи на невеликій території. Світовий
досвід підказує можливість введення соціаль�
них змін у державі через поступове впроваджен�
ня соціальних проектів у деяких регіонах
України, а згодом — на території всієї країни.
Наприклад, перший заступник голови Адмініс�
трації Президента України Ірина Акімова
оголосила про соціальний проект в реформу�

ванні системи охорони здоров’я, який буде про�
тягом трьох років реалізовуватися в Донецькій,
Вінницькій, Дніпропетровській областях [16].
Це робиться, по�перше, через брак ресурсів для
одночасної реалізації соціального проекту на ве�
ликій території, по�друге, для всебічного ви�
вчення можливих негативних ефектів від ре�
алізації соціального проекту та для їх мінімізації. 

Успішним виявився соціальний проект
Фонду Віктора Пінчука, реалізований улітку
2010 року. Фонд відібрав на конкурсній основі
та проплатив проїзд, харчування та проживання
50 активних молодих студентів зі всієї України,
які працювали протягом невеликого часу на те�
риторії 4�х заповідників України — прибирали
там сміття, озеленяли, пололи бур’яни, косили
траву і т. д., не отримуючи за це зарплати. Таким
чином, Фонд Віктора Пінчука організував
дозвілля 50 представників цільової аудиторії,
яка навчається у найкращих ВНЗ України, і по�
пуляризував через них себе [13].

Є дві фундаментальні проблеми, які піарникам
треба враховувати під час складання соціального
проекту і які можуть вплинути на подальшу
реалізацію проекту:

А) врахувати ризики — потрібно спрогнозу�
вати, як кожен із елементів соціального проекту
може вплинути на бажаний результат;

Б) оцінити ресурси, які надаються для ре�
алізації соціального проекту — потрібно чесно
відповісти на питання: «Чи реально, використо�
вуючи ці ресурси, реалізувати даний проект?». 

Пересічним громадянам здається, що дуже
успішними є соціальні проекти, які реалізують в
Україні відомі особистості щодо збору грошей
для дитячих будинків. Вони, використовуючи
своє ім’я, під час різних заходів збирають поже�
ртви від багатих людей. Однак чи вдається їм
тим самим досягти позитивних змін у хоча б
якомусь суспільному дисбалансі? Співробітни�
ки дитячих будинків Київської області роз�
повідають, що діти�сироти там уже мають дос�
татньо іграшок та солодощів. Головні проблеми
цих дітей — це невизначеність їхнього сьогоден�
ня та майбутнього: де жити після 18 років? Де
навчатись і як потім знайти роботу? І т. д. Тобто,
навіть ці соціальні проекти, які реалізуються у
сфері зв’язків із громадськістю і покликані
вирішити якийсь суспільний дисбаланс, не
можуть вирішити головних проблем сиріт.
Натомість, їм удається задовольнити бажання
обраної аудиторії (багатих та відомих людей, які
беруть участь у реалізації даного проекту) бути
названими меценатами та спонсорами. 

Як вважають теоретики та практики піару,
соціальний проект має бути спрямований на
вирішення однієї чи кількох проблем обраних
соціальних груп.

Зазначимо, що суть соціального проекту по"
лягає в пропозиції зробити бажане дійсним. Для
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створення соціального проекту потрібно пройти
такі етапи:

1) Зробити дослідження і визначити, якою є
дійсність в обраній сфері;

2) Виокремити, в чому суть бажаних змін;
3) Прописати комплекс дій для зміни нині

дійсного на бажане.
Науковець Г. Почепцов зазначає, що практи�

ка піару також полягає в проведенні запланова�
них програм дій, які мають служити не лише
інтересам організації, а й суспільним інтересам
[стор. 32, 9]. Ознаки вищої майстерності для
піарників — пропонувати такі соціальні проек�
ти, реалізація яких надасть можливість стиму�
лювати прогрес, допомагати цільовим групам у
покращенні їхнього життя, одночасно реалізо�
вуючи інтереси замовників, які це фінансують.
Це має бути основною місією здійснення
соціального проекту.

Рекламісти постійно створюють соціальні
проекти для аудиторії, запевняючи її, що саме
їхній рекламний продукт зможе вирішити пробле"
ми аудиторії, якою виступають великі, малі
соціальні групи. Говорячи про «соціальний про�
ект у рекламі», не слід його плутати із поняттям
«соціальна реклама». 

Адже, як визначено у статті 1 Закону України
«Про рекламу», «соціальна реклама — інфор�
мація будь�якого виду, розповсюджена у будь�
якій формі, яка спрямована на досягнення
суспільно корисних цілей, популяризацію за�
гальнолюдських цінностей і розповсюдження
якої не має на меті отримання прибутку» [5].
Ключовими є останні слова — вона «не має на
меті отримання прибутку». Коли ми говоримо
про рекламу, то розуміємо, що вона стимулює
збут конкретного товару протягом конкретного
часу. Адже у визначенні реклами в цьому Законі
говориться про формування та підтримку інте�
ресу цільової аудиторії, а інтерес — це певна
потреба, яка виступає як ціль діяльності [стор.
170, 8]. В контексті реклами інтересом цільової
аудиторії повинно виступити бажання придбати
конкретний товар у конкретній кількості у виз�
начений проміжок часу.

«Терміну «соціальна реклама» за кордоном
відповідають поняття «некомерційна реклама»
та «суспільна реклама». В першому випадку
мається на увазі реклама, яка проплачується не�
комерційними інститутами та спрямована на
залучення уваги до справ суспільства, а в друго�
му — суспільна (соціальна) реклама, яка пропа�
гандує якесь позитивне явище» [cтор. 16, 10].
Тобто соціальна реклама створюється та
розміщується організаціями, які не ставлять
перед собою ціль продавати якийсь товар. Як
зазначає науковець Г. Горбенко, «можна з упев�
неністю стверджувати, що соціальна реклама
пропонує чи демонструє «правильну модель»
поведінки людини і «правильний спосіб» життя

в цілому. Тому вплив соціальної реклами на роз�
виток і формування певних норм моралі
суспільства загалом не можна перебільшити»
[стор. 271, 4]. Соціальна реклама намагається
вирішувати проблеми соціуму, надаючи поради.

Однак зовсім інші поради розміщуються у
рекламі, націленій на комерційний збут товару.
Наприклад, один із класичних методів написан�
ня рекламних текстів — це метод «зло та його
подолання», суть якого полягає в наступному:
«Описується проблема. Потім — описується
шляхи її вирішення, тобто те, що треба для цьо�
го негайно зробити. Змальовується те, що буде,
якщо ми цього не зробимо. Це є класичним ме�
тодом написання рекламних текстів» [стор. 82,
4]. Тобто, рекламіст у створеній рекламі пропо�
нує втілення комплексу дій із метою змінити
якийсь суспільний дисбаланс і, як результат,
призвести до гармонії, задовольнити бажання
обраної аудиторії, на яку розрахований його
текст. Іншими словами, рекламіст, як і піарник,
також використовує соціальний проект, але вже
задля того, аби змалювати цільовій аудиторії,
яка є потенційними покупцями, що її проблему
можна повністю чи частково вирішити, придбав"
ши товар.

Практично неможливо виміряти співвідно�
шення реальних та утопічних соціальних про�
ектів на будь�якому рекламному ринку. Адже
для цього треба було б зробити дослідження:
який відсоток товарів, у рекламі про які обіця�
ють зробити озвучене бажання цільової ауди�
торії дійсним, насправді вирішує її проблеми?
Наприклад, у рекламі господині в холодній воді
замочують плями десятилітньої давнини й
одразу отримують «білосніжну скатертину»,
цукерки дарують «райську насолоду», дезодо�
ранти «втамовують запах 24 години на добу»,
шампунь збільшує кількість волосся на 50% та
робить його «ніжним та шовковистим», і т. д. Це
є ідеальним чи реальним? Бо не можна виклю�
чати, що 99% аудиторії дійсно отримає «райське
насолодження» чи на 50% збільшить у себе
кількість волосся і т. д. 

Класик теорії реклами Д. Огілві наводить
такі приклади, коли рекламісти шукають проб�
леми аудиторії та обіцяють, що рекламований
товар їх вирішить: «Я міг би позиціонувати ми�
ло «Dove» як миючий засіб для чоловіків після
брудної роботи, однак замість цього вирішив
назвати його туалетним милом для жінок із су�
хою шкірою. Останні 25 років це діяло успішно.
В Норвегії автомобілі «СААБ» не мали якогось
визначеного статусу. Ми вирішили назвати їх
«автомобілями для зими». Через три роки вони
зайняли перше місце серед автомобілів, які
підходять «для норвезьких зим» [стор. 12, 7].
Отже, визначеною аудиторією для збуту мила
виявилися жінки, яким рекламіст обіцяв позба�
вити їх від сухої шкіри. Рекламіст знайшов аргу�
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менти й для покупців автомобілів, які бажали
зимою не мати з автомобілем проблем. 

У своїх текстах рекламісти, творячи соціаль�
ний проект, надають аудиторії пропозицію до
втілення комплексу дій з придбання товару, обіця"
ючи змінити якийсь суспільний дисбаланс (на"
приклад, позбавити людей страждань від якоїсь
проблеми — зі здоров’ям, з відчуттям комфорту
чи задоволення і т. д.) і, як результат, призвести
до гармонії, задовольнити бажання обраної ауди"
торії, на яку розраховано конкретний соціальний
проект. 

Першочергова засторога для рекламістів під
час творення соціального проекту — бути пев�
ними, що аудиторія згодом, після придбання
товару, не відчує розчарування від того, що він
не вирішив тієї проблеми, про яку говорилося в
рекламі. 

Головна різниця між соціальним проектом у
рекламі та соціальним проектом у соціальній
рекламі полягає в наступному: соціальний про�
ект в рекламі має вигляд як обіцянки зробити
для аудиторії певне її бажання дійсним, позба�
вити від якоїсь проблеми в обмін на придбання
нею конкретного товару, а в соціальній рекламі
соціальний проект має вигляд показу рекла�
містом певної ідеальної моделі поведінки у
соціумі. В разі дотримання такої ідеальної
моделі цільова аудиторія має покращити власне
життя та життя інших.

Висновки. В суспільстві завжди існуватимуть
проблеми, бо це виходить з особливостей ор�
ганізації відносин у соціумі [стор. 56, 4]. 

В соціальній інформатиці соціальний проект
слід розуміти як матеріальну чи нематеріальну
ідеальну модель, яка не є реальною і яка ще мо�
же бути реалізована. Піарники та рекламісти під
час своєї діяльності творять для аудиторії такі
моделі і пропонують до втілення.

Під соціальним проектом як поняттям

соціальної інформатики будемо розуміти про�

позицію до втілення комплексу дій з метою

змінити якийсь суспільний дисбаланс і, як ре�

зультат, призвести до гармонії, задовольнити

бажання обраної аудиторії, на яку розраховано

конкретний соціальний проект. 

Розробка, впровадження та інформаційна

підтримка соціальних проектів піарником ви�

значається як вид спеціальних подій, який є од�

ним із напрямів роботи піарника. Рекламісти

постійно створюють соціальні проекти для

аудиторії, запевняючи її, що саме їхній реклам�

ний продукт зможе вирішити проблеми цільо�

вої аудиторії, якою виступають великі, малі

соціальні групи.

В ідеалі, соціальний проект створюється для

того, аби стимулювати певні позитивні соціа�

льні зміни. Але, на жаль, в реальності най�

частіше соціальні проекти не стимулюють пози�

тивних соціальних змін, незважаючи на те, що

позиціонуються як такі, що мають вирішити

конкретний суспільний дисбаланс. Натомість

вони спрямовуються лише на задоволення інте�

ресів замовника.
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У статті узагальнено досвід використання
соціальної мережі ВКонтакте у викладанні і вив"
ченні дисципліни соціально"гуманітарного циклу.
Створення віртуального об’єднання в Контакте
надало можливість використати всі переваги цієї
соціальної мережі в інформаційному забезпеченні
викладацької практики. У якості концепту"
алізації досвіду представлена організаційна мо"
дель віртуального об’єднання, проаналізовано пе"
реваги та обмеження віртуальної взаємодії у
соціальній мережі. 

Ключові слова: Інтернет, соціальна мережа,

ВКонтакте, інформаційне забезпечення, вірту�

альне об’єднання, віртуальна взаємодія, викла�

дацька практика.

В статье обобщен опыт использования соци"
альной сети ВКонтакте в преподавании и изуче"
нии дисциплины социально"гуманитарного цикла.
Создание виртуального сообщества в Контакте
дало возможность использовать все преимущест"
ва этой социальной сети в информационном обес"
печении преподавательской практики. В качест"
ве концептуализации опыта представлена
организационная модель виртуального сообщест"
ва, проанализированы преимущества и ограниче"
ния виртуального взаимодействия в сети.

Ключевые слова: Интернет, социальная сеть,

ВКонтакте, информационное обеспечение,

виртуальное сообщество, виртуальное взаимо�

действие, преподавательская практика.

In the article the experience of using of social net"
work VKontakte in teaching and studying of a socially"
humanitarian cycle discipline is generalized. Creation
of virtual community in VK has given the chance to use
all advantages of this social network in information
support of teaching practice. The organizational model

of virtual community is presented as theoretical gener"
alization of the experience, advantages and restrictions
of virtual interaction in the network are analyzed.

Key words: Internet, social network, VK, infor�

mation support, virtual community, virtual interac�

tion, teaching practice.

«Интернет изменит все сферы нашей жиз�

ни» — высказывание Павла Дурова, создателя

«ВКонтакте» (крупнейшей в Рунете социальной

сети), определяет роль Интернет как фактора

социальных трансформаций [1]. Будущее сов�

ременного общества во многом обусловлено

путями развития Интернет как глобальной

информационной системы и ее ключевых под�

систем, в частности стратегиями крупнейших

социальных сетей. В зоне наибольшего воздей�

ствия Интернет находятся те социальные прак�

тики, в которых информация, ее количество,

качество, доступ к источникам, способы пере�

дачи определяют суть и результат профессио�

нальной деятельности. 

В контексте интеграции Украины в евро�

пейское образовательное пространство важно

придерживаться основных принципов и поло�

жений, изложенных в тексте Болонской декла�

рации. «Чрезвычайно важным является то,

чтобы независимость и автономия университе�

тов обеспечивали постоянную адаптацию сис�

тем высшего образования и научных исследова�

ний в соответствии с новыми потребностями,

требованиями общества и развитием научных

знаний» [2]. Использование Всемирной паути�

ны в науке и образовании становится привыч�

ным: сайты научных сообществ, вузов, ученых,

преподавателей, электронных библиотек. В

публикациях социально�гуманитарного нап�

равления посвященных теме включения новей�

´Œ
—

¬
≤“

¿
 –

≈
√≤

Œ
Õ

”
ª 

π
2
, 

2
0
1
1

132

Розділ VІІI
ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНІ
КОМУНІКАЦІЇ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ & ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК

(На примере социальной сети ВКонтакте)

Алёна Коваленко, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры психологии Запорожского национального технического университета

УДК 004.946 : 378.147.111 : 37.015.3



ших информационных технологий в научные

практики авторы представляют опыт использо�

вания различных Интернет сервисов и вирту�

альных миров  (ICQ, e�mail, Skype, Second Life)

в психологических и социологических исследо�

ваниях [3; 4; 5; 6]; проведения научных семи�

наров, Интернет�тренингов, фокус групп, пси�

хологического консультирования в режиме

виртуального взаимодействия [4; 7; 8; 9]. Тема

использования социальных сетей в профессио�

нальной деятельности преподавателя не полу�

чила пока достаточной разработки. Однако,

возможности социальной сети, выявленные на

опыте, мотивируют включать виртуальное взаи�

модействие составляющим компонентом пре�

подавательской практики. 

Цель статьи. Концептуализация опыта ис�

пользования социальных сетей в преподавании

на примере социальной сети ВКонтакте. 

Содержание основных понятий. 
Социальные сети — тип сайтов, основное

предназначение которых — помочь зарегистри�

рованным посетителям находить и поддержи�

вать отношения с друзьями, одноклассниками,

однокурсниками, коллегами и другими знако�

мыми людьми. Понятие «социальная сеть»

(термин введен Дж.Барнсом в 1954г.)  первона�

чально получило концептуальную разработку в

социальной науке за несколько десятилетий до

рождения Интернета (1969г.) и распростране�

ния Всемирной паутины (1991г.) [10; 11; 12].

ВКонтакте — крупнейшая в Рунете социаль�

ная сеть; дата основания — 10 октября 2006 го�

да; автор — Павел Дуров. К началу 2011 года

ВКонтакте — современный, быстрый и эсте�

тичный способ общения с ежедневной аудито�

рией социальной сети, превышающей 23 мил�

лиона человек [13].

Преподавательская практика мыслится как

частный вид социальной практики, главными

участниками (социальными актерами) которой

выступают студенты и преподаватель. Именно

социальные практики, по мнению Э. Гидденса,

являются, в соответствии с теорией структура�

ции, предметом социальных наук. Данная кате�

гория предполагает учитывать: рефлексивный

мониторинг деятельности, бессознательную

мотивацию, интенциональность действий и их

непреднамеренные последствия [14, с. 488�491].

Информационное обеспечение преподавательс�

кой практики — это вся совокупность инфор�

мационных источников (их количество, качест�

во, доступ, способы передачи), которые

используются в образовательном процессе и от�

вечают его задачам.

Вопрос информационного обеспечения

учебных дисциплин — актуален в контексте

глобализации информационного пространства,

быстроты появления и развития информацион�

ных технологий, современного подхода в обра�

зовании, который отводит значительную роль

самостоятельной подготовке учащегося. Пере�

численные аспекты стимулируют преподавате�

ля использовать в своей профессиональной де�

ятельности все возможности современного

информационного пространства, не ограничи�

вая студента источниками, которые входят в

учебные и рабочие программы курсов. В связи с

увеличением в академических курсах доли ча�

сов отводимых на самостоятельную работу уча�

щегося, задачи преподавателя: способствовать

самостоятельному поиску и отбору студентами

информации к изучаемому модулю, теме, кате�

гории или понятию дисциплины; аккумулиро�

вать и упорядочить информацию, собранную

студентами в соответствии с содержательными

модулями и темами изучаемого курса. 

Современные социальные сети предоставля�

ют возможности для организации виртуальных

сообществ и создают условия для аккумулирова�

ния информации, ее упорядочивания, коллек�

тивного доступа и обсуждения. Современные

студенты предпочитают те сайты в Интернете,

которые способны дать максимальную отдачу

затраченного времени и энергии: информацию,

развлечение, общение. 

ВКонтакте идеально подходит для реализа�

ции определенного круга преподавательских за�

дач, так как эту социальную сеть отличают:

• масштабы информационного пространства

(самая крупная социальная сеть в Рунете);

• удобная и логичная организационная обо�

лочка виртуального сообщества (разделы фото,

видео, аудио, новостей с викиразметкой, кото�

рая позволяет упорядочить информацию в

группе более детально);

• защищенность информации (закрытый

доступ в группы и безопасность персональных

страниц);

• возможности интеграции с внешними Ин�

тернет�ресурсами: ссылки на сайты, коды и

виджеты для сайтов; и внутренней интеграции:

дружественные группы (многие студенческие

группы имеют свои виртуальные сообщества в

сети); 

• привлекательность социальной сети ВКон�

такте для участников практик: студентов и пре�

подавателей. 

Создание виртуального сообщества в Кон�

такте предоставило возможность использовать

все преимущества этой социальной сети в

преподавательской практике. На основе изуче�

ния одной из учебных дисциплин социально�

гуманитарного цикла в социальной сети ВКон�

такте была создана группа HomeWork [15]. На

момент окончания изучения дисциплины в ней
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зарегистрировалось 230 студентов трех факуль�

тетов, 26 студенческих групп. Обобщение опыта

администрирования данной группой представ�

лено в организационной модели виртуального

сообщества, которая включает основные аспек�

ты, определяющие деятельность по устройству

и управлению сообществом в образовательных

целях.

Организационная модель виртуального
сообщества 

Информационная структура группы
Единую для всех виртуальных сообществ ин�

формационную структуру предлагает ВКонтак�

те основными разделами в группах: видео,

аудио, стена, микроблог, новости, фото. Поль�

зователю предоставляется возможность управ�

ления: отключение тех или иных разделов исхо�

дя из задач и целей создания группы. Более

детальную форму информационного порядка

создает преподаватель�администратор, уточняя

ее в процессе развития группы. Наиболее удоб�

ным и распространенным способом упорядочи�

вания информации в группе является выделе�

ние основных разделов и подразделов. Основа

для создания такой многоуровневой информа�

ционной структуры — викиразметка в группах

ВКонтакте (поддерживается в описаниях но�

востей), которая позволяет создавать в вирту�

альном сообществе целые библиотеки или ми�

ни�энциклопедии, делиться ссылками на

фотографии и видео. Овладению навыками ее

использования способствует достаточное ясное

и понятное руководство с примерами, которые

демонстрируют способ ее применения для реа�

лизации конкретных задач. Пример информа�

ционной структуры виртуального сообщества

(группы HomeWork в Контакте) представлен на

рисунке 1. 

Правила добавления информации в группу
Целью разработки правил является обеспе�

чение максимального удобства в поиске инфор�

мации: видео, аудио, фото материалов, полез�

ных ссылок в соответствии с содержательными

модулями, темами дисциплины. Опыт показы�

вает, что с развитием группы объем информа�

ции различного формата в ней значительно

увеличивается. Так, количество видеоматериа�

лов в группе HomeWork на момент окончания

изучения дисциплины увеличилось более чем в

20 раз. Правилами регулируется добавление ин�

формации во все активные разделы группы, в

зависимости от того, предполагается ли в изуче�

нии дисциплины использовать видео, аудиоза�

писи, фотоматериалы или же отсутствует такая

необходимость.

Контроль входящей информации
Выделение данного аспекта в организацион�

ной модели виртуального сообщества обуслов�

лено необходимостью проверки содержания

входящей информации на соответствие задачам

учебного курса. Вопрос модерирования возни�

кает также из необходимости исключать

повторное добавление материалов. В случае

большого количества участников и объемов

входящей информации преподаватель может

быть не в состоянии выполнить всю работу мо�

дератора. Способ решения данного вопроса —

задействовать наиболее активных студентов,

передавая им часть функций администратора. 

Рис. 1. Пример информационной структуры группы
HomeWork в Контакте.

Осуществление контроля входящей инфор�

мации связано также с необходимостью оцени�

вания индивидуальной работы студента. Один

из вариантов способа контроля — разработка

образца стандартной записи на стене группы,

которую делает студент после добавления ви�

део, фото или иных материалов. Краткая запись
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содержит имя, фамилию студента, № группы,

название темы или модуля и ссылку на добав�

ленный в группу материал. Она отражает инте�

рес студента к определенной теме, его персо�

нальный вклад в развитие сообщества, степень

овладения и понимания определенной темы,

раздела, категории. Кроме контролирующей

функции, стандартизация записей на стене

придает ей классическую строгость, тем самым,

выполняя эстетическую функцию. 

Мотивационные аспекты деятельности в
группе

Анализ опыта управления деятельностью

виртуального сообщества выступает основани�

ем для выводов в отношении мотивации участ�

ников. Для студента, в первую очередь, моти�

вом выступает интересность заданий, которые

выполняются даже в отсутствие стимулирова�

ния оценкой. Во�вторых, персонификация

вклада в развитие сообщества. Отличительной

особенностью жизни в сети является то, что все

объективированные действия остаются в исто�

рии жизни сообщества. В�третьих, начисление

балов за определенные виды работ, что позволя�

ет студенту достигать уровня желаемой оценки.

Деятельность преподавателя мотивируется пер�

сональной заинтересованностью в таком пути

развития дисциплины; включением деятель�

ности по созданию, организации, руководству

виртуального сообщества, консультаций посре�

дством социальной сети в индивидуальные пла�

ны и консультационные графики. Постановка

вопроса о включении виртуального взаимодей�

ствия в преподавательскую практику ставит за�

дачу проанализировать данный процесс на

предмет его особенностей.

Виртуальное взаимодействие в сети: 
достоинства и ограничения

Отсутствие единого смысла термина «вирту�

альный» объясняет неоднозначность его восп�

риятия в прагматическом аспекте. В ситуации,

когда в сознании «виртуальное» противопостав�

ляется «реальному», чему�то действительно су�

ществующему, виртуальный мир и виртуальные

отношения могут восприниматься как приду�

манные, неестественные, ложные. То есть с оп�

ределенной негативной коннотацией. Иной

смысл «виртуального» — как порожденного но�

вейшими компьютерными и Интернет техноло�

гиями по�иному формирует восприятие вирту�

ального мира, как естественного и нормального

этапа развития цивилизации. 

Термин «виртуальная реальность» (введенный

Джэроном Ланьером в 1989 году) на современ�

ном этапе развития социально�гуманитарного

знания весьма распространен. Его употребление

в научных и публицистических текстах, в разго�

ворной речи стало привычным. Виртуальная

реальность как «создаваемая компьютерными

технологиям среда перестает быть отстранен�

ной моделью, в которую можно погрузиться на

некоторое время, а потом выйти и забыть, она

прочно входит в повседневную жизнь, стано�

вится ее частью» [16, с. 20].

В процессе виртуального взаимодействие

происходит и воссоздание этой реальности

«экранного мира», и его обновление в той сте�

пени, в которой участники этого желают и мо�

гут (последнее, в частности, обусловлено их по�

ложением в виртуальном мире). Виртуальное

взаимодействие — это коммуникативная сос�

тавляющая жизни в сети. Посредством данного

процесса формируется представление о личнос�

ти, основанное на виртуальном образе, имидже.

В сети участники предоставляют информацию

о собственных интересах, круге общения, спо�

собах и времени препровождения досуга, что

позволяет узнать личность студента или препо�

давателя вне профессионального контекста.

Основываясь на данных исследований по этой

теме и персональном опыте, следует учитывать

то влияние, которое может оказывать виртуаль�

ный образ участников созданный в сети на от�

ношения вне виртуального мира. 

Достоинства виртуального взаимодействия —

это те особенные возможности социальной сети,

которые может использовать преподаватель

в своей профессиональной деятельности. 

Консультативная практика. Как правило,

консультации на определенные темы для всех

студенческих групп по содержанию одинаковы

и многократно повторяются преподавателем.

Консультации, методические рекомендации

(представленные в текстовом формате) могут

быть размещены в соответствующем разделе

виртуального сообщества или на сайте препода�

вателя. На вопрос студента преподавателю оста�

ется только передать в сообщении ссылку на

страницу, где содержится нужный ответ. В зави�

симости от специфики учебной дисциплины, а

также для студентов с особенными потребнос�

тями консультация может быть представлена в

видео�или аудиоформате. Социальная сеть

ВКонтакте предоставляет возможность прик�

реплять фото, видео, аудиозаписи к сообщени�

ям. В зачетные периоды у студентов повы�

шается необходимость в консультациях для

уточнения действий по выполнению рефератов,

контрольных работ. Понимание преимуществ

сети способствует тому, чтобы часть консульта�

ционной деятельности предусмотренной в наг�

рузке преподавателя осуществлять на основе

виртуального взаимодействия. 

Коллективные обсуждения. Аудитория обще�

ния в сети не ограничена составом студенчес�

кой академической группы. Сеть создает широ�
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кие возможности  коллективного обсуждения

видео�, фотоматериалов к темам и содержатель�

ным модулям курса, проведения опросов и ана�

лиза их результатов. Причем инициаторами по�

добных тематических встреч могут выступать

сами студенты. 

Расширение временных рамок изучения дисцип"
лины, предусмотренных учебным планом. Наука и

основанное на ней образование не стоит на

месте, содержание учебных дисциплин со вре�

менем изменяется, включая новые идеи, темы,

содержательные модули. Виртуальное взаимо�

действие, виртуальное сообщество — позволяют

оставаться в курсе нововведений учебной дис�

циплины и в контакте с преподавателем. 

Включение в образовательный процесс персо"
нальных преподавательских разработок Интер"
нет"ресурсов. Это преимущество виртуального

взаимодействия в сети становится ощутимым

при наличии персонального преподавательско�

го сайта, в своем содержании ориентированно�

го на студента. 

Повышение интереса к изучаемой дисциплине.
Пожалуй, это является наиболее важным преи�

муществом общения в сети (данное утвержде�

ние основано на положительных отзывах сту�

дентов). 

Основным ограничением для виртуального

взаимодействия как одного из путей развития и

обновления преподавательской практики на

современном этапе развития цивилизации яв�

ляется доступ в Интернет, уровень владения

компьютером и определенными программами. 

Выводы. Организация виртуального сооб�

щества и виртуальное взаимодействие в социа�

льной сети ВКонтакте предоставляет возмож�

ность использовать все преимущества новейших

информационных технологий в профессио�

нальной деятельности преподавателя. Это спо�

соб и путь оптимизации преподавательской

практики, который позволяет преподавателю

расширить информационное обеспечение учеб�

ной дисциплины; студенту —  проявить свой

творческий потенциал.

Киберпространство (виртуальная реаль�

ность) — среда неограниченных возможностей

для реализации человеческого потенциала. От

человека зависит то, в какой степени и в каком

назначении он использует эти возможности.

Влиятельность данной среды на духовную

жизнь цивилизации трудно переоценить. 
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Стаття присвячена розгляду проблем навчання
медіабезпеці першокурсників спеціальності «Жур"
налістика». Зокрема, досліджено методичні
прийоми, з допомогою яких викладачі передають
контент студентам під час викладання дис"
ципліни «Медіабезпека», та основний зміст цього
контенту.

Ключові слова: медіабезпека, методики вик�

ладання, поєднання навчання та виховання,

співпраця викладача і студента, самостійна пра�

ця студента�першокурсника.

Статья посвящена рассмотрению проблем
начального периода обучения первокурсников
специальности «Журналистика». В частности,
исследованы методические приемы, с помощью
которых преподаватели передают контент сту"
дентам во время преподавания учебной дисципли"
ны «Медиабезопасность», и основное содержание
такого контента.

Ключевые слова: медийная безопасность,

методики преподавания, сочетание обучения и

воспитания, сотрудничество преподавателя и

студента, самостоятельная работа студента.

This article examines the problems of the initial
training period freshmen n the Journalism. In particu"
lar, it is explored methods that are used to refer the
content to students during the learning of the class
«Media Security» as well as the main content of it. 

Key words: media security, teaching methods, a

combination of training and education, teacher and

student cooperation, self studying of students. 

Актуальність даної теми полягає у необхід�

ності поглиблювати рівень викладання дис�

ципліни «Медіабезпека» як однієї із найваж�

ливіших у практичній підготовці майбутніх

фахівців ЗМІ. Мета публікації — висвітлити

прийоми та методи, з допомогою яких викла�

дачі передають студентам зміст цієї дисципліни,

однієї із найбільш важливих на спеціальності

Журналістика».

Як показують співбесіди з абітурієнтами цієї

спеціальності та, особливо, з їхніми батьками, у

громадській думці досі існує стереотип стосов�

но небезпечності роботи у редакціях засобів ма�

сової інформації.

Чи це так насправді? У світі щороку вбива�

ють близько сотні наших колег. Такий злочин

завжди викликає гнівний осуд урядів і міжна�

родних організацій, у тому числі журналістсь�

ких. Однак людей інших професій гине набага�

то більше: водіїв автотранспорту, моряків,

поліцейських, військових. Якщо порівняти ста�

тистику, вийде, що працювати в ЗМІ цілком

безпечно.

Так, але ж не лише «цензура кулі» становить

небезпеку для людини нашої справи, хоч і вона

лишається, на жаль, актуальною. Є інші небез�

пеки: позбавлення здоров’я, волі, роботи, поса�

ди, зароблених грошей, доброго імені — та ще

чимало іншого. І отже, ці небезпеки треба зна�

ти, бачити та бути готовими їх здолати — але

краще уникнути.

Неприємності чатують щосекунди на будь�

яку людину, а отже, і на журналіста. Тому все,

що стосується загальних правил і вимог безпеки

життєдіяльності, відноситься і до нас. З однією

поправкою: ми завжди на роботі, а тому будьяка

неприємність, яка з вами сталася, означатиме

невиконання редакційного завдання, планів

тощо. «Моя нежить вартує двісті тисяч до�

ларів», — сказав якось відомий тележурналіст:

за контрактом, саме він мав вести важливу

телепередачу у відкритому ефірі, а нежить (як

результат його непередбачливості чи необереж�

ності) зробила б неможливим його вихід в ефір. 

Приклади вмілого долання журналістами

небезпек різного роду чимало в історії жур�

налістики. З ними треба знайомити творчу мо�

лодь. Випускова бригада російської «Правди»

везла на машині картонні відбитки полос завт�

рашнього номера газети — матриці. Запізнюва�

лися на аеродром, до літака на Владивосток, пе�

редати на борт, щоб із матриць там друкували

завтрашній тираж. Водій редакційної «Волги»

порушив правила руху, за ними кинулася навз�

догін міліція, довелося тікати нічними вулиця�

ми, потім на трасі за містом, і аж в аеропорту,

коли випусковий редактор побіг до трапа літака

віддавати матриці, водій «здався» міліції. Цей

випадок було описано в одному із номерів попу�

лярного в ті часи журналу «Журналист».

Подібні приклади показують, що, на відміну

від людей інших професій, ми маємо бути і

особливо обережними, і беззастережно відпо�

відальними щодо виконання професійних

обов’язків. 

Слід передати молоді, що за екстремальних

умов перша вимога до журналіста у зоні небе�

зпеки — він не має права загинути. Не можна не
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виконати завдання редакції — це друга вимога.

Поєднати їх буває вкрай важко, але професіона�

лу треба щоразу знаходити єдино правиль�

ний вихід, щоб і лишитися живим та неушкод�

женим — і виконати редакційне завдання.

Студенти першого курсу вже знають із курсу

«Вступ до спеціальності», що найбільша честь

для журналіста — першим узнати те, чого не

знають інші. Відтак, найбільша ганьба — не зна�

ти те, про що вже відомо всім. Неінформований

журналіст — поганий журналіст, і тоді не має

значення, вміє він добре писати чи ні. А пошук

інформації часто пов’язаний із небезпеками,

небажанням людей надавати необхідні дані, і

тоді від професіонала вимагаються особливі на�

вички, і про них треба теж розповідати молоді.

Тим більше актуальним є питання про небез�

печність нашої професії та про вміння працюва�

ти з інформацією про екстремальні події. У наш

час, згідно із дослідженнями, від половини до

трьох четвертих новин у телесюжетах мають

саме екстремальний зміст: щось вибухнуло,

десь землетрус, когось убили, хтось із кимось

зіткнувся — і завжди є жертви. А ще сталися за�

ворушення, було розігнано мітинг, страйк

закінчився сутичками із поліцією, рейдерське

захоплення заводу призвело до поранення кіль�

кох людей, міжконфесійний конфлікт перетво�

рився на масову бійку… 

Усе це означає, що люди нашої професії по�

винні вміти миттєво реагувати на відомості про

надзвичайні події, якомога швидше діставатися

місця події, вміло входити в зону небезпеки, от�

римати інформацію, відділити її від чуток і

пліток, неодмінно передати її до редакції і вий�

ти неушкодженим із небезпечної зони. Ті, хто

робить це повсякчасно, є своєрідною кастою

всередині журналістського корпусу, як спецназ

серед звичайних солдатів у війську. Вони

нерідко ризикують життям, але роблять це із

власної волі, адже мають особливий досвід, чут�

тя небезпеки і вміння миттєво знаходити єдино

правильне рішення і втілювати. Цим вони вик�

ликають заздрість у «мирних» колег.

Не опанувавши досконально методикою по�

ведінки у зоні небезпеки, не можна піддавати

ризику себе і оточуючих. Командир взводу

«Альфа», нині начальник охорони комерційно�

го банку, розказав авторові цих рядків історію із

бойового минулого. У першу чеченську війну до

підрозділу спецназу пристав кореспондент мос�

ковської газети. Розпочався марш, передбача�

лося, що боєзіткнення не буде — але раптом

взвод попав під обстріл бойовиків. Командир

швидко організував бій, спритні бійці почали

відтісняти ворога із його засідки — і раптом ви�

явилося, що кореспондент заховався у не�

надійну схованку. Гірше того: це угледів і воро�

жий кулеметник. Легка здобич привабила його,

він став пересувати точку ведення вогню, кулі

щоразу ближче лягали до бідолахи. Жити тому

лишалося кілька секунд. Командир змушений

був міняти задум бою, переставляти сектори ве�

дення вогню снайперам, гранатометникам, щоб

змусити замовчати ворожий кулемет. Згодом

послали двох спецназівців до того хлопця, щоб

перевести його у більш безпечне місце — тобто

довелося ризикувати життям солдат. Врешті все

обійшлося добре, кореспондент уцілів, але свої

ж спецназівці потім добре провчили його, щоб

не ліз, куди не треба, поки не навчиться не

гірше їх укриватися від раптового обстрілу,

снайперського вогню, передбачати напрями і

міру небезпеки ще до початку стрілянини. 

Перша теза, яку мають засвоїти майбутні

журналісти�екстремали, — журналістові під ку�

лями, бомбами, на мінних полях робити нічого,

це справа військових. Обидві воюючі сторони

не люблять журналістів на своєму боці. Війна —

справа кривава, жорстока, підступна, тому витік

інформації про її перебіг зашкодить або режи�

мам секретності, або іміджу борців за справед�

ливість, який критично важливий для обох вою�

ючих сторін. В усякому разі, по обидва боки

лінії фронту добре буде отримати від військових

адміністрацій перепустки, посвідчення або інші

документи, які засвідчують дозвіл журналістові

перебувати там, де він є. 

Військовому кореспондентові треба бути

ближче до джерел інформації, а це штаби,

офіцери зі зв’язків із громадськістю, вищі ко�

мандири, врешті бойові офіцери у вільну хвили�

ну в тилу, а не під час управління боєм. Цим

правилом часто нехтують адреналінозалежні ре�

портери�екстремали. Їм треба не забувати прос�

ту істину: поранення чи й загибель журналіста

означає автоматично невиконання редакційно�

го завдання, а це неприпустимий результат за

будь�яких обставин.

Чималі небезпеки чекають на журналіста у

мирний час за звичайного збирання інформації.

Люди не хочуть її давати, а якщо дають, то пе�

рекручену ними задля власної користі. Довірли�

вий репортер напише напівправду, і йому дове�

деться відповідати за ту половину, де брехня.

Надмірно недовірливий взагалі нічого не напи�

ше, він буде перевіряти інформацію, аж поки

мине редакційний «дедлайн», а це також без�

жальна річ.

«Слово не горобець: впіймають — виле�

тиш!», — так перефразує відоме прислів’я ре�

дакційний фольклор. Однак людям нашої про�

фесії часто�густо доводиться відповідати не

лише за написані нами, а й за ненаписані слова:

«А чого ж ти не згадав про оте?», — не раз дово�

диться чути у будь�якій редакції. Законодавство
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Сполучених Штатів Америки звільняє жур�

наліста від відповідальності, якщо під час судо�

вого засідання не буде доведено, що він знав

певні дані, але навмисне їх приховав. Тобто, як�

що не знав, то й невинуватий. Але ж звільнення

від відповідальності по суду не звільняє наших

колег від професійної відповідальності: попере�

ду у невдахи має бути важка розмова із босом,

який захоче достеменно розібратися, чому його

«newsgatherer» не дізнався певних важливих де�

талей. Результатом виграного судового процесу

буде, цілком можливо, звільнення із роботи.

Як відрізнити інформацію звичайну, відкриту,

від такої, що містить у собі державну чи ко�

мерційну таємницю? Якщо журналіст не знає

відповіді на це запитання, у нього є два шляхи.

Перший — і правильний — оперативно зверну�

тися до компетентних джерел із запитом про ста�

тус даної інформації. Другий, вимушений,

скажімо, через брак часу, — відмовитися від

використання сумнівних даних. Третій шлях

(«надрукуємо, а там подивимося») є цілковито

хибним, непрофесійним. У найгіршому випадку

це приведе до засудження такого невігласа до

восьми років ув’язнення через зраду Батьківщині

шляхом розголошення державної таємниці.

Коли виникає небезпека судового пересліду�

вання через вторгнення репортера у приватне

життя? Треба знати не лише закони нашої

країни із цього приводу, а й практику Євро�

пейського суду з прав людини, чиї позиції дещо

відрізняються від наших. Зокрема, йдеться про

висвітлення приватного життя так званих

публічних осіб, що є дуже привабливим для

«акул пера». 

Як убезпечитися від звинувачень у наклепі?

Журналіст має бути справжнім юристом, почи�

наючи роботу над матеріалом, який зачіпає

інтереси інших людей, особливо впливових

осіб. Він має заздалегідь убезпечитися від усіх

можливих ускладнень на кожному із етапів

підготовки матеріалу, вміти відбити спроби зу�

пинити публікацію, що було б, безсумнівно,

творчою невдачею і його, і редакції. Для цього

мало знати закон, треба вивчити всі дотичні ка�

зуси правозастосування: коли такі дії вживалися

журналістами чи їхніми противниками — і з

якими наслідками для преси?

Як передбачити ризики зміни вашими дже�

релами інформації даних, якими вони з нами

поділилися? Такі випадки бувають. За кількома

листами, що свідчили про хабарництво серед

медичних працівників, міська газета зробила

матеріал «Пляма на білому халаті». Однак автор

не пересвідчився у достовірності цих листів, не

об’їхав перед публікацією всіх адрес, указаних

на конвертах, не зустрівся з людьми. Відразу

після публікації особи, чиї інтереси було зачеп�

лено, почали тиснути на авторів листів. І ті —

всі! — відмовилися від свого авторства. Редакція

опинилася у вкрай важкому становищі.

Перевірка інформації значною мірою убез�

печує журналіста, редакцію від неприємностей.

А. З. Москаленко сформулював правило трик�

ратної перевірки отриманих даних. Це можна

визнати як мінімум, адже насправді треба пе�

ревіряти інформацію з незалежних джерел

стільки разів, скільки треба, щоб остаточно пе�

реконатися у її правдивості чи облудності. Ось

приклад. Відповідальний секретар Сєвєродо�

нецької міської газети поставив до блоку оголо�

шень цілком невинний текст: «Пропав песик».

Далі йшли ознаки тваринки, номер телефону —

і приписка про те, що сліпий хлопчик дуже лю�

бить свого хвостатого друга і сумує за ним. Ого�

лошення принесла достойного виду пані, чемна

і добре вдягнена, вона навіть розчулилася й пус�

тила сльозу, розказуючи про дружбу між песи�

ком і сліпим хлопчиком: вони разом грали у

дворі... Секретар передзвонив за вказаним но�

мером і запитав, чи дійсно песик пропав.

«Так…», — на тому кінці лінії здивувалися

цікавістю редакції до такої події. А у працівника

редакції забракло духу спитати, чи дійсно хлоп�

чик сліпий — або, може, не спало на думку пе�

ревіряти таку деталь. Песик дійсно зник, голов�

не нібито було з’ясовано. Наступного дня після

виходу свіжого номера газети гримнув скандал.

Песик дійсно пропав, але хлопчик, виявилося,

зовсім не був сліпим! Та пані перебувала з його

батьками у вкрай ворожих стосунках, от і

вирішила у такий спосіб змусити їх нервувати.

Отже, слід прояснити для майбутніх жур�

налістів думку про те, що небезпека причаюєть�

ся для нас не так у екстремальності подій, як у

надзвичайній відповідальності авторів за поши�

рювану ними інформацію. Поряд із надзви�

чайністю подій ця екстремальність притаманна

звичайним редакційним будням. І знання

медіабезпеки мають стосуватися не лише по�

ведінки журналіста на мінному полі (де йому

нічого робити), а під час роботи над кожним ма�

теріалом.

У чому найперша причина потрапляння

журналіста у небезпечні ситуації? Багаторічні

спостереження за випадками, які призводили

до сумних наслідків для журналіста, перекону�

ють: у «проколах» завжди є критична частка

провини самих журналістів. Чогось вони не вра�

хували, щось вони не так оцінили, якихось важ�

ливих деталей не помітили. А результат вийшов

сумний. Життя, професія не пробачають

недосвідченості, безвідповідальності, зарозу�

мілості, непередбачливості, легковажності, а

особливо невігластва — найбільш небезпечної

хиби, цілковито несумісної з нашою професією.
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Студентам треба розповісти історію про за�

гибель Дмітрія Холодова, молодого московсь�

кого журналіста, одного із тих, хто розпочали

сумний мартиролог наших втрат у 1990�ті роки.

Він розслідував тему корупції у російському

міністерстві оборони. Напевно, вкрай небез�

печний матеріал вимагав особливої обережності

та стовідсоткової безпомилковості. Та саме цьо�

го забракло. Одного дня журналісту невідома

особа повідомила по телефону, що матеріал,

який його дуже цікавить, міститься у камері

схову на одному із вокзалів. Назвала номер бок�

са, код замка валізки. Тут би й замислитися

кореспондентові над питанням власної безпеки

і скажімо, прийти на митницю на тому ж вок�

залі й пропустити валізку через багажний рент�

ген�контроль. Він би побачив усередині приго�

товану для нього бомбу. Натомість він приніс

«дипломат» до редакції й у присутності коле�

жанки клацнув замками і підняв кришку. Сам

загинув на місці, вибухом скалічило молоду

жінку. Потім слідство звинуватило у цьому зло�

чинові фахових десантників�диверсантів.

Подібних помилок в оцінці реальної ситуації

припустилися, на превеликий жаль, й інші наші

загиблі колеги. Список їх є на будинку Націо�

нальної спілки журналістів України. Звернімо

увагу, один рядок там незаповнений…

Необхідно звернути увагу на те, що найбіль�

ший професійний гріх журналістів (і, на жаль,

досить поширений) — невігластво. Найгірші

наслідки воно має для нас у справах юридичних.

Численні справи, програні редакціями у судах із

цієї причини, є неспростовним доказом такого

висновку. І це за тої умови, що ми маємо досить

прогресивні та досконалі закони щодо ЗМІ.

Знати їх (а їх, які прямо чи опосередковано

регулюють сферу масової комунікації, є близько

15, та підзаконні акти), і приклади правозасто�

сування — вже убезпечити себе від більшості

кризових ситуацій. Можна навести численні

приклади, коли працівники редакцій, відпові�

даючи в судах за позовами з відшкодування і

моральних, і майнових збитків, показували

цілковиту необізнаність із діючим законодав�

ством.

Ось приклад, водночас і смішний, і сумний.

На місцевій телестудії вирішили зробити сюжет

щодо небезпеки ВІЛ�СНІД. Задумали — роб�

лять. Звукоряд швидко записали із санітарних

бюлетенів. А от із відеорядом виходила пробле�

ма. Де шукати кадри «групи ризику»? Попряму�

вали до вокзального ресторану, у барі зняли

півтори хвилини панорами на камеру: люди,

танці, світломузика. У кадрі три молоді жінки,

перед ними пляшка вина, наїдки. Побачивши

телекамеру й що їх знімають, вони навіть

всміхнулися і помахали привітно руками. Те�

левізійники повернулися в студію, монтують

сюжет. Кадри з жінками лягли якраз на слова

«до групи ризику належать повії, наркомани,

гомосексуалісти». Сюжет вийшов у ефір у

вечірній час. А зранку до місцевої телестудії од�

на за одною стали приходити ті самі молоді

жінки. Одна сказала, що то був її день народ�

ження і вони з подругами вперше в житті зайш�

ли до ресторану. Вона є вчителькою молодших

класів, і тепер її виганяють з роботи, бо по те�

левізору показали, що у неї СНІД. Друга зайшла

заплакана: у неї за тиждень мало бути весілля, та

його, вже сказали і свекруха, і жених, не буде, бо

виходить так, що вона повія, про це й по те�

левізору показували. А замість третьої зайшов її

розлючений чоловік кремезної статури.

Залишимо невдах�телевізійників у важку для

них годину. Однак зробимо головний висновок:

у проблемах із безпекою журналіста найбіль�

шим винуватцем є сам журналіст.

Є окремі зони небезпеки, де журналіст від

початку ні в чому не винен, бо не винен ніхто.

Це — зони природних катаклізмів. Необхідно

навчити творчу молодь поводитися за таких

умов і як звичайній людині, і як професіоналу.

Якщо журналіст випадково опинився у таких

обставинах, треба негайно виконувати всі дії,

необхідні для власного убезпечення. Збирання

матеріалу для редакції треба відкласти на потім,

коли небезпека мине. Якщо є змога, з набли�

женням стихійного лиха (тайфуну, урагану, цу�

намі чи торнадо) слід вимкнути електрику, газ,

забрати документи, гроші, апаратуру, медика�

менти. На це немає часу в умовах землетрусу: із

першим поштовхом треба негайно залишити

приміщення. А це означає, що в зоні небезпеки

землетрусів усе потрібне має бути заздалегідь

приготовлене до негайної евакуації і поставлене

коло дверей. Під час повені, крім цього, добре

встигнути зробити саморобний плавзасіб із по�

рожніх пластикових пляшок, захопити запас во�

ди, їжі. Під час лісової пожежі краще не гаяти на

все це час: усе одно все піде за полум’ям. Поши�

рення лісової пожежі у хвойних лісах та ще у

сильний вітер відбувається так швидко, що кра�

ще зосередитися саме на власному рятуванні та

допомозі слабшим від себе. І, безумовно, слід

думати про те, як негайно передати до своєї ре�

дакції інформацію, фото, відео стихійного лиха.

Боєзіткнення, бойові дії, військові дії, пов�

номасштабна війна — робота у цих умовах

становить найбільшу небезпеку для журналіста,

особливо телевізійного, бо він і його оператор

камери мусять узяти «картинку» із поля бою.

Війна перевертає життя, і не можна підходити

до нього з нормальними, звичними мірками.

Убивство зі злочину стає тут справою доблесті й

геройства, за нього не засуджують, а нагороджу�
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ють. Тут журналіст може виступати у двох якос�

тях: або він підтримує з певних міркувань

(власні переконання, завдання редакції) одну із

сторін, або виступає неупередженим спос�

терігачем, рівновіддаленим від усіх учасників

збройного конфлікту. Ця різниця викликає до

життя зовсім різні способи дії, ставлення до

подій, інтерпретування й коментування. В уся�

кому разі, журналістові необхідно визначитися,

ким і яким він є за таких надзвичайних умов. Не

слід забувати про існування міжнародних стан�

дартів висвітлення таких подій, зокрема в них

міститься заборона давати слово лідерам озб�

роєних терористів, рядовим членам їхніх груп.

Необхідно також добре знати організацію

військ воюючих сторін, їх озброєння, цілі, особ�

ливості тактики — словом, бути трохи військо�

вим. Неточності й помилки різко зменшують

довіру читачів до переданого матеріалу. Так, у

радіорепортажі з подій навколо Норд�Осту мос�

ковський кореспондент Бі�Бі�Сі, почувши гуч�

ний постріл посеред автоматної стрілянини,

сказав, що з башти БТРа вистрілила гармата.

Але БТР (бронетранспортер) озброєний не гар�

матою, а крупнокаліберним кулеметом, на

відміну від БМП (бойова машина піхоти) з гар�

матою «Гром». Відразу стало зрозуміло, що ав�

тор не компетентний, не в матеріалі, і віри йому

не може бути. 

Зіткнення можуть бути і беззбройними. Це

трудові конфлікти (страйки), масові протестні

акції, зіткнення на ґрунті міжнаціональної,

міжрасової, міжконфесійної ворожнечі, полі�

тичні протистояння. Це не означає, що жур�

наліст під час таких подій може розслабитися.

По�перше, ознакою конфлікту є непередбачу�

ваність його розвитку. Опинитися посередині

раптової бійки і отримати травми теж е реаль�

ною загрозою. Тому треба вміти визначати не�

безпечні зони в натовпі й займати таку позицію,

яка була б безпечною і дозволяла би бачити пе�

ребіг подій та розвиток ситуації. По�друге, на

таких подіях, як правило, працює велика

кількість представників різних редакцій. Вини�

кають відносини конкуренції: хто швидше пе�

редасть матеріал до редакції, хто більше поба�

чить, взнає, краще проб’ється до джерел

інформації. Це не становить прямої загрози здо�

ров’ю чи життю, але містить у собі іншу, про�

фесійну небезпеку: програти творче змагання.

Від давніх часів є у журналістів термін: «фітіль».

Поставити конкурентам такий «фітіль» означає

здобути над ними переконливу перемогу,

обійшовши їх або в оперативності, або в глибині

аналізу, яскравості викладення — а краще і в то�

му, і в іншому, і в ще багато в чому. Якщо це

відбувається на тлі масових заворушень, справа

набуває особливої гостроти і вимагає від нас

особливої вправності. Тут вирішальними є ве�

личезне бажання перемогти — і досвід досяган�

ня такої перемоги, навички випереджати кон�

курентів. 

Студенти мають зрозуміти, що техногенні

аварії за ступенем небезпеки можуть перевищу�

вати стихійні лиха. Отруєння повітря, води

хімічними речовинами, висока радіація, загроза

поширення небезпечних мікробів вимагають

від кожного якомога швидше залишити небез�

печний район. Уже за його межами слід находи�

ти компетентних людей, бажано офіційних

осіб, щоб не поширювати чутки. Якщо ж за,

браком точної інформації, доводиться користу�

ватися неперевіреними даними, у повідомленні

про це має бути чітко зазначено.

Крім того, все викладене наводить на думку,

що журналістові в екстремальних умовах буде

потрібна і велика фізична сила, і витривалість, і

моральна стійкість, і вміння сконцентруватися

на головному, тобто навичка відразу за зміною

ситуації виділяти головне: чи розпитувати, чи

знімати, чи вже рятуватися. Тому треба тренува�

тися, загартовуватися, як фізично, так і мораль�

но та психологічно. Працювати в обстановці,

коли кругом кричать поранені, лунають

постріли або вирує полум’я, зовсім нелегко.

Ще одна сфера небезпеки у нашій роботі —

спортивні змагання, передовсім з екстремаль�

них видів спорту. На ралі, на альпіністських

підйомах чи спусках з гір на лижах, на палубі ях�

ти під час регати, всюди  є більша чи менша не�

безпека. Особлива увага власній безпеці повин�

на приділятися нами на стадіонах під час

заворушень серед футбольних фанатів. Знати

небезпечні трибуни, вміти знайти місце, з якого

все буде видно, але куди не зможе сягнути

розігрітий емоціями натовп — це теж складова

професійних навичок журналіста.

За будь�яких обставин журналіст має думати

наперед і якомога точніше знати, які небезпеки

можуть завадити йому у виконанні його про�

фесійних обов’язків. Відтак треба мати точний

план із чотирьох основних пунктів: як входити

до зони небезпеки, як отримувати там інфор�

мацію, як її передавати до редакції та як зали�

шати такі місця після закінчення роботи.

Входити в небезпечні зони необхідно закон�

ним шляхом, з дозволу влади або тих сил, які є

панівними на цій території. Наявність на руках

у журналіста документів, які такий дозвіл

підтверджують, значно зменшує ризики під час

перебування в таких зонах — і збільшує шанси

на допомогу людей журналістові.

Отримувати інформацію краще відкрито, не

приховуючи цього, показуючи своє посвідчен�

ня, інші документи. Застосування прихованих

камер, таємних зустрічей значно збільшує для
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журналіста ризик покарання за ведення ним

шпигунських дій.

Передавати інформацію теж слід відкрито, із

тих самих міркувань. Ця частина роботи в не�

безпечних зонах є водночас і найбільш відпові�

дальною, і найменш забезпеченою. Звичні ка�

нали інформації можуть бути пошкоджені або

навмисне відімкнуті, так само як і спеціальні

журналістські канали, за якими «перекачують»

картинку, текст, звук до своїх редакції корес�

понденти редакцій світових ЗМІ. Отже, треба

повсякчасно думати про альтернативні можли�

вості, шукати їх, навіть екзотичні (наприклад,

короткохвильовий зв’язок кораблів, що стоять у

порту, або  екіпажів яхт, пасажири літака, який

відправляться у «спокійний» аеропорт і згоди�

лися передати ваш текст тощо).

Виходити із небезпечної зони слід за двох

вирішальних змін у ситуації. Перша: ситуація

стабілізується, надходження нової інформації,

вартої уваги, не передбачається. Друга: ситуація

стає надто небезпечною, слід залишати ці місця

і відходити (пішки, авто� чи авіатранспортом,

кіньми — чим швидше, чим доведеться і чим

безпечніше). Шляхи відходу також можуть

містити небезпеку: мінні поля, мародери на

шляхах, диверсанти із протилежного боку, що

мають наказ убивати всіх.

Методи передавання інформації до редакцій

із зон підвищеної небезпеки можуть бути досить

обмежені — але без них саме перебування в зоні

екстриму втрачає сенс. Події у країнах Північ�

ної Африки взимку і навесні 2011 р. показали,

що в разі заворушень уряди приймають рішення

вимикати стільниковий зв’язок, інтернет, щоб

запобігти з’єднанню і координації повстансь�

ких сил. Це завдає удару по інтересах жур�

налістів у такій ситуації. Тому продумувати ці

методи у їх послідовності слід ще до виходу на

таке завдання, причому з участю керівників ре�

дакції чи її підрозділу. Передати інформацію

треба швидко, оперативність тут має вирішаль�

не значення. Не слід забувати, що сам процес

передавання інформації нерідко викликає

підозру у учасників подій: журналіста можуть

легко звинуватити у шпигунстві — з дуже непев�

ними наслідками.

Отже, чотири заповіти лишають нам екстре�

мальні журналісти минулих часів. Перший: у

екстремальних зонах працювати треба, але

вміло та результативно. Другий: збереження

життя і здоров’я журналіста важливіше за добу�

вання інформації. Однак не виконати завдання

редакції не можна ні за яких обставин. Третє:

вийти із зони екстриму буває важче, ніж туди

зайти, але найнебезпечніше — в ній перебувати.

Четверте і головне: розраховувати у надзвичай�

них обставинах треба не так на себе, як на поміч

інших людей. Тільки сторонні люди, учасники

цих подій, стануть нам помічниками (але і пе�

решкоджатимуть, за інших обставин, виконати

завдання редакції). Без такої допомоги, а особ�

ливо в інших країнах, годі розраховувати на

успіх такої ризикованої справи.

На години самостійної роботи слід давати

студентам завдання відшукати публікації із

місць екстремальних подій та спробувати

відтворити шляхи входження журналіста до цієї

зони, отримання ним інформації, її передачі та

виходу із зони, якщо він уже відбувся.

У кінці заняття із медіабезпеки слід постави�

ти контрольні запитання. Певна річ, кожен вик�

ладач має сформулювати свої, які випливали б

із його власного досвіду — журналістського та

викладацького. Тому наведена нижче низка за�

питань може розглядатися як приблизна.

1. Які типи надзвичайних подій ви знаєте? У

чому небезпека кожної з них?

2. Які особливі навички потрібні жур�

налістам для роботи в зонах надзвичайних

подій?

3. Як забезпечити власну безпеку та вико�

нання редакційного завдання у зонах підвище�

ної небезпеки?

4. Які головні поради залишили нам у спадок

журналісти�екстремали минулих часів?

5. Назвіть зони підвищеної небезпеки різно�

го характеру в нашій країні та за кордоном. Як

ви могли б працювати там, якби ваша редакція

відправила вас туди за матеріалом?

На останніх практичних заняттях семестру

викладач дає ввідну з описом екстремальної

ситуації в зоні стихійного лиха, техногенної ка�

тастрофи або масових заворушень. Студенти

мають знайти правильне рішення для входу в

подібні зони, отримання там інформації та пе�

редачі її до редакції, а потім безпечного виходу

до небезпечного місця.
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Стаття присвячена визначенню оптимального
підходу до формування рецептивної граматичної
компетенції німецької мови на базі англійської.
Автор аналізує роль комунікативно"когнітивного
підходу у навчанні граматики, визначає його пере"
ваги і можливості для формування граматичної
компетенції читання та аудіювання у процесі
навчання майбутніх учителів німецької мови.
Саме цей підхід дає можливість зробити процес
навчання свідомим, що співпадав би із природним
шляхом пізнання, характерним для психіки дорос"
лої людини.

Ключові слова: рецептивна граматична ком�

петенція, комунікативно�когнітивний підхід,

рефлексія, принцип свідомості, стратегії нав�

чання читання та аудіювання.

Статья посвящена определению оптимального
подхода к формированию рецептивной граммати"
ческой компетенции немецкого языка на базе
английского. Автор анализирует роль коммуника"
тивно"когнитивного подхода к обучению грам"
матики, определяет его преимущества и возмож"
ности для формирования грамматической
компетенции в чтении и аудировании в процессе
обучения будущих учителей немецкого языка.
Именно этот подход дает возможность сделать
процесс обучения осознанным, который бы совпа"
дал с естественным путем познания, характер"
ным для психики взрослого человека. 

Ключевые слова: рецептивная грамматичес�

кая компетенция, коммуникативно�когнитив�

ный подход, рефлексия, принцип сознания,

стратегии обучения чтения и аудирования.

The article reveals the optimal way to the receptive
grammar competence on the basis of English language.
The author analyses the role of the communicative and
cognitive approach in the grammar teaching, deter"
mines its benefits and possibilities for the grammar
competence and listening competence formation for the
future g teachers of German. This method gives the
possibility to make the teaching process conscious  and
coincided with the natural way of cognition, witch  is
typical for the psychic of the adult.

Key words: receptive grammar competence,

communicative and cognitive  approach, reflection,

cognition approach, listening and reading educa�

tional approaches.

Постановка проблеми. Нові реалії нашого

життя зумовили зміни у підході до навчання

іноземних мов (ІМ). В умовах економічних,

політичних, соціальних змін, які охопили

суспільство закономірною є потреба у високо�

освічених фахівцях, які володіють двома і біль�

ше іноземними мовами, здатні вирішувати

творчі завдання, брати активну участь в іншо�

мовному міжкультурному спілкуванні, що

відповідно потребує вирішення проблеми

якісної підготовки майбутніх учителів і викла�

дачів не лише в першій, але і в другій іноземній

мові. Не можна не погодитись із тим, що саме

граматичні показники є надійним критерієм

визначення рівня володіння іноземною мовою.

Особливості рецептивних граматичних навичок

визначаються специфікою рецептивних видів

мовленнєвої діяльності, яка у свою чергу обу�

мовлена розпізнаванням і розумінням мовних

явищ у процесі сприйняття писемного й усного

тексту. Рецептивні граматичні навички, як і

знання та вміння, є складниками рецептивної

граматичної компетенції (РГК).

Актуальність дослідження полягає у визна�

ченні оптимального підходу до формування ре�

цептивної граматичної компетенції майбутніх

учителів німецької мови на базі англійської.

Вивчення та аналіз методичних джерел із пи�

тань комунікативного навчання граматики пока�

зав, що методисти виділяють декілька основних

підходів, а саме: системний (Давиденко Ю. Є.,

Малишевська Л. П., Решетов А. Г., Цвєткова Е. М.

та ін.), функціональний (Гак В. Г., Гугенейм Ж.,

Кисловська О., Марков Ю. Г., Мартине А. та

ін), тематичний (Рознюк В. К.) і їх різновиди. 

Але дані підходи не відбивають повною

мірою специфіку навчання та вивчення другої

іноземної мови (ІМ2) в рамках формування і

розвитку плюрилінгвальної та полікультурної

компетенцій. Ці аспекти навчання німецької

мови на базі англійської розглядаються сьогодні

німецькими вченими�методистами під загаль�

ною назвою «Методика навчання третьої мови»

«Tertiärsprachenunterricht» (С. Ерленвайн, У. Хой�

зерман, П. Хелшер, Б. Хуфайзен, Г. Нойнер та ін.)

в рамках дослідження проблем багатомовності,

яка була проголошена Радою Європи освітньою

метою у загальноєвропейській мовній політиці. 
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Метою статті є вивчення та аналіз ролі ко�

мунікативно�когнітивного підходу у навчанні

граматики, виявлення його переваг і можливос�

тей для формування рецептивної граматичної

компетенції у процесі навчання майбутніх учи�

телів німецької мови.

Виклад основного матеріалу. Мова є інструмен�

том спілкування, з одного боку, й інструментом

пізнання, з іншого. Цей постулат узгоджується із

загальним розумінням суті комунікативної ком�

петенції людини як знання, уявлення про мову і

здатність до мовленнєвих дій, умінь у мов�

леннєвій сфері. Сьогодні в методиці навчання

іноземних мов сприймаються як рівноцінні

важливі процеси і формування адекватного

уявлення про лінгвістичне явище, і розвиток

навичок та вмінь використовувати це явище в

реальній комунікації. Тому неодмінною умовою

ефективності процесу навчання ІМ2 необхідно

вважати його комунікативно�когнітивний

характер, а цей підхід вважати провідним. Такий

підхід, що дістав у США й Канаді назву CALLA

(Cognitive Academic Language Learning Ap�

proach — когнітивний академічний підхід до

вивчення мови), у Росії — когнітивно�інтелек�

туальний, когнітивно�компонентний, когні�

тивно�комунікативний, ставить основним

принципом навчання принцип свідомості у

процесі оволодіння іншомовними навичками й

уміннями, в тому числі й граматичними. Роз�

робкою та дослідженням даного підходу займа�

лися багато методистів як зарубіжних, так і віт�

чизняних (Барабанова Г., Баришніков Н.,

Бімель П., Гнуцман К., Едмондсон В., Кріст Г.,

Нойнер Г., Рампійон У., Хуфайзен Б., Щепіло�

ва А.та ін.). 

Комунікативний складник цього підходу де�

тально розроблений теоретично і його принци�

пи широко використовуються на практиці, а

поняття когнітивного лише входить у сферу

навчання іноземних мов. Із позицій комуніка�

тивного підходу процес навчання іноземної мо�

ви будується за аналогією із реальним процесом

мовленнєвого спілкування. Оволодіння грама�

тичними навичками читання та аудіювання

здійснюється шляхом реалізації цих видів

мовленнєвої діяльності у процесі навчання в

умовах, що моделюють ситуації реального

спілкування. Найважливішою характеристикою

комунікативного підходу до вивчення мов є ви�

користання автентичних матеріалів, тих, які

реально послуговують носії мови. 

Стосовно граматики, то вона дедалі більше

набуває домінуючого статусу. З’являється тер�

мін «семантична граматика», тобто граматика,

яка полягає в умінні учнів вибирати потрібну

граматичну форму, не звертаючись до вивчено�

го правила. Зрозуміло, що такий підхід вимагає

продуманого, а не механічного ставлення до

навчання [1, c. 279].

Із аналізу літератури можна зробити висно�

вок, що когнітивний підхід включає в себе ре�

алізацію принципів свідомості та зіставлення.

Однак, на думку А. В. Щепілової, когнітивний

підхід не вичерпує ці поняття, а когнітивний

принцип навчання є відносно самостійним і

потребує деталізації. У навчанні іноземної мови

когнітивний принцип зводиться до проблеми

оптимальної організації пізнавальної діяль�

ності, що відповідає природній пізнавальній

поведінці людини. Універсальна сторона

когнітивної діяльності людини при оволодінні

іноземною мовою проявляється у формуванні

уявлень про мовні явища, яке відбувається при�

родним шляхом. Однак загальна схема реалі�

зується індивідуально. Це відбувається шляхом

використання індивідуального набору пізна�

вальних прийомів і стратегій: метакогнітивних

(планування, вибіркова увага, самооцінка, са�

мокорекція), когнітивних (повторення, здогад�

ка, перенос, дедукція, індукція та ін.), соціаль�

них (співробітництво), афективних (контроль

емоцій) на кожному етапі пізнання [2, c. 5].

Отже організація навчального процесу на

етапі пізнання нового повинна співпадати із

природним шляхом пізнання, що характерно

для психіки дорослої людини. Разом з тим

необхідно допомогти тому, хто навчається, роз�

вивати гнучкість у використанні стратегій,

навчити використовувати ті чи інші стратегії

адекватно завданню, яке перед ним стоїть.

Такий підхід у поєднанні двох його сторін слу�

жить для збагачення когнітивних можливостей

студента і повинен підвищити якість та резуль�

тативність його пізнавальної роботи. На прак�

тиці когнітивний підхід включає в себе аналіз

або актуалізацію попередніх знань, спостере�

ження нового, виявлення протиріч, постановку

завдань, висунення гіпотези, концептуалізацію

нового знання за допомогою стратегій, що вже є

в арсеналі студента, експериментальне вико�

ристання нового знання. Необхідно тренувати

студентів у використанні стратегій, оптималь�

них для завдання, яке вирішується, а також

забезпечити можливість взяти максимум із

попередніх знань та вмінь. Важливо також

розуміти, як будуть взаємодіяти прийоми на�

вчання, які пропонує вчитель, і можливості сту�

дента в той чи інший момент навчання, чи

спроможний студент класифікувати, узагаль�

нювати, здійснювати перенос і т.д. Необхідно

запропонувати студенту таку взаємодію, яка б

забезпечила ефективний перехід до більш дос�

коналої стадії формування знань. 

Когнітивний підхід у методиці навчання мо�

ви має на меті не передати лінгвістичні знання,
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а допомогти їм народитися і розвиватися. Все це

повинно бути викликано потребою спілкування

та самовираження. Викладач пропонує студен�

там автентичні граматично коректні зразки іно�

земної мови, допомагає їх аналізувати і структу�

рувати, пропонує типи діяльності, різноманітні,

варіативні, когнітивні прийоми, робить можли�

вою самооцінку студентами їхніх успіхів у

навчанні. 

На нашу думку, когнітивний підхід у навчан�

ні рецептивної граматики німецької мови після

англійської є основним, тому що включає в себе

свідоме використання на заняттях граматичних

знань із мов, що вивчалися чи вивчаються пара�

лельно (рідна і перша іноземна). Невелика

кількість годин, що відводиться на вивчення

другої іноземної мови, потребує використання

всіх засобів, що є в розпорядженні вчителя для

інтенсифікації навчального процесу. Розуміння

когнітивних закономірностей процесу навчання

граматики та організація роботи у відповідності

до цих особливостей є важливою умовою

успішного навчання. Навчання оптимальних

пізнавальних стратегій веде в кінцевому резуль�

таті до більш швидкого досягнення студентами

самостійності, яка відіграє важливу роль у фор�

муванні рецептивних граматичних навичок.

Адже, на думку Н. Г. Ачкасової, цей процес

повинен здійснюватися шляхом самостійної ро�

боти: без безпосередньої участі вчителя, але під

його керівництвом [3, c. 5]. Когнітивні педа�

гогічні прийоми тренують того, хто навчається,

у рефлексії та роздумах про свої дії. 

На думку сучасних методистів, важливим для

майбутньої професії вчителя є розвиток реф�

лексії. Її використання у процесі підготовки

вчителя є гарантом того, що майбутній учитель

набуде корисної звички міркувати про процес

навчання з метою стати професіональним педа�

гогом. Майбутній учитель повинен навчитися

аналізувати, обговорювати, контролювати про�

цес навчання, використовуючи аналітичний

підхід [4, c. 110�111]; уміти визначати цілі і ста�

вити перед собою конкретні завдання; вибирати

адекватні засоби, шляхи та способи вирішення

поставлених завдань і досягнення мети; осмис�

лено здійснювати процеси самопізнання і само�

корекції; спостерігати, контролювати і регулю�

вати процеси навчання та самостійної роботи

[5, c. 78�79].

Рефлексійна діяльність інтегрує проектну та

дослідницьку діяльність, які, в свою чергу,

нерозривно пов’язані із психологічною готов�

ністю до вирішення проблем, що на даний

момент є одним із найбільш важливих завдань

навчання в цілому і розглядається як пріоритет�

на мета всієї системи освіти [6, с. 111]. Методис�

ти виділяють три етапи проектної дії, які

повинні виконуватись послідовно: задум — ре"
алізація — рефлексія.

Задум розглядається як ідеал наступної дії,

який повинен досягатися індивідуальними чи

колективними зусиллями, а не задаватися

кимось. При розробці моделі підготовки вчите�

ля даний етап пов’язаний із розробкою і колек�

тивним обговоренням стандартів, досягненням

єдиної думки стосовно кінцевого результату,

тобто того набору професіональних компе�

тенцій учителя, які в сукупності можуть забез�

печити необхідний рівень професіональної

компетенції чи здатності до вирішення не�

обхідного спектра професійних завдань.

В реалізації творчість виконавця повинна

бути розвинена більше, ніж механічне виконан�

ня. У сучасній педагогічній літературі багато го�

вориться про необхідність посилення ступеня

автономії студентів. Необхідно перейти від при�

мусового виконання до ініціативності.

Завершується схема рефлексією, а не контро�

лем як звичайно. Це не просто оцінка правиль�

ності виконання заданих дій чи інструкцій, а

аналіз накопиченого досвіду, його можливостей

та обмежень. Саме рефлексія готує нові задуми,

нові планомірні дії.

Оптимальним засобом для розвитку вмінь

проектування та рефлексії, що, в свою чергу,

спонукають до природного поєднання нових та

актуалізації раніше отриманих знань, є проб�

лемна ситуація, а не навчальне завдання. В ході

рефлексії відбувається колективна інтеграція

досвіду, знань, розширюється бачення, розу�

міння, комплексне осмислення проблеми чи

ситуації, а також шліфуються професійно�ко�

мунікативні вміння і формується готовність до

проектування дій в аналогічних ситуаціях.

З усього вищесказаного можна зробити вис�

новок, що  комунікативно�когнітивний підхід

являє собою не лише свідоме засвоєння студен�

тами навчально�мовленнєвого матеріалу другої

іноземної мови на базі рефлексії та аналізу у

процесі комунікативного навчання, максималь�

но наближеного до реального спілкування, але

й засвоєння і використання різноманітних

індивідуальних стратегій та прийомів вивчення

ІМ2. При когнітивному підході до навчання на

другий план відходять усі види суто імітативних

і репродуктивних типів вправ. Головне місце у

процесі навчання відводиться вправам та зав�

данням пізнавального характеру, коли друга

іноземна мова виступає реальним засобом

пізнання лінгвістичних фактів і явищ, які до

цього часу були для тих, хто навчається, невідо�

мими. Спільність багатьох граматичних та

семантичних категорій, характерних для англій�

ської і німецької мов, робить когнітивний підхід

у поєднанні із комунікативним найбільш
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ефективним. Порівняння граматичних систем

англійської, німецької та рідної мов може

активізувати та прискорити засвоєння структур

німецької мови як другої іноземної. При цьому

мова йде про: а) можливості переносу подібних

структур, які були засвоєні в англійській мові.

Наприклад, розрізнення префіксів та суфіксів,

наявність означеного та неозначеного артикля ,

вживання модальних дієслів з інфінітивом.

I must go now. — Ich muss jetzt gehen. He can speak
Russian. — Er kann Russisch sprechen.; утворення

Futurum I : Ich werde gehen. — I will go; б) визна�

чення відмінностей у граматичних структурах,

на які необхідно відразу звернути увагу, для того

щоб запобігти інтерференції. У тому ж прикладі

вживання модальних дієслів ми бачимо

відмінність, яку необхідно підкреслити. Це

відмінність у порядку слів: як у розповідному,

так і в питальному реченні дієслово в інфінітиві

завжди стоїть в кінці речення. Can I help you? —
Kann ich dir helfen. I must write this letter in Spanish!
Ich muss diesen Brief auf Spanisch schreiben. Також

труднощі викликають часові форми дієслів, то�

му що утворення формально схоже (Perfekt : er
hat getan — he has done; Präteritum: er wolte — he

wanted та ін.), а вживання відрізняється.

Не потрібно також ігнорувати рідну мову. На

думку Г. Нойнера і Б. Хуфайзен, навіть якщо

якесь граматичне явище не існує в рідній мові

(наприклад: артикль), то в процесі навчання

другої німецької мови необхідно спочатку акти�

візувати аналітичні процеси порівняння рідної

української із першою іноземною англійською

мовою і спонукати до необхідних висновків що�

до відмінності (в тому разі, якщо студенти не

набули під час вивчення першої іноземної мови

відповідних навчальних стратегій), а потім

перейти до німецької й ініціювати студентів до

висновків щодо схожості обох іноземних мов у

наявності означеного і неозначеного артиклів

та їх функцій [7, c. 83]. Рідна мова може вико�

ристовуватись на початковому етапі як засіб по�

яснення нового матеріалу та для порівняння

подібних граматичних явищ трьох мов. Це до�

поможе краще і швидше зрозуміти матеріал та

зекономити навчальний час. 

Ідея комунікативно�когнітивного навчання

німецької мови реалізується як за допомогою

методичних прийомів (рефлексія, аналіз, порів�

няння та ін.), так і за рахунок використання

автентичних текстових матеріалів. Сьогодні

студента не зацікавлять штучно створені тексти.

Тому Н. В. Баришніков пропонує із самого

початку вводити тексти із преси. Вони можуть

складатись із одного, двох речень, але повинні

бути автентичними. Текст є джерелом нової

інформації, соціокультурних, країнознавчих і

лінгвокраїнознавчих відомостей, він також слу�

жить засобом навчання усіх видів комунікатив�

ної діяльності [8, c. 29]. В роботі над текстом

необхідні вправи, спрямовані на розпізнання

речень, слів, закінчень, які ведуть до розуміння

значення. Для того щоб зрозуміти текст, студен�

ту необхідно активізувати всі свої попередні

знання і досвід у навчанні. Навчальний шлях до

розуміння йде від ідентифікації (розпізнавання)

та диференціації (розрізнення) граматичних

форм до інтерпретації їх значення і функцій [7,

c. 85].

Висновки. Дослідивши різні підходи до нав�

чання граматики, ми можемо зробити виснов�

ки, що більшість підходів не використовуються

в чистому вигляді, а їх елементи зустрічаються в

різних комбінаціях Так, наприклад, у навчанні

граматики ми не можемо обійтися без систем�

ності, функціональності і тематичності. Проа�

налізувавши методичну літературу, ми визна�

чаємо комунікативно�когнітивний підхід для

навчання рецептивної граматики німецької мо�

ви після англійської найбільш оптимальним,

тому що його переваги дозволяють досягти

кінцевої мети навчання. До переваг даного

підходу можна віднести:

— можливість зробити процес навчання

рецептивної граматики свідомим, що співпадав

би із природним шляхом пізнання, характерним

для психіки дорослої людини. Вдосконалення

когнітивних здібностей і збагачення когнітив�

них можливостей студента може підвищити

якість та результативність його пізнавально�на�

вчальної роботи з ІМ2. Навчання оптимальних

пізнавальних і навчальних стратегій веде до

більш швидкого досягнення студентами самос�

тійності й успішності у спілкуванні другою ІМ,

опосередкованому друкованими та аудиотекс�

тами;

— свідоме й рефлексивно�аналітичне вико�

ристання максимуму попередніх граматичних

знань із рідної і першої іноземної мови та від�

повідних умінь може прискорити процес нав�

чання і є реальним шляхом його інтенсифікації;

— необхідність і можливість ґрунтуватися

при формуванні граматичної компетенції на пе�

дагогічній граматиці, тому що саме вона є ди�

дактизованим описом структури мови, призна�

ченим для використання учнями і вчителями у

процесі оволодіння іноземною мовою та / або

керування таким процесом із урахуванням пси�

хологічних, психолінгвістичних і методичних

особливостей останнього, а також дій для її

вживання у мовленні;

— можливість навчити студента проектувати

свої вміння та здібності активно і творчо навча�

тися на професійну діяльність у школі.

Завданням подальшого дослідження є, на

нашу думку, доповнення даного підходу про"
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фесійним компонентом, який би забезпечував

розвиток умінь у майбутніх вчителів навчати

граматики німецької як другої іноземної мови,

тому що німецька мова стає в загальноосвітніх

школах України типовою другою іноземною

мовою після англійської. Це можуть бути зав�

дання на самостійне зіставлення мовних і мов�

леннєвих явищ, на аналіз граматичних вправ,

визначення їх цілей, порівняння їх ефектив�

ності, на розробку власних вправ, на розвиток

ефективних прийомів самовиправлення

(взаємного виправлення) і профілактики грама�

тичних помилок тощо. Адже основна практична

мета навчання ІМ студентів мовного педа�

гогічного вузу полягає у формуванні про�

фесійно спрямованої іншомовної комунікатив�

ної компетенції майбутнього вчителя�фахівця. 
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У статті представлена проблематика інно"
ваційних технологій навчання, зокрема дистан"
ційного, як одного із провідних у вищій школі, яка
має таку специфіку, як навчання студентства з
особливими потребами. Розглянута можливість
впровадження навчальних програм та методич"
них рекомендацій (на прикладі керівництва
магістерськими роботами) з розподілом частини
годин на очні та інтернет"консультації.

Ключові слова: дистанційне навчання, інтер�

нет�консультація, інтернет�комунікація.

В статье представлена проблематика иннова"
ционных технологий обучения, в частности
дистанционного, как одного из ведущих в высшей
школе, которая имеет такую специфику, как уче"
ба студенчества с особенными потребностями.
Рассмотрена возможность внедрения учебных
программ и методических рекомендаций (на
примере руководства магистерскими работами)
с распределением части часов на очные и интер"
нет — консультации.

Ключевые слова: дистанционная учеба, ин�

тернет — консультация, интернет — коммуни�

кация.

Range of problems of innovative teaching technolo"
gies is presented in the article, in particular distance
teaching, as one of the leaders at high school which has
such specific, as studies of students with special neces"
sities. Possibility of introduction of on"line tutorials
and methodical recommendations (on the example of
managing master’s degree works) with distribution of
working hours on internal and internet"consultations is
considered.

Key words: controlled from distance studies,

internet�consultation, internet�communication.

Постановка проблеми. Побудова національ�

ної системи освіти в Україні передбачає новий

підхід до професійної підготовки майбутніх

кадрів, спрямований на подолання кризи в

освіті, яка виявляється, передусім, у невідпо�

відності знань студентів запитам особистості,

суспільним потребам і світовим стандартам, у

знеціненні соціального престижу освіченості та

інтелектуальної, наукової діяльності. 

Основним критерієм роботи вищого навча�

льного закладу є рівень підготовленості випуск�

ників, раціональне поєднання їх теоретичних

знань з умінням застосовувати їх на практиці.

Як відомо, зараз на завершальному етапі на�

вчання студента у вищому закладі є його

кваліфікаційне навчально�наукове досліджен�

ня. Як правило, це написання випускної (або

магістерської) роботи. 

Науково�дослідна робота студентів магіст�

ратури випливає із завдань навчального проце�

су і сприяє підготовці висококваліфікованих

спеціалістів. Однією з провідних вимог до випу�

скників магістратури є всебічний розвиток їхніх

творчих здібностей та дослідницьких умінь. На�

уково�дослідна робота магістрів спрямована на

розвиток у майбутніх фахівців, науковців на�

хилів до пошукової, дослідницької діяльності,

до творчого розв’язання фахових завдань, а та�

кож формування вмінь і навичок застосування

дослідницьких методів для розв’язання прак�

тичних питань.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту»

№ 2984�III, із змінами від 20 грудня 2006 р.,

освітньо�кваліфікаційний рівень вищої освіти —

«магістр» — отримають особи, які здобули

спеціальні вміння та знання, достатні для вико�

нання професійних завдань та обов’язків (робіт)

інноваційного характеру певного рівня про�

фесійної діяльності, що передбачені для пер�

винних посад у певному виді діяльності [6]. 

Одним із пріоритетних напрямків державної

політики щодо розвитку освіти є: особистісна

орієнтація освіти; створення для громадян

рівних можливостей у здобутті освіти; постійне

підвищення якості освіти, оновлення її змісту та

форм організації навчально�виховного процесу;

органічне поєднання освіти i науки, розвиток

педагогічної та психологічної науки, дис�

танційної освіти; запровадження освітніх інно�

вацій, iнформацiйних технологій; створення

індустрії сучасних засобів навчання i вихован�

ня, повне забезпечення ними навчальних зак�

ладів. У Національній доктрині розвитку освіти

йдеться також мова про те, що держава повинна

забезпечувати: пiдтримку дiтей та молодi з особ�

ливостями психiчного i фiзичного розвитку;

наступнiсть та безперервнiсть освiти; iнно�

вацiйний характер навчально�виховної дiяль�

ностi; рiзноманiтнiсть типiв навчальних зак�
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ладiв, варiативнiсть навчальних програм, iнди�

вiдуалiзацiю навчання і виховання [6; 9]. 

Університет «Україна», заснований у 1998 ро�

ці, — єдиний вищий навчальний заклад інтегро�

ваного типу, відкритий для молоді різного рівня

підготовки, диференційованих соціальних мож�

ливостей і різного стану здоров’я. Він свідомо

взяв на себе місію навчати людей з особливими

потребами. Безперечною перевагою Універси�

тету «Україна» перед іншими закладами освіти є

те, що він надає свої послуги тим, кого прийня�

то називати «людьми з обмеженими можливос�

тями». Вже зараз є центри, які надають послуги

з дистанційної освіти для інвалідів. Згідно із

статистикою, на жаль, кількість інвалідів із

дитинства у світі має тенденцію збільшуватися.

В Україні у 2004 році було зареєстровано 135 773

дитини з особливими потребами, або 1,8 відсот�

ка від загальної кількості дітей нашої країни [13].

Але в такій дистанційній освіті мають потребу

не тільки інваліди, а і багато інших студентів ць�

ого навчального закладу, які навчаються в кон�

сультаційних, рекламно�інформаційних пунк�

тах. Багато хто з них прагне продовжувати

навчання в магістратурі, але боїться можливих

труднощів, які можуть виникнути за потреби

часто відвідувати стаціонарні філії, зустрічатися

безпосередньо з науковим керівником, що є

невід’ємною частиною при написанні магіс�

терського дослідження. Адже якість науково�

дослідної роботи — обличчя ВНЗ, залежить як

від умінь та готовності магістранта до її ор�

ганізації і проведення, так і від безпосередньої

участі наукового керівника, його вміння вчасно

скоректувати структуру, дослідницьку логіку

роботи (як то кажуть її «скелет»). 

Тому, як ми бачимо, виникає потреба у

розв’язанні цієї проблеми, через можливість

консультування молодих учених дистанційно,

наприклад — у системі Інтернет. Це, природно,

передбачає розробку спеціальної програми, яка

містить інтернет�консультації, методичні реко�

мендації, адаптовані під систему телеко�

мунікації. Особливо це важливо для гуманітар�

них дисциплін, враховуючи їх специфіку. Але

існує багато перешкод у впровадженні інно�

ваційних технологій в освіті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Аналізуючи останні дослідження і публікації,

присвячені психологічним особливостям інтер�

нет�комунікації в міжособистісному спілку�

ванні у користувачів мережі Інтернет, необхідно

зазначити, що їх украй недостатньо. Над цим

працюють: Е. Р. Аліерханова, М. Л. Гладко,

О. Є. Жичкіна, М. П. Концева, П. Мунтян,

М. М. Назар, Т. О. Рязанцева, О. В. Смислова,

К. Янг та ряд  інших талановитих дослідників.

Зупинимося докладніше на цьому явищі.

Обмін інформацією являє собою одну із най�

більш суттєвих складових інформаційного

суспільства, що є наступним етапом розвитку

людського співтовариства і є таким, що вже по�

чинається сьогодні [12]. Ефективний обмін

інформації в мультимедійному просторі є одним

із вирішальних чинників, що спроможні забез�

печити інтенсивний розвиток інформаційного

суспільства. Одна з найтиповіших і основних

репрезентацій мультимедійного простору —

глобальна інформаційна мережа Інтернет, через

яку вже зараз розповсюджується колосально

великий обсяг різноманітної інформації. Пси�

хологічна проблема використання системи

Інтернет у різних сферах життя набуває в Ук�

раїні все більшої актуальності, охоплюючи такі

сфери як трудова діяльність, модернізація та

комп’ютеризація сучасної освіти, використання

електронних мереж для професіоналізації та

всебічного розвитку особистості тощо.

За результатами досліджень різних авторів

(Аліерханова Е. Р. [1], Блохіна Є. [2], Гладко М. Л.

[4], Жинкіна А. Є. [5], Іванов Д. [7], Назар М. М.

[12]) психологічні наслідки застосування

інтернет�комунікації носять амбівалентний ха�

рактер: з одного боку, є позитивні впливи на її

учасників — розширюється сфера контактів,

активне спілкування з багатьма людьми дозво�

ляє швидко знаходити потрібну інформацію з

питань, що цікавлять, знайомитися із різними

точками зору, стимулює творчий потенціал,

власну активність, сприяє зміні авторитарного

стилю спілкування на демократичний (такий,

що орієнтований на навчання, знайомство з

різними точками зору, формування власної дум�

ки тощо). На тлі зростаючої ізольованості та

низької комунікабельності мешканців сучасних

мегаполісів інформаційні технології мають

змогу легко встановлювати контакти і розвива�

ти спілкування. У комунікації через комп’ютер�

ну віртуальну реальність відсутній тиск сте�

реотипів сприйняття того або іншого діалогу,

що складається у близькому соціальному ото�

ченні. З іншого боку, існують негативні впливи

на учасників інтернет�комунікацій — при

взаємодії людини з інформаційними техно�

логіями відбувається опосередкування діяль�

ності новими знаковими системами і засобами,

при яких спостерігається зміна самої особис�

тості в новому знаковому середовищі, що може

призводити до зміни її мотиваційно�осо�

бистісної сфери і виявлятися у надмірній захоп�

леності інформаційними технологіями, втраті

цікавості до міжособистісного спілкування.

Мета статті полягає у висвітленні проблема�

тики впровадження новітніх навчальних прог�

рам, розрахованих на інформаційну систему

Інтернет, розробки методичних рекомендацій

149

Р
о

зд
іл

 V
ІІІ

 «
П

Р
И

К
Л

А
Д

Н
І С

О
Ц

ІА
Л

Ь
Н

І К
О

М
У

Н
ІК

А
Ц

ІЇ
»



з Інтернетконсультування магістрів, для яких

порада, консультація — це єдина форма допо�

моги у написанні науково�творчої роботи. Ми

вважаємо, що це матиме практичне значення у

розробці будь�яких навчальних програм сучас�

ного характеру, особливо для тих ВНЗ, які ма�

ють таку специфіку навчання як Університет

«Україна», а саме превалювання дистанційної

освіти при навчанні осіб з обмеженими можли�

востями чи віддаленості слухачів.

Основний матеріал. У результаті проведеного

нами теоретичного аналізу проблеми було зроб�

лено висновок, що інтернет�комунікація — це

комунікація, яка здійснюється з допомогою

можливостей і технологій мережі Інтернет.

Власне мережу Інтернет можна розглядати як

середовище швидше соціальне, ніж безособово�

інформаційне, що створює необхідний кон�

текст для розвитку інтернет�комунікації. Все�

світня мережа Інтернет сприяє оперативному

обміну інформації, отже, прискоренню темпу

життя та розвитку систем віртуальної реаль�

ності, інтенсифікує процеси обміну інфор�

мацією та його оптимізації, посилює двосто�

ронній, інтерактивний характер цього процесу.

Все це вказує на особливу важливість і значну

роль мережі Інтернет у здійсненні комунікації,

що володіє своєю специфікою та закономірно

здійснює певний психологічний і педагогічний

вплив на її учасників [2; 5].

Безсумнівно, інтернет�комунікація відкри�

ває нові горизонти в обміні інформацією,

спілкуванні, навчанні, психологічному консу�

льтуванні тощо, адаптуючи відповідні процеси

під умови інформаційної стадії розвитку

суспільства. Особливої важливості тут набуває

попередження негативного або небажаного

психологічного впливу інтернет�комунікації на

міжособистісне спілкування та інші сфери жит�

тя людини.

Тому ми вважаємо за необхідне більше при�

діляти уваги та схиляти студентську молодь до

належного використання Інтернет�комунікацій,

уміння почерпнути вигоду з цього спілкування,

поєднати приємне з корисним. Це можливо за

допомогою впровадження сучасних навчальних

програм, розроблених для дистанційного на�

вчання у системі інформаційних мереж.

Як відомо, на кожного студента�магістранта

виділяється тридцять з половиною годин. При

виконанні роботи студент дотримується графіка

консультацій, узгоджених з науковим керівни�

ком і затверджених завідувачем випускаючої

кафедри. У процесі підготовки кваліфікаційної

роботи студенти можуть консультуватися з

викладачами інших кафедр ВНЗ, вченими

інших навчальних і науково�дослідних установ,

провідними спеціалістами різних галузей. 

За останні роки були опубліковані ряд книг,

що містять рекомендації з написання рефератів,

виконання курсових і магістерських робіт (Куз�

нецов, 1999, 2000; Бережнова, 1999; Голодаєва,

2000; Борикова, Виноградова, 2000; Вахрін,

2001 і ін.). За всіх їх достоїнств, вони зазвичай

описують загальні аспекти підготовки кваліфі�

каційних робіт (або орієнтовані на певні галузі

знань) і недостатньо враховують специфіку

навчальної і наукової роботи із психології [8].

На думку В. Н. Карандашова, магістерська

робота із психології є самостійним науковим

дослідженням, підсумковим творчим екзаме�

ном, який дозволяє визначити рівень набутих

магістрантом знань і вмінь використовувати їх у

роботі практичного психолога. Разом із тим

магістерська робота — найважливіша форма ре�

алізації майбутнього психолога�фахівця. Вона

повинна виявити достатню теоретичну, науко�

во�методичну, практичну підготовку її автора в

своїй спеціальності, глибокі знання з обраної

теми, володіння теорією і методологією даної

науки і мати вагоме значення для поліпшення

діяльності у сфері практичної психології [8,

с. 4�10].

Підготовка кваліфікаційних робіт — важлива

форма навчальної і наукової роботи студентів,

що отримують спеціальність «Психологія». У

зв’язку з розширенням психологічної освіти

кваліфікаційні роботи із психології часто вико�

нують студенти й інших спеціальностей. Водно�

час є типові особливості даних видів наукової

роботи студентів, що дозволяє сформулювати

загальні методичні рекомендації з їх плануван�

ня, виконання і оформлення.

Виходячи з функцій наукового керівника, а

саме: допомоги студенту в остаточному виборі і

формулюванні теми випускної роботи; розробці

її концепції і структури; поради щодо вибору

літератури, спеціальних джерел, обробки та

використання матеріалів; консультації щодо

змісту магістерської роботи; контролю за

своєчасним її виконанням; написанням відгуку

про випускну роботу і т. п., це вимагає безпосе�

реднього контролю за науковою діяльністю

магістранта, співучасті у ній, як кажуть: «бути у

темі дослідження». Це стає можливим із роз�

поділом частини годин, виділених для консуль�

тування магістрантів, у мережу Інтернет в ре�

альному часі, наприклад, за допомогою

комп’ютерної програми — Skype. Вона і дасть

змогу реалізувати, вищенаведені нами пріори�

тетні напрямки державної політики щодо роз�

витку освіти (постійне підвищення якості

освіти, оновлення її змісту та форм організації

навчально�виховного процесу; розвиток педа�

гогічної та психологічної науки, дистанційної

освіти; запровадження освітніх інновацій,
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інформаційних технологій; підтримка дітей та

молоді з особливостями психічного i фізичного

розвитку; наступність i безперервність освіти;

варіативність навчальних програм, індивіду�

алізація навчання та виховання).

Особливо це важливо для студентів з особли�

вими потребами, для яких це може бути єдино

прийнятний спосіб отримати повну вищу освіту

та кваліфікаційний рівень магістра, реалізувати

себе в науково�творчому напрямку, безпосе�

редньо, «наживу» поспілкуватися з науковим

керівником, отримати напряму професійну

консультацію, пораду та, головне, емоційну

підтримку (адже у ході психологічних дослі�

джень у молодого науковця виникає чимало

сумнівів у правильності методів, виконання

дослідження і т.п.). Це дасть змогу цим студен�

там відчути себе більш розкутим, впевненим,

що посприяє (на нашу точку зору) якіснішому

виконанню наукових робот та більш повному

саморозкриттю наукового потенціалу. 

Таке навчання також дозволить сформувати

культуру міжособистісного спілкування в ме�

режі Інтернет, що нівелює негативні фактори

небажаного психологічного впливу інтернет�

комунікації на міжособистісне спілкування та

інші сфери життя людини, можливі при злов�

живанні цим засобом, отримати швидкий зво�

ротний зв’язок на питання, що виникають не

витрачаючи багато часу на очікування консуль�

тацій за графіком  особистих зустрічей.

Виходячи з усього вищевикладеного та дот�

римуючись принципів системності, індивіду�

альності, інноваційності в освіті та системно�

структурного підходу в написанні методичних

рекомендацій щодо виконання кваліфікацій�

но�випускних робот ми пропонуємо, як прик�

лад, таку структуру програми щодо дистан�

ційного керівництва магістерськими роботами

(табл. 1).
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Теми

Кількість годин

Очні

консультуван�

ня

Інтернет

консульту�

вання

Всього:

1. Вступна ознайомча консультація:  Загальна методика наукової творчості.

Вибір теми дослідження іі формування

2 1 3

2. Загальна схема наукового дослідження та технологія роботи над

магістерським дослідження

2 2

3. Обґрунтування теми дослідження 1 1

4. Визначення об’єкта, предмета та мети дослідження 1,5 1,5

5. Формування основних та нульових гіпотез дослідження 1 1

6. Визначення понять «наукова новизна» та «практична значущість» одер�

жаних результатів дослідження

1 1

7. Складання плану магістерського дослідження. Формування логіки

дослідження

2 2

8. Корекція теми дослідження 1 1 2

9. Перевірка відповідності матеріалів магістерського дослідження встанов�

леним вимогам

1 1

10. Обговорення першого розділу магістерської роботи 4 4

11. Методи добору фактичних матеріалів і складання огляду літератури. Кон�

сультація — порада

1 1

12. Вибір методів дослідження:

– загальні теоретичні методи: аналіз, синтез, порівняння, структурування

даних наукової літератури;  

– спеціальні прикладні методи дослідження: анкетування, бесіда, пси�

ходіагностика;

– математико�статистичної обробки даних дослідження

2 2

13. Робота над статтями та доповідями. Обговорення 1 1

14. Формування та обговорення висновків до першого (теоретичного)

розділу магістерської роботи

2 2

15. Обговорення практичного розділу магістерської роботи 2 2

16. Консультація із формування загальних висновків та висновків до кожно�

го розділу

2 2

17. Завершальна зустріч�консультація. Підсумовування проведеної науково�

дослідницької роботи

2 2

Разом: 13 17,5 30,5

Таблиця 1

Структура програми



Ми вважаємо, що такі важливі загальні мо�

менти як: вибір теми дослідження,технологія

роботи над магістерським дослідженням, скла�

дання плану магістерської роботи, формування

логіки дослідження, обговорення висновків та

практичного розділу магістерської, підсумову�

вання проведеної науково�дослідницької робо�

ти доцільно обговорити особисто при  зустрічі, а

всі більш творчі та самостійні моменти роботи,

винесені нами на інтернет�консультування.

Метою цих рекомендацій є надання студентам

необхідної методичної допомоги в організації

раціональної та ефективної роботи з відбору

матеріалів, написання і захисту магістерської

роботи. Дана допомога посприяє тому, що біль�

ше уваги приділятиметься творчій, науковій і

практичній роботі студентів. Особливо тих, хто

має середній, іноді достатній рівень знань і не

прагнуть знати більше, не володіють техно�

логією дослідження і викладом матеріалу.

З огляду на все вищезазначене, можна зробити
такі висновки.

По�перше: ефективний обмін інформацією в

мультимедійному просторі є одним із вирі�

шальних чинників, що спроможні забезпечити

інтенсивний розвиток інформаційного суспі�

льства, охоплюючи такі сфери, як трудова

діяльність, модернізація та комп’ютеризація су�

часної освіти, використання електронних ме�

реж для професіоналізації та всебічного розвит�

ку особистості тощо.

По�друге: доведено, що психологічні нас�

лідки застосування інтернет�комунікації мають

амбівалентний характер, тобто — справляють як

позитивний, так і негативний вплив на соціаль�

но�психологічний розвиток особистості (особ�

ливо молоді). Тому дуже важливо попередити

негативний або небажаний психологічний

вплив інтернет�комунікації на міжособистісне

спілкування та інші сфери життя людини. Ми

вважаємо за необхідне більш приділяти увагу та

схиляти студентську молодь до належного вико�

ристання Інтернет�комунікацій. Це можливо за

впровадження сучасних навчальних програм,

розроблених для дистанційного навчання у сис�

темі інформаційних мереж.

По�третє: вдосконалення, модернізація дис�

танційної освіти дасть змогу студентам з особ�

ливими потребами відчути себе більш роз�

кутими, впевненими у собі, що посприяє

якіснішому виконанню наукових робот та пов�

нішому саморозкриттю наукового потенціалу.

Переорієнтація навчання за допомогою інтер�

нет�консультацій дозволить отримати швидкий

зворотний зв’язок питання, що виникають не

витрачаючи багато часу на очікування консуль�

тацій за графіком особистих зустрічей та сфор�

мувати культуру міжособистісного спілкування

в мережі Інтернет, що нівелює негативні факто�

ри небажаного психологічного впливу інтернет�

комунікації на міжособистісне спілкування та

інші сфери життя людини, можливі при злов�

живанні цим засобом.

Все це матиме практичне значення у роз�

робці будь�яких навчальних програм сучасного

характеру, особливо для тих ВНЗ, які мають таку

специфіку навчання, як Університет «Україна»,

а саме дистанційна освіта, освіта осіб з обмеже�

ними можливостями чи віддаленість слухачів.
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Розглянуто поняття когніції в межах ког"
нітивної лінгвістики. Відзначено особливості вив"
чення когніції з точки зору культурної детер"
мінації. Проаналізовано «ментальні» основи
розуміння і продукування мови, які є похідними для
розкриття механізмів людської когніції в цілому.
Встановлено перспективність подальших науко"
вих розвідок.

Ключові слова: когніція, ментальні репрезен�

тації, когнітивна лінгвістика, когнітивна антро�

пологія.

Рассмотрено понятие когниции в рамках ког"
нитивной лингвистики. Отмечены особенности
изучения когниции с точки зрения культурной де"
терминации. Проанализированы «ментальные»
основы понимания и продуцирования речи, кото"
рые являются производными для раскрытия меха"
низмов человеческой когниции в целом. Установ"
лено перспективность дальнейших научных
исследований. 

Ключевые слова: когниция, ментальные реп�

резентации, когнитивная лингвистика, когни�

тивная антропология. 

The concept cognition within cognitive linguistics
marked peculiarities of cognition in terms of cultural
determination. Analysis of «mental» basis for under"
standing and producing language that is derived to
reveal the mechanisms of human cognition in general.
Found promising for further scientific investigation. 

Key words: Сognition, mental representation,

cognitive linguistics, cognitive anthropology. 

Складність і багатогранність функціонуван�

ня сучасного суспільства як динамічного

соціального організму, зростання його систем�

них змін обумовлюють гостру потребу розвитку

когнітивного підходу до вивчення комунікатив�

ної поведінки, який сприятиме не лише ефек�

тивному вирішенню теоретичних та приклад�

них завдань, але й поглибленню уявлень про

приховані механізми мовної комунікації. 

На рубежі ХХ�ХХІ ст. у когнітивній лінгвіс�

тиці та суміжних з нею науках активізувалися

поняття, що стали наскрізними для багатьох

гуманітарних дисциплін (антропоцентричної та

когнітивної лінгвістики, дискурсознавства,

лінгвокультурології, етнопсихолінгвістики то�

що). Одним із них є поняття когніції, яке

викликає низку дискусій щодо природи цієї

ментальної одиниці. Порушеним питанням

особливу увагу приділено в наукових працях та

публікаціях зарубіжних учених: Т. А. ван Дейк,

Р. Джекендофф, Ч. Філлмор; а також вітчизня�

них науковців: А. Н. Баранов, В. З. Дем’янков,

О. Е. Кібрик, О.С. Кубрякова. 

На сучасному етапі розвитку науки предме�

том досліджень стають не лише мова як система

та реалізація, а й зв’язки між мовою й мислен�

ням, мовою і суспільством, особливості вер�

балізації різноманітних ментальних процесів,

втілення у мові культурних факторів тощо. 

Такі обставини підвищують науково�психо�

логічний інтерес до проблеми окреслення

методологічних аспектів когніції в сучасній

когнітивній науці. 

Водночас аналіз наукової літератури засвідчує,

що й досі не існує ґрунтовних комплексних пси�

хологічних досліджень з проблеми зв’язку

когніції та мови, динаміки та чинників їх розвит�

ку. Відтак необхідні ініціація й реалізація науко�

вих розвідок з метою аналізу та узагальнення

різнопланових напрацювань для подальшої кон�

цептуалізації, операціоналізації та емпіричної пе�

ревірки загальної концепції соціальної когніції.

Метою даної статті є здійснення комплекс�

ного теоретико�методологічного аналізу сут�

ності поняття когніції в межах когнітології. 

Когнітивна спрямованість наукових дослі�

джень є наслідком стрімкого розвитку інфор�

маційних технологій на сучасному етапі розвит�

ку суспільства. Все гостріше стає питання

синтезу когнітивних, пізнавальних, комуніка�

тивно�діяльнісних сторін буття, вивчення

функціонування мови разом з її носієм.
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В СУЧАСНІЙ КОГНІТОЛОГІЇ

Наталія Іванюк, аспірантка Волинського національного університету 

імені Лесі Українки



Відтак насамперед варто розглянути поняття

когніції в межах когнітивної лінгвістики,

оскільки саме вона належить до наук, які, вико�

ристовуючи специфічні методи, досліджують

один спільний психологічний феномен —

когніція. 

Дотепер когнітивна лінгвістика представле�

на у світі кількома потужними напрямками,

кожний з яких відрізняється своїми установка�

ми, своєю областю та особливими процедурами

аналізу. Однак їх об’єднує прагнення дати мов�

ним фактам і мовних категоріям психологічне

пояснення і так чи інакше співвіднести мовні

форми з їх ментальними репрезентаціями з тим

досвідом, який вони відображають в якості

структур знання. 

З цього приводу О. С. Кубрякова вважає, що

когнітивна лінгвістика опрацювала свій метод,

який передбачає співвіднесення мовних даних з

іншими на широкому культурологічному,

соціологічному, біологічному і  особливо психо�

логічному тлі. За О. С. Кубряковою метод когні�

тивної науки полягає передусім у спробі

поєднати дані різних наук, гармонізувати ці дані

й знайти смисл в їх кореляціях та співвідношен�

нях [1].

Дійсно, теорія прототипів та категоріальна

семантика Е. Рош, теорія когнітивної (концеп�

туальної) метафори Дж. Лакоффа — М. Джон�

сона, теорія етнокультурної семантики ключо�

вих культурних концептів А. Вежбицької, теорія

структурування простору і фоноутворення

Л. Талмі, «рольова» когнітивна граматика

Р. Лангакера тощо  по суті розкривають одне і те

ж [2]. А саме зв’язок знань, закладених у мові, із

суб’єктом сприйняття, пізнання, мислення, по�

ведінки і практичної діяльності; переломлення

реального світу — його бачення, розуміння та

структурування — у свідомості суб’єкта і фіксу�

вання його в мові у вигляді суб’єктно (і етнічно)

орієнтованих понять, уявлень, образів, кон�

цептів та моделей.

Відтак саме когнітивна лінгвістика досліджує

ментальні процеси, що відбуваються при

сприйнятті, осмисленні і, отже, пізнанні дійс�

ності свідомістю, а також види та форми їх мен�

тальних репрезентацій. Матеріалом лінгво�

когнітивного аналізу є мова, а цілі такого

дослідження в різних конкретних напрямках

(школах) когнітивної лінгвістики можуть

суттєво відрізнятися — від поглибленого дослі�

дження мови за допомогою когнітивного кате�

горіально�термінологічного апарату до конк�

ретного моделювання змісту і структури

окремих концептів як одиниць національної

свідомості (концептосфери) [3, с. 13 ]. 

Первинне робоче визначення когніції в

термінах інформаційно�пошукової парадигми

можна відшукати у Дж. Берклі, який ще у 1710

році зазначав: «Для кожного, хто аналізує

об’єкти людського пізнання, очевидно, що во�

ни являють собою ідеї, які дійсно сприймають�

ся почуттями, які ми отримуємо, спостерігаючи

емоції і дії розуму, утворені за допомогою

пам’яті і уяви, нарешті ідеї, що виникають через

з’єднання, поділ або просто представлення то�

го, що було спочатку сприйняте одним із вище�

зазначених способів» [4, с.171].

Когніція як процес пізнання, відображення

свідомістю людини навколишньої дійсності і

перетворення цієї інформації у свідомості,

сьогодні у сучасній науці розуміється досить

розширено. 

Представники когнітології розглядають по�

няття когніції як сукупність психічних структур

і процесів, яка охоплює всю людську пізнаваль�

ну діяльність[5, 8]. Тобто когніція для когніти�

вістів — це процеси, які пов’язані з набуттям,

використанням, зберіганням, передачею та ут�

воренням нових знань. Р. Цур розуміє когніцію

як процес, який включає в себе перцепцію,

пам’ять, увагу, вирішення проблемних ситуацій,

мову, мислення та образність [6]. Т. ван Дейк

розглядає когніцію як систему ментальних реп�

резентацій і процесів членів групи [7].

Оскільки в сферу когнітивної лінгвістики

входять «ментальні» основи розуміння і проду�

кування мови, то результати досліджень в галузі

когнітивної лінгвістики загалом розкривають

механізми людської когніції, особливо механізм

категоризації. Когнітивний погляд на категори�

зацію ґрунтується на припущенні, що здатність

людини до категоризації пов’язана з її досвідом

та уявою, особливостями сприйняття, культу�

рою, а також зі здатністю створювати образи,

метафори тощо. 

В. З. Дем’янков зазначає, що когніція є струк�

турованою, а когнітивні структури орієнтовані

на відображення структури зовнішнього світу у

зв’язку з потребами соціальної діяльності —

включаючи й вербалізацію думок. Хоча когні�

тивні структури прив’язані до вербальних струк�

тур, а мови світу дуже різноманітні, основні ме�

ханізми когніції універсальні, що й виявляється в

семантиці мови [7, с. 24].

В.О. Лекторський, висвітлюючи питання

сучасного когнітивізму, пов’язує когнітивну на�

уку з аналізом знання і пізнання [9]. Проте саме

в когнітивній лінгвістиці відбувається транс�

формація сучасних мовознавчих пошуків у пло�

щину, що спирається на якісно нову науково�

методологічну платформу [10, с. 3]. Поступово

визначається установка на розгляд мови як

відображення взаємодіючих структур людської

свідомості, мислення й пізнання і на визнання

нерозривного зв’язку когніції та комунікації.
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Когніція є центральним поняттям, яке поз�

начає пізнавальний процес або сукупність

психічних (ментальних) процесів — сприйнят�

тя, категоризації. мислення, мови. Вона охоп�

лює всі процеси, в ході яких сенсорні дані

трансформуються, надходячи до мозку і перет�

ворюються у вигляді ментальних репрезентацій

різного типу (категорії, образи, фрейми, скрип�

ти тощо), щоб у потрібний час бути активізова�

ними відповідно до діяльності.

Когнітивна лінгвістика пов’язана з вивчен�

ням когніції в її лінгвістичних аспектах і проя�

вах, з одного боку, і з дослідженням когнітивних

аспектів самих лексичних, граматичних та

інших проявів, з іншого. В даному випадку вона

охоплює як репрезентацією власних мовних

знань у свідомості людини і дотикається з

когнітивною психологією в аналізі таких фено�

менів як словесна або вербальна пам’ять,

внутрішній лексикон, а також стосується ана�

лізу породження, сприймання та розуміння мо�

ви, так й вербалізацію сформованої людиною

структури знань. Таким чином когнітивна

лінгвістика втручається в складну галузь дослі�

джень, пов’язану з описом світу і створенням

засобів такого опису [11, с. 4]. 

У пошуках лінгвокультурної кореляції сучасна

лінгвістика звертається до проблеми «мова й куль�

тура», намагається відійти від однобічного де�

термінізму і не вирішувати, «що є первинним, а що

вторинним» — мова чи культура. В даному нап�

рямку В. Гаспаров запропонував поняття «лінгво�

культурного типу», яке може бути з’ясоване за

умови фактів соціальної структури, побутової по�

ведінки, мистецтва та особливостей мови [12]. 

Когніція безперечно впливає і на ментальні

схеми. З огляду на важливість антропоцентрич�

ного фактору поняття когніції варто звернутися

до когнітивної антропології.

Представник когнітивної антропології В. Гу�

динаф визначив саме культуру як когнітивну

організацію концептів матеріальних та соціаль�

них явищ [13]. Якщо культура засвоюється

індивідом, то вона може розглядатися у

термінах знання світу і про світ, тобто у термінах

мислительних реалій, структур і процесів. Та�

кий підхід розуміння культури надає особливої

уваги культурі як знанню та пізнанню, тому й

визначається  когнітивним. На думку представ�

ників даного підходу, культура є виключно мис�

лительною реалією [13, 14]. Як ментальний

феномен культура знаходиться за межами акту�

альної соціальної поведінки і являє собою осо�

бистісне та індивідуальне явище. Культура — це

когнітивна організація концептів матеріальних і

соціальних явищ. 

Представники когнітивної антропології на�

магаються визначити, що саме є найваж�

ливішим для носіїв певної культури і як ці знан�

ня презентуються ментально у вигляді логічних

принципів [12, 13, 14]. Культури, на їхню думку,

відрізняються одна від одної різною системою

таких принципів. Саме це і є об’єктом дослі�

дження когнітивної антропології. 

Значний внесок у проблему вивчення

взаємодії мови та культури зробили представни�

ки когнітивного підходу. Зокрема, В. фон Гум�

больдт вперше систематизував уявлення про

мову як картину світу, що було поштовхом до

подальшого формування розвитку багатьох те�

орій, включаючи теорію лінгвістичної віднос�

ності [14].

Всі ці теорії базуються на положенні про те,

що мова забезпечує категоризацію мислитель�

ної діяльності, а остання у свою чергу, категори�

зацію світу.

У теорії лінгвістичної відносності найбільш

експліцитний вираз знайшло положення про

тісний зв`язок мови і дійсності. Передумовою

цієї теорії можна вважати праці американського

антрополога Ф. Боаса, який вперше присвятив

свої дослідження не стільки співвідношенню мо�

ви і структури думки, скільки співвідношенню

мови і культури як системи переконань і ціннос�

тей. Він стверджував, що не можна зрозуміти

іншу культуру без дослідження її мови, оскільки

знання мов слугує важливим провідником до

повного розуміння звичаїв і вірувань людей [15]. 

Особливим внеском Б. Уорфа у теорію лінг�

вістичної відносності була його увага до

співвідношення мови і картини світу. Одне із

його тверджень полягає в тому, що структура

будь�якої мови містить у собі теорію структури

світорозуміння відповідного народу. Тому ме�

тою лінгвістичного аналізу для нього був опис

картини світу. Вчений вважає, що кожна мова

являє собою велику модель — систему, що

відрізняється від інших, в якій існують культур�

но визначені форми та категорії, за допомогою

яких особа не лише спілкується, але й аналізує

природу, помічає або ігнорує відношення і яви�

ща, спрямовує свої роздуми і будує світ своєї

свідомості [16].

Підсумовуючи вищезазначене, можна ствер�

джувати, що погляди на сутність досліджувано�

го явища розходяться серед послідовників

когнітивної антропології. Так, за однією точки

зору говорити про реальність можна тількою як

про соціокультурну категорію, що виникає в

даній культурі в результаті когніції. З іншої точ�

ки зору, визнається існування об’єктивної ре�

альності поза людським сприйняттям, але вва�

жається, що в пізнанні відображений тільки її

прагматичний для даного суспільства аспект,

який знову ж таки сприймається людиною тіль�

ки в результаті і за допомогою когніції. 
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Із цих загальних теоретичних положень вип�

ливає розуміння цілей та об’єкта дослідження

когнітивної антропології, основна мета якої по�

лягає у вивченні і порівнянні когнітивних кате�

горій у культурному і етнічному аспектах. Мова

в даному аспекті розглядається не лише як

засіб, але й як об’єкт аналізу, результатом якого

є отримання лінгвістичної, культурологічної,

етнологічної та біхевіористичної інформації.

Когніція ж організовує у людини смислоутво�

рення та використання  значень у межах культу�

ри. Отже, спосіб представлення (репрезентації)

знань співвідноситься із соціокультурним

досвідом людини — носія знань.

З точки зору когнітивної лінгвістики без

аналізу мови неможливо намагатися зрозуміти

зміст інших когнітивних процесів, тому значен�

ня мови для когнітології є надзвичайно вели�

ким. Адже саме через мову можна об’єктивізу�

вати ментальну діяльність та опосередковано

дослідити пізнання. 

Аналіз методологічних аспектів когніції в су�

часній когнітології дає змогу зрозуміти, що дане

поняття досить обширне і включає в себе про�

цеси сприйняття, судження, пам’ять про

соціальні подразники; виокремити важливість

впливу соціальних, культурологічних та афек�

тивних факторів на обробку інформації, а також

поведінкових і міжособистісних наслідків

пізнавальних процесів. Цей рівень аналізу може

бути застосований до будь�якого змісту області

в межах когнітивістики, включаючи досліджен�

ня на внутрішньоособистісні, міжособистісні,

внутрішньогрупові та міжгрупові процеси, що є

подальшим напрямком наукових ініціацій.
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Сучасні дослідження емпатії включають різно"
манітні, іноді протилежні підходи до розуміння
та вивчення означеного феномену. Найбільш
суттєвий вклад у розвиток теорії та практики
означеного питання зроблений представниками
гуманістичної психології.

Ключові слова: емпатія, конгруентність,

конгруентна емпатія, ідентифікація, канал ем�

патії, раціональний канал емпатії, емоційний

канал емпатії, інтуїтивний канал емпатії.

Современные исследования эмпатии включают
разнообразные, иногда противоположные подходы
в понимание и изучение отмеченного феномена.
Наиболее существенный вклад в развитие теории
и практики данного вопроса сделан представите"
лями гуманистической психологии.

Ключевые слова: эмпатия, конгруэнтность,

конгруэнтная эмпатия, идентификация, канал

эмпатии, рациональный канал эмпатии, эмоци�

ональный канал эмпатии, интуитивный канал

эмпатии.

Modern researches of empation are included by
various, sometimes opposite approaches in under"
standing and study of the noted phenomenon. The most
substantial contribution to development of theory and
practice of this question is done the representatives of
humanism psychology.

Key words: empation, congruent empation,

authentication, channel of empation, rational chan�

nel of empation, emotional channel of empation,

intuitional channel of empation.

На даний даний момент у зарубіжній та

вітчизняній психології існує достатня кількість

досліджень з проблем емпатії, історії її розвитку

[1; 2; 3 та ін.]. В дослідженнях пропонуються

численні моделі, стадії, етапи та рівні емпа�

тійного процесу, а багатозначність терміна «ем�

патія» примушує дослідників використовувати

більш однозначні, ні їхню думку, поняття, такі,

як ідентифікаціч, «співпереживання», «конгру�

ентність» тощо.

У більшості сучасних досліджень за поняттям

«емпатія» стоїть різний зміст, іноді навіть про�

тилежний його первинному смілу. Сам термін

прийшов у наукову психологію на початку 

XX ст. із філософії. Т. Ліппс у своїй концепції ес�

тетичного виховання описував процес розу�

міння витворів мистецтва, об’єктів природи, а

пізніше — і людини [цит. за 7]. У концепціях емо�

ційної емпатії (Т. П. Гаврилова[1], Л. П. Стрєл�

кова [6], A. P. Goldstein, G. Y. Michaels [7]та ін.)

йдеться про різні види емпатії, які іноді інтерп�

ретуються як рівні емпатії, а саме: 1) емоційна

реакція у відповідь за типом зараження,

примітивна емоційна ідентифікація; 2) співпе�

реживання і співчуття як складніші форми

співучасті в емоціях іншого, розділення їх.

Дж. Мід визначав емпатію як здатність до прий�

няття ролі іншої людини [цит.за 7]. На наш пог�

ляд, найбільший внесок у розвиток теорії ем�

патії зроблений К. Роджерсом. Зокрема, це

стосується виділення трьох суттєвих особливос�

тей емпатійного процесу. Йдеться, по�перше,

про збереження в емпатійному процесі власної

позиції того, хто емпатує (назвемо його умовно

суб’єктом емпатії), збереження психологічної

дистанції між ним і тим, кого емпатують (назве�

мо його умовно об’єктом емпатії), або, іншими

словами, відсутність в емпатії ототожнення між

переживаннями суб’єкта та об’єкта емпатії (що

власне і відрізняє даний процес від фенотипич�

но схожого процесу ідентифікації), по�друге,

наявність в емпатії співпереживання (яким би

за своїм знаком не було переживання об’єкта

емпатії), а не просто емоційно�позитивного

ставулення (симпатії) суб’єкта емпатії до

об’єкта; по�третє, динамічний (процес, дія), а

не статичний (стан, здатність) характер фено�

мена емпатії. 

Разом з тим, концептуальна відмінність ем�

патії та ідентифікації  підкреслювалися низкою

авторів, зокрема, Дж. Уоткінсом, Н. Раскіним та

ін. Т. Меррі зазначав, що особлива якість ем�

патії, яка робить її творчим способом буття в те�

рапії, полягає в тому, що вона дозволяє нам

увійти до особистісного емоційного світу іншої

людини, неначебто ми були цією іншою люди�

ною (без втрати якості «неначебто») [8].

За Ю. Б. Гіппенрейтер, для найбільш повно�

го та глибокого розуміння емпатії, необхідне

введення нової дефініції, яка надає можливість

більш однозначного розуміння емпатії в при�

родному значенні, а саме «конгруентної ем�

патії» [2]. 

Основною метою нашого дослідження висту�

пає виділення основних каналів здійснення

емпатійного акту та його внутрішньої структури,

оскільки ми розглядаємо емпатію як стійку комп�

лексну особистісну властивість, яка виконує
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регулюючі, комунікативні та життєвозабезпечу�

ючі функції. В структурі емпатії ми (услід за

В. В. Бойко) вирізняємо декілька каналів, а са�

ме: 1) раціональний канал, який характеризує

спрямованість уваги, сприйняття та мислення

суб’єкта, що виражає емпатію, на сутність іншої

людини — на її стани, проблеми, поведінку. Це

спонтанний інтерес до іншого, який сприяє по�

дальшому емоційному та інтуїтивному відобра�

женню партнера. В раціональному компоненті

емпатії відсутня логіка або мотивація інтересу

до іншого, партнер привертає увагу власною

буттєвістю; 2) емоційний канал емпатії, який

фіксує здібність суб’єкта емпатії емоційно резо�

нувати з оточенням — співпереживати, брати

співучасть тощо. Емоційна чуйність у даному

випадку стає засобом «входження» в енергетич�

не поле партнера. Зрозуміти його внутрішній

світ, спрогнозувати поведінку та ефективно

вплинути можливо лише у тому випадку, якщо у

суб’єкта емпатії розвинений означений канал;

3) інтуїтивний канал емпатії свідчить про здіб�

ність суб’єкта бачити поведінку партнерів, діяти

в умовах дефіциту вихідної інформації про них,

спираючись лише на досвід, який є у підсвідо�

мості. На рівні інтуїції завершуються та узагаль�

нюються різні відомості про партнерів.

За допомогою регресійних рівнянь нами мо�

делювалася структура взаємин між параметрами

емпатії у доліджуваних. Кожну модель було

представлено у вигляді діаграми, де безпосе�

редньо вимірюваним змінним відповідають

прямокутники, а змінним, які безпосередньо в

дослідженні не вимірювалися, — кола. За допо�

могою інтегральних показників визначалося,

наскільки теоретична модель, представлена на

діаграмі, в цілому відповідає експерименталь�

ним даним. Таких показників було вибрано

декілька.

Найбільш проста, на наш погляд, дворівнева

модель, де змінні другого рівня детермінуються

змінними першого рівня (модеруючі чинники

емпатиних проявів). Дана модель у вигляді діаг�

рами представлена на рисунку 1. Показники

узгодженості даної моделі були такими:

χ2 = 4,633, df = 3, р = 0,201; CFI = 0,968;

RMSEA = 0,052; RMR = 0,055. Таким чином,

представлену модель можна вважати відпо�

відною аналізованим даним. Діаграма ілюструє

пряму залежність усіх показників каналів ем�

патії від ідентифікації в емпатії та установках,

що сприяють її, і зворотну їх залежність від по�

казника проникаючої здатності в емпатії.

Відповідно, парадокс полягає в тому, що роль

проникаючої здатності у даної вибірки негатив�

на. Видно, це пов’язано із тим, що активніше

впровадження у внутрішній світ іншої людини

сприймається досліджуваними як порушення

дистанції, що соціально регламентується, в

спілкуванні, необхідній субординації із співбе�

сідником, і тим самим певною мірою перешкод�

жають її емпатичному збагненню з їхнього боку.

Рис. 1. Діаграма взаємин між показниками емпатії, 
що припускає два рівні ієрархії параметрів 

без виділення підрівнів (модель 1)

Для того, щоб добитися для моделі більшої

узгодженості, необхідно здійснити її структурні

перетворення. Одним із можливих шляхів

вирішення даної проблеми є встановлення

ієрархічних взаємин між параметрами в межах

кожного із рівнів. Так, на першому рівні — рівні

модеруючих чинників — можливе виділення

двох підрівнів: базового параметра, що визначає

значення інших параметрів. Якщо ж допус�

кається, що два модеруючі чинники детерміну�

ють третій і при цьому корелюють один із од�

ним, то показники узгодженості даних моделей

для будь�якого поєднання модеруючих чинників

відповідатимуть приведеним в моделі 1. Тим

самим, поліпшення моделі не буде досягнуто. 

У першому випадку порівняємо інтегральні

показники при таких поєднаннях показників на

підрівнях: ідентифікація детермінує розвиток

проникаючої здатності в емпатії і установках,

що сприяють емпатії (χ2  = 6,931, df = 4, р = 0,140;

CFI = 0,942; RMSEA = 0,061; RMR = 0,068),

проникаюча здатність в емпатії детермінує роз�

виток ідентифікації і установок, що сприяють її

(χ2 = 12,615, df = 4, р = 0,013; CFI = 0,831;

RMSEA = 0,104; RMR = 0,116), установки, що

сприяють емпатії, детермінують розвиток про�
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никаючої здатності в емпатії й ідентифікаціях 

(χ2 = 4,672, df = 4, р = 0,323; CFI = 0,987;

RMSEA = 0,029; RMR = 0,055). Таким чином,

остання модель є більш узгоджена, ніж модель 1.

Відповідно, можна висунути гіпотезу, що

роль установок, що сприяють емпатії, є визна�

чальною в розвитку, як ідентифікації, так і про�

никаючої здатності. Проте, аналіз теоретичних

концепцій показує, що саме ідентифікація

виділяється як провідний механізм при зас�

воєнні цінностей і норм мікросоціального ото�

чення.

Це дає нам підставу вважати, що базовим

підрівнем рівня, що вивчається, виступає саме

параметр ідентифікації в емпатії. Він визначає

розвиток установок в емпатії, які, у свою чергу,

формують проникаючу здатність. Описана рег�

ресійна модель (модель 2) має оптимальні для

всіх можливих комбінацій показників даного

рівня характеристики узгодженості (χ2  = 4,672,

df = 4, р = 0,323; CFI = 0,987; RMSEA = 0,029;

RMR = 0,055), за якими вона значно перевер�

шує модель 1. На підставі цієї моделі, зображе�

ної у вигляді діаграми на рисунку 2, можливо

виділити ієрархію модеруючих чинників. 

Рис. 2. Діаграма взаємин між показниками емпатії, що
припускає два рівні ієрархії з виділенням трьох підрівнів

на рівні модеруючих чинників (модель 2)

На другому рівні — рівні каналів емпатії мож�

ливе виділення як двох, так і трьох підрівнів. Ви�

ходячи із положення В. В. Бойко, базовим кана�

лом емпатії, що визначає розвиток двох інших,

є раціональний канал. Отже, можливі три типи

взаємин між параметрами другого підрівня:

раціональний канал детермінує як інтуїтивний,

так і емоційний канали (χ2 = 3,929, df = 2, р =

0,140; CFI = 0,962; RMSEA = 0,070; RMR = 0,052),

раціональний канал детермінує емоційний ка�

нал, який, у свою чергу, детермінує інтуїтивний

(χ2 = 0,648, df = 2, р = 0,723; CFI = 1,000; RMSEA=

= 0,000; RMR = 0,019), раціональний канал де�

термінує інтуїтивний, який, у свою чергу, детер�

мінує емоційний (χ2 = 0,398, df = 2, р = 0,820; 

CFI = 1,000; RMSEA = 0,000; RMR = 0,016). 

Вибір останнього варіанта, як найбільш адек�

ватного стосовно до досліджуваної вибірки,

натрапляє на істотне зауваження: моделі зі шляха�

ми детерміації каналів «раціональний�інтуїтив�

ний�емоційний» та «раціональний�емоційний�

інтуїтивний» приблизно рівноцінні за критеріями

згоди. Тобто, перевага однієї із них веде до відки�

дання іншої і, тим самим, може внести спотворен�

ня в розуміння внутрішньої структури емпатичної

поведінки доліджуваних. Усе це вимагає побудови

моделі, заснованої на кількох інших принципах.

Очевидно, що емоційний та інтуїтивний канали в

ієрархії компонентів емпатії займають однаковий

ступінь, а також, формуючись раціональним ка�

налом, перебувають у взаємозв’язку один із од�

ним.  Модель, що враховує вищезгадані допущен�

ня і зображена у вигляді діаграми, представлена на

рисунку 3. 

Рис. 3. Підсумкова діаграма взаємин між показниками
емпатії, що припускає два рівні ієрархії з виділенням 

трьох підрівнів на кожному рівні (модель 3)
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Відповідність представленої моделі емпірич�

ним даним була якнайкращою в порівнянні із

моделями 1 і 2 (χ2 = 0,039, df = 1, р = 0,844;

CFI = 1,000; RMSEA = 0,000; RMR = 0,006), та�

ким чином дану модель можна вважати підсум�

ковою (модель 3). 

Примітка 1. Знаком * відмічені статистично

значущі коефіцієнти (p < 0,05).

На підставі моделі 3 можна пояснити той па�

радоксальний факт, що у досліджуваних підви�

щення значень проникаючої здатності супро�

воджувалося зниженням вираженості двох

інших каналів емпатії — емоційного та інтуїтив�

ного. Тобто, проникаюча здатність є по суті

«надбудовою» над модеруючими чинниками і

не є остаточно інтегрованою у структуру ем�

патії. Цей параметр здатний зробити певний

вплив на вторинні канали емпатії, але не на ба�

зовий — раціональний — канал. 

Таким чином, такою, що найбільш адекватно

відображає внутрішню структуру емпатичної

поведінки досліджуваних, була модель 3.

Ієрархія першого рівня — чинників, що модеру�

ють емпатичні прояви, — складалася із трьох

підрівнів: ідентифікація визначала розвиток ус�

тановок, що сприяють емпатії, які, у свою чергу,

сприяють формуванню проникаючої здатності.

Ієрархія другого рівня — емпатичних проявів —

складалася із двох підрівнів: раціональний ка�

нал емпатії формував розвиток двох взаємоза�

лежних каналів емпатії: інтуїтивного і

емоційного.

Необхідно вказати, що коефіцієнти детер�

мінації для залежних змінних як в моделі 3, так

і у інших моделях були дуже низькими 

(R2 = 0,013�0,112).

Отже, розвиток уявлень в психологічній на�

уці про емпатію є неоднозначним та дискутив�

ним, йде від розуміння її як реагування відчут�

тями на відчуття до афектно�когнітивного

процесу розуміння внутрішнього світу іншого в

цілому. Сучасний підхід до емпатії як складної

інтегральної властивості особистості основний

акцент робить на оновленні даної дефініції або

диференціації її складових компонентів (у

проблемному полі нашого дослідження — ос�

новних каналів емпатії).
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Для студентської молоді правдивість є
невід’ємною характеристикою близьких сто"
сунків. Правдивість партнера значно важливіша
за власну і оцінюється вище, ніж власна. У
досліджуваних недостатньо сформовані навички
конструктивного повідомлення правди. 

Ключові слова: правдивість, близькі стосун�

ки, студентська молодь

Для студенческой молодежи правдивость яв"
ляется неотъемлемой характеристикой близких
отношений. Правдивость партнера значительно
важнее собственной и оценивается выше. У испы"
туемых недостаточно сформированы навыки
конструктивного сообщения правды.

Ключевые слова: правдивость, близкие отно�

шения, студенческая молодежь

Truthfulness is integral characteristic in the
description of close relations for student’s youth. The
partner’s ability to tell truth is considerably more
important than own and its estimation is higher. Skills
of constructive truth telling are not formed enough in
this sample of student’s youth.

Key words: veracity, close relations, student’s

youth 

З погляду польової парадигми у психології,

яка розвивається в роботах Г. Уілера [3], близь�

кість є «відкриттям однією людиною внутріш�

нього світу іншої й сприйнятливість до нього»,

тобто під близькими розуміються такі стосунки,

основна мета учасників яких полягає в тому,

щоб максимально знати внутрішній світ один

одного, ділитися відчуттями, підтримувати про�

цеси саморозуміння і розвитку один одного.

Близькість, таким чином, є необхідною умовою

не тільки психологічного, а й соматичного здо�

ров’я людини. Наше дослідження  присвячене

такому аспекту близьких стосунків, як прав�

дивість, яка є їх невід’ємною складовою.

Головною умовою близькості є емпатія, тоб�

то входження в суб’єктивний світ іншої люди�

ни, переживання окремих її почуттів і узгод�

ження з ними своїх дій. Іншою умовою

близькості є ведення перемовин про процес

взаємин у кожний конкретний  момент: чого я

потребую, що почуваю,  розповідаючи про себе;

як відчуваю відповіді партнера, яким уявляю

його внутрішній стан. Цілком зрозуміло, що

умовою близькості є правдивість, чесність парт�

нерів один до одного. Правда — це «повітря»

близьких стосунків, вона зберігає їх живими і

рухливими. «Чиста правда нам здається

світлою, однак, немов повний місяць, приховує

вона й темну сторону. Вона засліплює, сіяючи»

[4, с. 147]. Темною стороною правди є її ризико�

ваність: говорити правду — означає ризикувати

довірою, той, хто говорить правду, повинен бути

впевнений, що правда буде сприйнята добре.

За всіх обставин приховування правди про

себе сприймається близькою людиною як втра�

та. Неправда не тільки роз’єднує, вона також

позбавляє можливості співпереживати і розді�

ляти із кимось  життя. Неправда також віднімає

перевагу у того, кого обманюють, реагувати на

«актуальні» стосунки, на те, що дійсно відбу�

вається. Неправда миттєво створює дистанцію

між її відправником та її одержувачем. Неправ�

да означає, що від близької людини відверта�

ються, не дозволяють їй знати про те, що  відбу�

вається, тобто будь�яка неправда руйнує

близькість [1]. 

Однак навіть якщо провинений прекрасно

знає, що за неправду буде покараний набагато

сильніше, ніж у випадку визнання, неправда

може залишатися дуже звабною, оскільки ви�

знання приносить негайні та певні втрати, у той

час як неправда пропонує можливість уникнути

будь�яких втрат взагалі. І перспектива за�

побігання негайного покарання може виявити�

ся настільки привабливою, що брехун недо�

оцінить можливих наслідків. Усвідомлення

того, що визнання провини було б кращою

політикою, звичайно приходить занадто пізно,

коли обман триває так довго та обростає такими

подробицями, що визнання навряд чи вже може

сприяти відчутному зменшенню покарання [2].

Надмірне почуття провини призводить до

болісних переживань, що підривають найбільш

фундаментальне почуття, почуття гідності.

Інша причина, з якої ті, хто говорять неправду,

недооцінюють значення каяттів совісті, полягає

в тім, що недостатність однократного обману

стає очевидною тільки через деякий час, коли

раптом стає явним, що тепер неправда повинна

повторюватися знову й знову, обростати всі но�

вими й новими подробицями, хоча б для того,

щоб не розкрився первісний обман . 

Таким чином, метою нашої роботи є  емпі�

ричне дослідження феноменології правдивості

у близьких стосунках студентської молоді. 
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Для реалізації мети дослідження ми розроби�

ли анкету «Мої близькі стосунки», до якої

увійшли питання про особливості близьких

стостунків, про ступінь важливості такої їх ха�

рактеристики, як правдивість; про те, наскільки

правдивість реалізується у близьких стосунках. 

У дослідженні взяли участь 15 юнаків і 38

дівчат у віці 19�25 років, студенти Запорізького

національного технічного університету, всього —

53 досліджуваних. Для обробки даних застосо�

вувалися методи математичної статистики: опи�

совий, порівняльний і кореляційний аналіз. 

Особливості близьких стосунків. У якості ета�

лонних характеристик близьких стосунків ми

використали описані Д. Зінкером [1]:  партнери

слухають один одного; мають власні думки та

почуття; обмінюються своїми думками та дося�

гають згоди; обговорюють прийняття рішень,

пристосовуються один до одного; без страху по�

годжуються або не погоджуються один із од�

ним; борються за те, що «гарно» та «правильно»

для кожного із партнерів; діляться власним бо�

лем, інтересами, ніжністю, різноманітними

потребами і бажаннями; вміють приймати «так»

із подякою, а «ні» без образи; підтримують інте�

реси та проекти один одного; пишаються досяг�

неннями один одного; терпимо ставляться до

партнера; приходять на допомогу партнеру, як�

що він її потребує. 

Ми запропонували досліджуваним описати,

як вони уявляють ідеальні близькі стосунки. До

відповідей ми використали процедуру контент�

аналізу і отримали результати, відображені на

рис. 1.

Характеристиками ідеальних близьких сто�

сунків наші досліджувані вважають  взаєморо�

зуміння, довіру, кохання, підтримку, повагу,

відвертість, правдивість та  терпіння. Як бачи�

мо, правдивість не є домінуючою серед цих ха�

рактеристик.

Задоволеність стосунками та їх параметри.
Після отримання даних про задоволеність

досліджуваних близькими стосунками, ми про�

вели кореляційний аналіз (коефіцієнт рангової

кореляції Спірмена) рівня задоволеності ними

зі ступенем вираженості їх еталонних характе�

ристик.  

Стосункам, якими задоволені досліджувані,

притаманні такі характеристики: «обмінюються

власними думками та дістають згоди» (r = 0,419;

р = 0,01); «обговорюють прийняття рішень» 

(r = 0,468; р = 0,01); «пристосовуються один до

одного» (r = 0,451; р= 0,01); «вміють приймати

«так» із подякою, а «ні» без образи» (r = 0,447;

р = 0,01); «підтримують інтереси та проекти

один одного» (r = 0,3;  р= 0,05); «терпляче став�

ляться до партнера» (r = 0,292; р = 0,01).

Рис. 2. Оцінка важливості правдивості партнера

Важливість правдивості партнера. Як видно із

рис. 2, — 91% досліджуваних стверджують, що

для них правдивість партнера є

важливою. Тільки для 9% дос�

ліджуваних правдивість партне�

ра не є важливою.

Як видно із рис. 3, 56% дослі�

джуваних вважають свого парт�

нера правдивим (із них 20,4% —

повністю правдивим; 35,2%

правдивим), 33,5% — «нестабіль�

но» правдивим і тільки 10% —

вважають партнера переважно не

п р а в д и в и м .

Тобто для кож�

ного десятого

досліджуваного

п р а в д и в і с т ь

партнера не є
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Рис. 1. Характеристики ідеальних близьких стосунків

Рис. 3. Оцінка правдивості партнера



важливою, і, можливо, саме ці досліджувані вва�

жають своїх партнерів переважно неправдивими.

Оцінка досліджуваними важливості власної

правдивості в цілому співпадає з оцінкою важли�

вості правдивості партнера, але норма правди�

вості «для себе» більш «м’яка», порівняно із важ�

ливістю правдивості партнера. Власна

правдивість не так категорично важлива,

як правдивість партнера: «дуже важлива»

для 46,3% опитаних, що значимо

відрізняється (тут і далі — кутовий ко�

ефіцієнт Фішера) від «дуже важливої»

правдивості партнера 

(р = 0,05); «скоріше важлива» — для

40,3% опитаних (р = 0,05).

Тобто для наших досліджуваних

правдивість партнера значно важливіша

за власну.

Рис. 4. Оцінка власної правдивості 
та правдивості партнера

Повністю правдивим свого партнера сприй�

має тільки кожен п’ятий, і тільки кожен десятий

повністю правдивим вважає себе (рис. 4). Тобто

повна правдивість партнера оцінюється значи�

мо вище (р = 0,05), порівняно із власною. Ті,

хто оцінює партнера як «повністю правдивого»,

значимо частіше (р = 0,05) оцінюють себе як

«скоріше правдивих».

Наші досліджувані вважають партнера

повністю правдивим вдвічі частіше, ніж себе.

Ця різниця є статистично значимою 

(р = 0,05). Цей факт можна пояснити проектив�

ною ідеалізацією партнера, яка є ос�

новою довіри на початковій стадії

близьких стосунків, на якій перебуває

більшість наших досліджуваних.

Перешкоди правдивості у близьких
стосунках. Аналізуючи відповіді

досліджуваних про те, що заважає їм

бути правдивими із партнером, ми

виділили 3 групи факторів:

1. Збереження відносин: «правда

може зруйнувати відносини» — 51%

досліджуваних;  «правда призводить

до конфліктів» — 43,4 %; «правда

засмутить партнера» — 45,3%. 

2. Маніпулятивні мотиви: «не хо�

чу мати негативний вигляд» — 24,5% досліджу�

ваних; «втрачу переваги» — 20,8%. 

3. Проективні мотиви: «партнер не хоче зна�

ти правди» — 7% досліджуваних.

Причини неправдивості з партнером відобра=
жені на рис. 5. 

Рис. 5. Причини неправдивості із партнером

Найчастіше причиною неправди�

вості із партнером стає «турбота про

близьку людину, небажання завдавати

їй болю» (54% досліджуваних), «страх»

(29%), зручність неправди (23%), неп�

равдивість партнера (21%), звичка

(13,5%), бажання покарати партнера

(10%). Можна бачити, що серед мо�

тивів неправдивої поведінки перева�

жають корисливі, орієнтовані на задоволення

егоцентричних потреб. Цікаво, що кожен

п’ятий досліджуваний перебуває в негласній

змові із партнером — коли обидва знають про

неправдивість один одного і не обговорюють це,

підтримуючи таким чином фіктивну близькість.

Почуття, характерні для того, хто обманює

партнера, відображені на рис. 6. Можемо бачи�

ти, що для 90%  досліджуваних ситуація омани

близької людини пов’язана із переживанням

сильних негативних почуттів, найпоширеніши�

ми з яких є провина, сором і страх. 10%

досліджуваних відчувають задоволення, коли

обманюють, тобто вороже ставляться до свого
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Рис. 6. Почуття неправдивого партнера



партнера і підтримують фіктивну близькість.

Треба підкреслити, що для 11% досліджуваних

характерна «анестезія» почуттів в ситуації

брехні партнеру (відповіді «нічого не відчу�

ваю»), що свідчить про виражену алекситимію і

блокування усвідомлення внутрішнього досвіду.  

Почуття, характерні для того, кого обманює
партнер. Палітра почуттів жертв омани близької

людини є досить обмеженою і передбачуваною.

Найпоширенішими почуттями у такій ситуації

для наших досліджуваних є сильні негативні по�

чуття: образа — 74%; обурення, протест — 48%.

Помітимо, що в цій ситуації немає тих, хто

«нічого не відчуває».

Стиль повідомлення правди. Як видно із

рис. 7, найчастіше правду, яка може викликати

негативні почуття у близької людини,  повідом�

ляють в обстановці, коли партнер не поспішає,

в обстановці взаєморозуміння і контакту. Тобто

більшість досліджуваних розуміють, як  донести

до партнера неприємну або болісну правду.

Рис. 7. Стиль повідомлення правди

Але аналіз зв’язку стилю повідомлення прав�

ди із факторами оптимальних взаємин показав,

що між елементами стилю повідомлення правди

та факторами оптимальних взаємин спосте�

рігається зворотний зв’язок (коефіцієнт Спір�

мена). Так, елемент «повідомлення правди в си�

туації, коли партнер не поспішає і готовий мене

слухати», зворотно пов’язаний з такими факто�

рами оптимальних взаємин: «ділимось своїми

думками і приходимо до згоди» (r = �0,336;

р = 0,05); «питаємо один одного, перш ніж

приймати рішення» (r = �0,284; р = 0,05); «діли�

мось своїми почуттями, потребами та бажання�

ми» (r= �0,306; р = 0,05). Між елементом «по�

відомляю правду із співчуттям» та фактором

«питаємо один одного, перш ніж приймати

рішення» також спостерігається зворотний

зв’язок (r = �0,239; р = 0,05).

Прямий зв’язок спостерігається тільки в си�

туації, коли партнер потребує допомоги — тоді

правда повідомляється в обстановці взаєморо�

зуміння і контакту (r = 0,380; р = 0,05). Таким

чином, наші досліджувані не вміють повідомля�

ти правду так, щоб вона ставала засобом  збли�

ження та поглиблення відносин, хоча і знають,

як це робити.

Стиль повідомлення правди та задоволеність

стосунками. Стиль повідомлення правди

пов’язаний із задоволеністю стосунками: серед

задоволених стосунками  переважають ті, хто

«повідомляє правду без почуття праведності та

легковажності» (р = 0,05); «говорить правду в

обстановці взаєморозуміння» (р = 0,05) «гово�

рить правду із співчуттям» (р = 0,05). 

ВИСНОВКИ:
1. Близькість є важливим фактором розвитку

індивідуальності та психологічного здоров’я,

необхідною умовою близькості є правдивість.

2. Характеристиками ідеальних близьких

стосунків наші досліджувані вважають  взаємо�

розуміння, довіру, кохання, підтримку, повагу,

відвертість, правдивість та  терпіння. Як бачи�

мо, правдивість не є домінуючою серед цих ха�

рактеристик.

3. Для досліджуваних є важливою

як власна правдивість, так і прав�

дивість партнера, але норма правди�

вості «для себе» більш «м’яка», порів�

няно із важливістю правдивості

партнера. 

4. Наші досліджувані оцінюють

партнера як більш правдивого,

порівняно із собою. Цей факт  можна

пояснити проективною ідеалізацією

партнера, яка характерна для почат�

кової стадії близьких стосунків.

5. Головними перешкодами правдивості у

близьких стосунках є відсутність навичок по�

відомлення правди таким чином, щоб вона

сприяла зближенню та поглибленню стосунків.

Саме тому надбання молоддю навичок відкри�

того, делікатного та цілеспрямованого повідом�

лення правди  ми вважаємо «зоною найближчо�

го розвитку» і важливою метою професійної

психологічної допомоги.  
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Автор розкриває теоретичні концептуальні
особливості просоціальної поведінки в контексті
теоретичного аналізу. Представлений аналіз те"
орій дає можливість визначити понятійні скла"
дові та основні трактування просоціальності в
психологічній науці.

Ключові слова: просоціальність,  просоціаль�

на поведінка, аналіз теорій просоціальної по�

ведінки.  

Автор расскрывает теоретические концепту"
альные особенности просоциального поведения в
контексте теоретического анализа. Представ"
ленный анализ теорий позволяет определить по"
нятийные составляющие и основные трактовки
просоциальности в психологической науке.

Ключевые слова: просоциальность,  просоци�

альное поведение, анализ теорий просоциаль�

ного поведения. 

The author of the article discloses theoretical and
conceptual particularities of prosocial behavior in con"
sideration of theoretical analysis. The presented
analysis of theories gives the opportunity to determine
the conceptual compounds and main interpretations of
prosociality in psychology.

Key words: prosociality, prosocial behavior,

analysis of  theories  of  prosocial behavior.

Постановка проблеми. Система складних та

деструктивних чинників розвитку дитини в

умовах сучасного суспільства спрямовує до по�

шуку адекватних форм та засобів підтримки

соціально конструктивних відносин у навчаль�

ному середовищі. Так просоціальна поведінка

у психологічній енциклопедії визначається як

поведінка індивіда, що орієнтована на благо

соціальних груп та виступає протилежною ха�

рактеристикою до асоціальної поведінки [5].

Проблему просоціальної поведінки розглядали

як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники, такі

як К. Абульханова�Славська, С. Рубінштейн,

В. Русалов, В. Абраменкова, Б. Братусь, Ф. Ва�

силюк, О. Леонтьєв, В. Куницина, В. Ядов,

А. Адлер,  А. Маслоу, Г. Сельє, В. Франкл,

І. Ялом, Д. Хей, Д. Рейнгольд, Дж. Вотсон,

С. Шоу, В. Джеймс, В. Занден, Л. Мерфі,

В. Стауб, Р. Чалдіні, Ч. Кулі, М. Фінкелштайн,

Л. Пеннер, Б. Шленкер, Д. Трудіан, С. Фріске,

Р. Крамер, С. Стоун, Дж. Бендор, Р. Тріверс,

У. Гамільтон, П. Кропоткін, К. Кесслер, В. Еф�

роімсон. Дослідження даних учених вказували

на важливість вивчення проявів просоціальної

поведінки на формування даної форми по�

ведінки. Так, аналіз отриманого теоретичного

аналізу вказує на важливість вивчення даного

питання в молодшому шкільному віці. 

Метою даної статті є визначення теоретич�

них категоріальних складових поняття про�

соціальності у психологічній науці.

Основними завданнями даної статті є визна�

чення понятійних складових та порівняльний

теоретичний аналіз основних трактувань даного

поняття у психологічній науці. 

Просоціальна поведінка формується під

впливом внутрішніх детермінант та усклад�

нюється в процесі онтогенетичного і осо�

бистісного становлення індивіда, як складова

системи соціальної компетентності. Так В. Ста�

уб розглядає просоціальну поведінку як реакцію

на ситуативні детермінанти, що викликана

соціальним підкріпленням [22]. 

Просоціальна поведінка трактується досить

широко й не зводиться до однієї фіксованої

моделі поведінки. На думку зарубіжних дос�

лідників, просоціальна поведінка являє собою

дії, які корисні іншим людям, а також форми

поведінки, що включають в себе симпатію,

співробітництво, допомогу, сприяння, альт�

руїзм (В. Джеймс, В. Занден, Л. Мерфі,

Р. Чалдіні) [25].

Просоціальна поведінка — дії, призначені

для того, щоб принести користь іншій людині.

Спорідненим та не близьким за значенням по�

няттям виступає доброта як стійка характерис�

тика характеру. Доброта як дія, призначена для

того, щоб принести користь іншій людині, без

отримання зовнішньої винагороди. Так,

Д. Шредер під альтруїзмом має на увазі ще

більш обмежений тип просоціальної поведінки.

Чистий (або справжній) альтруїзм характеризує

поведінку, спрямовану на те, щоб принести ко�

ристь іншій людині, і такі дії відбуваються ви�

нятково заради добробуту іншого. Спрямовані

на допомогу вчинки цієї категорії відбуваються

незалежно від зовнішніх або внутрішніх винаго�

род. Винагорода за допомогу може бути, але сам

вчинок залишається чисто альтруїстичним, і ви�

нагорода не обумовлює  допомогу [19].

Вітчизняні дослідники В. Абраменкова, Б. Бра�

тусь, Ф. Василюк, О. Леонтьєв, В. Куницина,
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В. Ядов, розглядаючи поняття «гуманні відно�

сини», еквівалентні характерним ознакам про�

соціальної поведінки, описують їх як відносини

солідарності, взаємодопомоги, співучасті, ак�

тивного «співпереживання загальних ціннос�

тей», які реалізуються у спілкуванні людей і

їхньої спільної діяльності. В словнику іншомов�

них термінів гуманність визначається як

соціальна чи індивідуальна риса, яка характери�

зує людяність, повагу до людини, її прав та сво�

бод, вміння ідентифікувати себе з іншими

людьми, їхніми стражданнями та болем [3]. 

Д. Хей и Д. Рейнгольд охарактеризували

термін просоціальна поведінка як позитивні

соціальні дії, які включають альтруїзм, допомо�

гу, вміння поділитися, проявляти турботу та

співчуття [14]. 

Експериментальні дослідження Дж. Рашто�

на, H. Емлера вказують на підвищення частоти

випадків просоціальної поведінки у період нав�

чання дітей у молодших класах [17]. 

Р. Шелл і Н. Айзенберг провели мета�аналіз

залежності проявів просоціальної поведінки від

статі та віку, вказавши на найбільший показник

таких проявів як турбота та здатність до пожертв

саме у дітей молодшого шкільного віку [9]. 

Гуманність — це система установок особис�

тості на соціальні об’єкти (людину, групу), живу

істоту, обумовлена моральними нормами і

цінностями. Важливо розглядати гуманність і

морально психологічну якість особистості, що

проявляється в усвідомленій повазі до людей,

їхньої гідності, людяності, великодушності,

доброті, готовності зрозуміти та вибачити про�

вину ближньому, прагнення допомогти слабшо�

му. Зміст життєвих цілей і визначає просоціаль�

ну спрямованість особистості.

К. Абульханова�Славська, С. Рубінштейн,

В. Русалов вважають, що особистість, орієнто�

вана на реалізацію змісту, в якому відбиваються

загальнолюдські цінності, є творцем як свого

життя, так і каталізатором, що сприяє творчості

інших людей. Дане твердження набуває особли�

вого значення саме в процесі формування нави�

чок просоціальної взаємодії прояви якої можна

спостерігати в поведінці [1]. Поняття про�

соціальності тісно пов’язане з еволюційною те�

орією моралі, що представлена в роботах

П. Кропоткіна, К. Кесслера, В. Ефроімсона, де

людство проходить у своєму становленні групо�

вий відбір на основі моральності, зокрема на

альтруїстичних вчинках виживали ті групи, у

індивідів яких з’являється і закріплюється гене�

тична структура, що визначає альтруїстичне ба�

жання допомагати, самовідданість, жертовність

у поведінці [4]. Якщо взяти до уваги особливе

розуміння еволюціоністами альтруїзму, як такої

індивідуальної форми поведінки, що збільшує

можливості пристосування і розмноження

спорідненої групи при можливому зменшенні

шансів одного індивіда, то стає ясно, що альт�

руїзм був одним із біологічних інструментів

пристосованості, тобто механізмом «суспільно�

го пристосування». Еволюціоністське розумінні

альтруїзму, як механізму внутрішньогрупової

взаємодії, дає можливість реалізовувати саме

розвиток просоціальної поведінки в групах, які

реалізують спільні суспільні цілі.

Д. Гамільтон у концепції загальної пристосо�

ваності враховує розходження між особистим і

генетичним виживанням. Ця теорія утверджує,

що нам важливо зберегти не тільки генотип влас�

ного потомства, але й генотип родичів, тому про�

соціальна поведінка виступає як форма збере�

ження роду. Загальна пристосованість (від англ.

Inclusive fitness) — виживання генів людини в йо�

го потомстві й у родичів, яким він допомагає [13]. 

Висунута Д. Гамільтоном концепція загаль�

ної пристосованості пояснює самопожертву ро�

дичів. Допомога не родичам пояснюється по�

няттям взаємної допомоги, введене в сучасну

еволюційну теорію Р. Тріверсом [24]. Учений

зазначав, що допомога часто взаємна, й люди

роблять її спільно, так що, той хто допомагає,

теж одержує користь. У всіх людських культурах

існує норма взаємності, що зобов’язує людей

відшкодовувати допомогу, що вони одержали. 

Д. Гамільтон визнав, що з еволюційної точки

зору дії окремої людини спрямовані не стільки

на виживання її самої, скільки на виживання її

генотипу [13]. Р. Тріверс показав, що взаємодо�

помога зустрічається також і серед тварин. Ті, у

кого гени стимулювали таку взаємодію, частіше

виживали. Взаємодопомога — форма взаємодії,

що виникає в обмін на попередню допомогу.

Взаємна допомога, на думку Дж. Крамера, дає

доступ до винагород і тривалих вигідних

взаємин, яких в іншому випадку важко було б от�

римати без проявів просоціальної поведінки [10].

Таким чином, позитивна оцінка особистістю

себе і своїх можливостей, здатність вибудовува�

ти відносини взаємодопомоги й співучасті з

іншими людьми, гуманістична спрямованість

інтересів, цінностей та ідеалів, загальна присто�

сованість, як виживання генів людини в її пото�

мства й у родичів, яким він допомагає, а також

здатність особистості реалізовувати себе на ко�

ристь суспільству являють собою цілісну модель

просоціальної поведінки.

Просоціальна поведінка людини — це спосіб

взаємодії в соціально важливій для людини

групі. А враховуючи той факт, що клас для мо�

лодшого школяра — це значуща соціальна група

тому і прояви просоціальної поведінки є не�

обхідним елементом повноцінної взаємодії в

шкільному середовищі. 
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Оскільки просоціальна поведінка трактуєть�

ся як прояв, що можна спостерігати, такий

орієнтований на благо суспільства й допомогу

іншим, то подібна модель припускає позитивне

ставлення до людей і визнання особистості

іншого, що відбивається в здатностях до ем�

патії, співробітництві та взаємодопомозі, умінні

дозволяти конфліктні і важкі ситуації. У свою

чергу, відношення до інших визначається став�

ленням особистості до себе.

Б. Шленкер і Д. Трудіа [18] розглядали осмис�

лені дії, що впливають на наші уявлення про са�

мих себе. Просоціальна поведінка не є винят�

ком із цього правила. В одному дослідженні

школярі анонімно погодившись проводити час�

тину свого вільного часу із дітьми в лікарнях,

відразу ж починали думати, що вони більше

здатні на альтруїзм, ніж інші, і так і думали про

себе через місяць [9]. Оскільки просоціальна

поведінка впливає на те, в якім світлі людина

бачить себе, можливо використати її для керо�

ваного формування образом «Я» (Я — кон�

цепцій) двома способами використання просо�

ціальної поведінки, щоб одночасно підвищити

й підтвердити самооцінку [23].

Просоціальний образ «Я» спонукає людину

приходити на допомогу, то, ймовірно, саме тому

будь�який фактор, що нагадує людині або пере�

конує її у власному альтруїзмі, повинен підси�

лити мотивацію допомоги. Велике значення

мають два такі фактори: прикріплення ярликів і

увага до «Я» [17].

Е. Шур [20] дав розуміння, що є єдиний

спосіб визначити самоуявлення: простежити за

реакціями інших людей, увівши поняття «дзер�

кальне Я», що наш образ «Я» значною мірою

залежить від того, як бачать нас інші. 

Д. Грузек [12] розкривав вплив позитивних

соціальних ярликів на просоціальну допомогу.

Експериментально довів, що, коли формується

позитивна оцінка дитини як доброї і готової до�

помогти, то такі діти частіше анонімно віддава�

ли свої призи за участь в експерименті іншим

дітям; більше того, через три тижні діти, яких

так називали, як і раніше частіше прагнули до�

помагати іншим. 

Підтримуючи оптимальний образ «Я», дово�

диться враховувати якості людини, якій допо�

магаємо, і конкретну ситуацію. А. Тессер і

Дж. Сміт [23] висунули гіпотезу про те, що осо�

бистість буде намагатися допомогти доти, доки

успіх інших не буде завдавати шкоди уявленням

про саму себе. Вони обґрунтували це тим, що

самооцінка визначається шляхом порівняння із

тими, хто здається схожим на нас, — із нашими

друзями, а не з незнайомими людьми. Отже, хо�

ча нас не обурює, коли наші друзі краще нас

справляються із малозначимими для нас зав�

даннями, ми не бажаємо, щоб вони краще нас

робили те, що важливо для нашої самооцінки.

У процесі експерименту А. Тессер і Дж. Сміт

також визначили, що ми не завжди намагаємо�

ся підтримати позитивний образ «Я», коли біль�

ше допомагаємо. Залежно від того, кому ми до�

помагаємо і якими ми бажаємо здаватися самим

собі, ми можемо намагатися зміцнити нашу са�

мооцінку, допомагаючи менше. Також, у край�

ньому прояві, це бажання підтримати само�

оцінку в процесі надання допомоги може

привести до рішень, що завдають шкоди «Я»

людини.

Тобто, люди можуть і використовують про�

соціальну активність, щоб підтримувати свою

Я�концепцію. Коли просоціальні цінності важ�

ливі для Я�концепції людини, то люди частіше

допомагають, ніж тоді, коли їх Я�концепція не

пов’язана безпосередньо із переконаннями і

цінностями. Аналогічно люди із сильними осо�

бистісними нормами щодо допомоги частіше

роблять просоціальні вчинки. Вплив ситуації

також підкріплює просоціальне самовизначен�

ня людини, і людина частіше приходить на до�

помогу.

Так, люди, коли їх називають щедрими або

добрими, частіше допомагають іншим, що вка�

зує на важливість соціального підкріплення. А

люди, які, побачивши можливість допомогти,

зосереджуються на собі, набагато частіше нада�

ють допомогу, тому що це звертання всередину

власної особистості дозволяє їм згадати про свої

цінності допомоги. Виняток становить випа�

док, коли той, хто допомагає занурений у свої

особисті проблеми, тому що тоді, коли він або

вона буде думати про себе, то, найімовірніше,

згадає про проблему, а не про особистісну

цінність допомоги. Нарешті, те, як люди вико�

ристовують допомогу для того, щоб керувати

своєю Я�концепцією, часто залежить від

взаємодії особистості і ситуації. Ми можемо ба�

чити приклади цього в рішенні людини прий�

няти або відкинути допомогу. Люди з високою

(а не низькою) самооцінкою, як правило,

відмовляються від допомоги, якщо ситуація

загрожує їхньому уявленню про себе як про

компетентних і незалежних особистостей [23].

Х. Хекхаузен [6] стверджує, що поняття про�

соціальної поведінки невіддільне від внутріш�

ньої мотивації, тому що під просоціальними ро�

зуміються тільки безкорисливі дії. У сферу

просоціальних проявів не включаються акти до�

помоги, здійснювані на рівні регуляції соціаль�

но�нормативного типу. До них належать: 

по"перше, шаблонно�стереотипні прояви до�

помоги (культурні звички, правила етикету), що

становлять операціональний склад просоціаль�

ного стилю поведінки. 
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На думку Ш. Шварца [21], внутрішні переко�

нання й цінності взаємозалежні й утворюють

особистісні норми, що відбивають внутрішні

стандарти поведінки людини.

Особистісні й соціальні норми мають дві

істотні відмінності. По�перше, вони визнача�

ють внутрішні стандарти поведінки, а не є скла�

довими моральних норм культури. По�друге,

схвалення і несхвалення відповідної поведінки

частіше залежить від самої особистості, а не

ззовні, так що ці процеси контролює сама лю�

дина. Тобто, особистість винагороджує себе за

поведінку, що відповідає стандартам, і карає  за

порушення норм. У цілому дослідження підтве�

рджують думку Ш. Шварца: люди із сильними

особистісними нормами частіше готові прийти

на допомогу [21].

По"друге, до соціально�нормативних просо�

ціальних дій, що не є альтруїстичними,

належать акти допомоги, що здійснюються від�

повідно до зовнішніх соціальних вимог і очіку�

вань, а не на рівні внутрішніх особистісних де�

термінант. Прикладами такого зовнішнього

виконання соціальних норм при підтримуючо�

му впливі оточення можуть служити: дії, що до�

помагають, у відповідь на демонстрацію моделі

допомоги, проходження норми взаємності

(розплата за послугу послугою), виконання

норм відповідальності відповідно до очікуваної

від людини поведінки, тимчасове підвищення

просоціальності членів групи, що живе за прин�

ципом «тут і тепер».

А саме, згідно із теорією соціального на�

учіння, варто відмітити просоціальну поведінку

як спосіб отримання соціального статусу і схва�

лення. Тобто, крім генетичних і матеріальних

переваг ті, хто допомагає отримують і непряму

вигоду. Д. Шредер [19] стверджує, що прагнен�

ня допомагати заохочується в усіх людських

культурах, ті, хто допомагають, облагороджують

свій образ в очах інших; для того, щоб стимулю�

вати допомогу в ситуаціях, що не пропонують

матеріальних або генетичних винагород, усі

людські суспільства надають соціальні винаго�

роди тим, хто допомагає.

Ці соціальні винагороди, як правило, прий�

мають форму підвищеної симпатії і схвалення.

М. Новак і К. Сігманд розглядають просоціа�

льні дії, що можуть також зміцнити сприйману

владу та статус у суспільстві [16].

Просоціальний акт можливо визначити як

модель «збудження/витрати�винагороди», суть

якої полягає у прагненні знизити аверсивне по�

рушення (дистрес) — спостерігаючи за страж�

даннями жертви, людина захоче допомогти,

щоб зняти свій власний особистісний дистрес.

Засновники моделі Д. Піліавен, С. Гартнер,

Д. Шредер і Дж. Довідіо [11] вважають мотив

допомоги — наріжний камінь моделі «збуджен�

ня/витрати�винагороди», вона пояснює праг�

нення допомогти в надзвичайних ситуаціях.

Така модель припускає, що спостерігачі, коли

бачать надзвичайну ситуацію і жертву, відчува�

ють негативне емоційне збудження й захочуть

надати допомогу для того, щоб зняти цей осо�

бистісний дистрес.

Відповідно до цієї моделі, є кілька умов, при

яких допомога буде найбільш імовірною, і всі ці

умови підтвердилися в процесі досліджень. 

1. Коли виникає сильне збудження. Якщо

негативне збудження стимулює допомогу, то

чим більше збуджуються спостерігачі побачив�

ши надзвичайну ситуацію, тим більше вони по�

винні допомагати. Дослідження Д. Крамера,

C. Гертнера, Дж. Довідіо [11], Д. Кребсa [15] у

яких використовуються як фізіологічні, так і

вербальні способи визначення збудження,

підтвердили таке припущення. І дійсно, коли

Дж.Довідіо проаналізував шість робіт, присвя�

чених дослідженню допомоги в надзвичайних

ситуаціях, то він виявив у кожному прикладі,

що збудження зростало у самотніх перехожих, і

такою ж мірою зростала їхня схильність допо�

могати жертвам.

2. Коли між жертвою і людиною, що допома�

гає встановлюється зв’язок «Ми». Е. Берн�

штейн, К. Крандалл і С. Китаяма [8] вважають,

що люди частіше бажають допомагати людям,

схожих на них особисто або в чомусь схожими

(коли в них є загальне почуття «Ми»), і це особ�

ливо правильно в небезпечні для життя або

надзвичайних ситуаціях. Д. Кребс [15] стверд�

жує, що одна із причин, очевидно, полягає в

тому, що на спостерігачів сильніше впливає

надзвичайна ситуація, що виникла із людьми, з

якими вони почувають внутрішній зв’язок.

3. Коли ослаблення збудження за рахунок

надання допомоги включає маленькі витрати та

більші винагороди. Д. Піліавен вважає, що,

оскільки негативне емоційне збудження неп�

риємне, то ті, хто може припинити його й нада�

ти допомогу, будуть мотивовані діяти саме так

[11]. Проте це не зовсім правильно, відповідно

до даної моделі, якщо акт допомоги сам по собі

ще більш неприємний (і включає більше вит�

рат), ніж емоційний дистрес. У цілому, коли до�

помога не вимагає особливих витрат і гарантує

винагороду, то людина буде полегшувати своє

негативне емоційне збудження просоціальним

чином. А коли загальні витрати на надання до�

помоги підвищуються, то люди частіше перед�

бачають інші способи знизити свій емоційний

дистрес, наприклад, покинути місце дії.

Отже, модель «збудження/витрати�винаго�

роди» успішно пояснила, як і чому людина

надає допомогу в надзвичайних ситуаціях: у
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надзвичайній ситуації, як правило, виникає

сильне емоційне збудження, і, таким чином,

людина буде допомагати іншій, щоб упоратися

із збудженням. У повсякденних, не надзвичай�

них ситуаціях, коли таке збудження не виникає,

то люди все�таки надають допомогу, щоб прос�

то зняти напругу та позбутися від поганого

настрою.

Ідея полягає в тому, що допомога — це такти�

ка, що застосовується людиною для того, щоб

впливати на свій настрій, вона називається гіпо�

тезою керування настроєм — це складова моделі
полегшення негативного стану при наданні допо�

моги іншому (Р. Чалдіні, Д. Кенрик і Дж. Бау�

ман, М. Шалер). Дана гіпотеза стверджує, що

люди використовують допомогу, щоб керувати

своїм настроєм — тимчасовим сумом [7].

Відповідно до моделі полегшення негативно�

го стану, люди часто допомагають іншим, щоб

позбутися  відчуття суму, тому що допомога мо�

же  підкріплюватись досвідом, поліпшуючи

настрій. Одна із причин того, що просоціальна

діяльність може  підкріплюватись, полягає в то�

му, що вона найчастіше асоціюється із минули�

ми винагородами. 

Основний принцип моделі полегшення нега�

тивного стану полягає в тому, що, оскільки про�

соціальні дії можуть підняти настрій людини, то

тимчасово засмучені люди використають його,

щоб знову відчути себе краще. Якщо це так, то

люди, яким сумно, коли бачать, що потрібно до�

помогти іншій людині, найчастіше допомагають. 

Модель полегшення негативного стану стве�

рджує, що допомагати приємно, тому що допо�

мога постійно асоціюється із різними видами

схвалення і винагороди, отриманими в ди�

тинстві. І тому її можна використати, щоб боро�

тися з тимчасовим сумом. Якщо це так, то тен�

денція надавати допомогу в стані суму повинна

повною мірою залежати від віку людини. Ма�

ленькі діти найрідше надають допомогу, коли

сумують, тому що для них допомога ще

постійно не асоціюється із винагородою. Але в

міру того як діти дорослішають і бачать усе нові

й нові приклади таких допомоги та схвалення,

вони починають допомагати, коли сумують і хо�

чуть покращити свій настрій. Дослідження

Р. Чалдіні, Д. Кенрика, В. Перрі, Д. Вейса в

цілому підтвердили таке припущення [7]. В од�

ному дослідженні школярі трьох вікових груп

(6�8, 10�12 років і 15�18 років) отримували  при�

зові купони за виконання завдання, а потім їм

дозволяли віддавати частину свого виграшу

іншим дітям у їхній школі. Однак перш ніж у

них з’явилася можливість поділитися купона�

ми, деяким з них вселили відчуття суму, коли

змусили думати про смутні події. Сум вплинув

на збільшення актів добродійності серед найс�

тарших школярів, вони ділилися з іншими тіль�

ки для того, щоб відчути себе краще.

Ці дані дозволяють зробити висновок, що

лише у старшому молодшому віці діти почина�

ють відчувати гарний настрій, що супроводжує

просоціальний вибір, і, відповідно, роблять йо�

го, щоб упоратися з поганим настроєм. Отже,

модель полегшення негативного стану, керуван�

ня настроєм — це одна з мотивацій просоціаль�

них дій. Для будь�якої людини, що хоче позбу�

тися від стану суму, просоціальний вчинок

повинен бути привабливим у такому ступені, у

якому він може змінити настрій. Представле�

ний аналіз лише розкриває важливі понятійні

категорії даної форми поведінки, але важливим

є експериментальний аналіз вивчення психо�

логічних передумов формування про соціальної

поведінки. 
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У статті досліджується проблема психо"
логічного здоров’я жінок"педагогів. Висвітлю"
ються психологічні та соціальні проблеми, що де"
термінують дисгармонію внутрішнього світу
жінки. Здійнено аналіз  студій провідних вчених
та наведені статистичні дані вікової активності
жінок у науковій сфері.

Ключові слова: фемінний, жінки�педагоги,

вікова активність, психологічне здоров’я, само�

актуалізація.

В статье исследуется проблема психологичес"
кого здоровья женщин"педагогов. Освещаются
психологические та социальные проблемы, кото"
рые детерминируют дисгармонию внутреннего
мира женщины. Совершен анализ работ извест"
ных ученых и наведены статистические данные
возрастной активности женщин в научной сфере.

Ключевые слова: феминный, женщины�пе�

дагоги, возрастная активность, психологичес�

кое здоровье, самоактуализация.

The article investigates the problem of the psycho"
logical health of the women"educators. The psycholog"
ical and social problems lights up, that determines the
disharmony of the inner world of the woman. The
analyses of the works of the famous scientists is made
and presented the statistic data of the age activity of the
women in the scientific sphere.

Key words: feminine, women�educators, age

activity, psychological health, selfactualization. 

Постановка проблеми. Сучасна фемінізація

освіти робить актуальною проблему психо�

логічного здоров’я жінок�педагогів. Адже вони

взаємодіють зі школярами, студентами і мають

значний вплив на формування світогляду,

цінностей, установок молодого покоління.

Важливою умовою у такому випадку є гар�

монійність і самодостатність жінки у навчаль�

но�виховному процесі. Психологічне здоров’я

жінки детермінується багатьма чинниками,

зокрема прагненням до професійної саморе�

алізації, благополучним сімейним станом, адек�

ватним самосприйняттям, віковими особливос�

тями, зовнішньою привабливістю, здатністю до

комунікації та взаємодії з іншими членами

суспільства. Саме тому виникає необхідність

вивчення психологічних проблем, що виклика�

ють внутрішню дисгармонію жіночого світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особ�

ливості жіночої психології висвітлюються у

працях багатьох учених, зокрема К. Хорні,

Д. Б. Міллер, С. Бем, І. С. Кона, Є. П. Ільїна,

А. А. Чекаліної, Т. В. Андрєєвої, Г. Шеремє�

тьєвої та інших. 

Проте, поза увагою дослідників залишається

проблема психологічного здоров’я та вікової ак�

тивності саме у жінок науково�педагогічної

сфери. 

Цілі дослідження. Метою нашого дослідження

є необхідність визначити основні психологічні

проблеми жінок у галузі освіти на основі теоре�

тичного аналізу наукових студій провідних сучас�

них вчених та виявити вікову активність жінок�

дослідників на основі статистичних даних.

Виклад основного матеріалу. Сучасні вітчиз�

няні дослідження вказують на те, що психо�

логічні особливості самоактуалізації працюючої

жінки зумовлені задоволеністю її потреб у про�

фесійній та сімейній сферах. У професійній

діяльності ці особливості стосуються вибору

професій фемінінного чи маскулінного типів за

компенсаторним принципом, орієнтації на

різні базові і термінальні цінності, задоволе�

ності своїм професійним вибором та саморе�

алізованості в обраній діяльності, співвідно�

шення «Я�актуального» та «Я�ідеального». 

Самоактуалізація жінки у професійній сфері

проявляється в її задоволеності обраною про�

фесією та відчуттям реалізованості в ній. Це

171

Р
о

зд
іл

 Х
 «

Ч
О

Л
О

В
ІЧ

А
 І 

Ж
ІН

О
Ч

А
 П

С
И

Х
О

Л
О

ГІ
Я

»Розділ Х
ЧОЛОВІЧА І ЖІНОЧА
ПСИХОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ ЖІНОК
У  НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Інна Кукуленко=Лук’янець, кандидат психологічних наук, 

доцент, докторант Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України



пошук «себе у професії», власної професійної

ролі, образу «Я», професійного іміджу, індивіду�

ального стилю професійної діяльності, про�

фесійних перспектив, установлення нових про�

фесійних цілей, прагнення до гармонійного

розкриття та ствердження власного творчого

потенціалу. Важливими факторами самоакту�

алізації жінки у соціономічній професійній

діяльності виступають: потяг та інтерес до лю�

дини, розуміння складного внутрішнього світу

людини, здатність позитивно впливати на осо�

бистість, почуття відповідальності та альтруїзм,

висока комунікабельність, прагнення до про�

фесійного зростання, самопізнання. 

Умовами успішної самоактуалізації жінки у

професійній діяльності виступають: відкритість

жінки щодо нових ідей, нового соціального

досвіду, готовність ризикувати, помилятись,

відмовлятись від старих звичок; усвідомлення

нею власного потенціалу, своїх сильних і слаб�

ких сторін, здібностей, прагнень та бажань; гар�

монійне поєднання орієнтації на професійну

кар’єру з орієнтацією на сім’ю; сприятливі

зовнішні обставини, які б не придушували тен�

денцію жінки до самоактуалізації, а стимулюва�

ли її. 

Зайнятість жінок у професійній діяльності

пов’язана із їхніми гендерними стилями по�

ведінки. За даними дослідження, у жінок�

керівників та військових переважає мас�

кулінний стиль поведінки, а у жінок�медиків,

педагогів та домогосподарок — фемінінний. Це

залежить від особливостей тих чи

інших професій [4, с. 6]. 

Жінка, яка намагається реалізува�

тися у сфері педагогічної діяльності,

а також здобути науковий ступінь

повинна вирізнятися значним

рівнем інтелекту, ерудованості, креа�

тивності і бути здатною вийти за

межі звичайного побутового мислен�

ня.

Науковець Чекаліна А. А. вважає,

що самореалізація жінки�педагога є

специфічною: у процесі професійно�

го становлення відбувається узгод�

ження гендерних і професійних уявлень осо�

бистості про себе, але професійна роль має

другорядний характер у ціннісній картині світу

жінки і підпорядкована гендерній. 

Гендерні уявлення жінки в педагогічній

діяльності набувають характеристики, що

співвідносяться із існуючими в культурі тра�

диційними уявленнями про жінку (насамперед

орієнтація на власних дітей, на міжособистісні

стосунки). Дослідження авторки виявило

відсутність особистісної, семантичної наповне�

ності гендерних уявлень, а, навпаки, ригідні,

типові форми поведінки жінки [6, с. 204].  

На думку Є. П. Ільїна, існує кілька причин

фемінізації шкільної освіти, зокрема: вплив

об’єктивних соціально�економічних умов, де�

мографічна обстановка у розвинених країнах

після світових війн ХХ століття, недостатньо

висока оплата учительської праці, зниження

престижності професії. Але є і суб’єктивні при�

чини: наприклад, більша схильність жінок до

спілкування і взаємодії з дітьми. Очевидно,

відіграє роль і той факт, що чоловікам важко в

жіночому колективі задовольняти свої потреби

у спілкуванні, знаходити із жінками спільну мо�

ву. Проте, така фемінізація школи призводить

до фемінізації вимог до школярів, встановлен�

ню жіночих еталонів поведінки [3, с. 447].

На думку багатьох провідних дослідників,

зокрема Є. П. Ільїна, Т. В. Андрєєвої, А. А. Че�

каліної, Т. В. Бендас у жінок можна прослідку�

вати динаміку професійної і наукової актив�

ності залежно від їхнього віку. 

Так, на думку вчених, у першій половині сво�

го життєвого циклу, тобто до 35�40 років, жінки

більше спрямовані на сім’ю. Але, навіть при

такій спрямованості у жінок творча активність

не пригнічується а проявляється у суміжних

професіях. Досить часто це є наукова діяльність,

викладання у ВНЗах, робота з дітьми. Відбу�

вається тимчасове зниження професійної ак�

тивності жінок, оскільки більша частина часу і

енергії віддається дітям і сім’ї. 

Рис. 3. Вікова динаміка наукової активності у жінок в
Україні (за даними Держкомстат України за 2009 р.)

1 — до 29 років включно; 2�30�39 років; 3�40�49 років;

4�50�54 років; 5�55�59 років; 6�60�69 років; 7�70 років і

більше.

У жінок із найбільш вираженою орієнтацією

на творчість відбувається відсторонення цін�

ностей сім’ї і любові у просторі теперішнього

часу і у 20, і у 30 років, що позначається на проб�

лемності побудови ними сімейного життя.

Загалом, такі припущення підтверджуються

конкретними статистичними дослідженнями.
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Так, згідно з даними Держкомстату України за

2009 рік  найбільша наукова активність у жінок

припадає на віковий період 40�49 років (54, 2%).

Хоча досить активними залишаються і вікові

періоди до 29 років (45%), 30�39 років (48, 38%)

та 50�54 роки (51, 68%) (Див. рис. 3).

Якщо розглядати дані Черкаської області, то

загалом зберігається подібна тенденція як і по

Україні, хоча є певні відмінності [2, с. 36�40].

Найвищий показник плідної наукової діяль�

ності у жінок припадає на вік 50�54 роки (45,

45%) та 40�49 років (44, 71 %) і також значна ак�

тивність вирізняється у віці 60�69 років (42,1%)

(Див. рис. 4).    

Рис. 4. Вікова динаміка наукової активності у жінок 
у Черкаській області (за даними Держкомстат України 

за 2009 р.)
1�до 29 років включно; 2�30�39 років; 3�40�49 років; 

4�50�54 років; 5�55�59 років; 6�60�69 років; 7�70 років 

і більше.

Російські вчені доводять, що невлаштованість

особистого життя негативно відбивається на

емоційному стані та світосприйнятті жінок�учи�

телів. За результатами проведеного дослідження

майже кожна четверта жінка�вчитель розлучена,

а середній вік близько 34 років. Розлученням,

більшою мірою, сприяло те, що рівень освіти чо�

ловіків був значно нижчим. Звичайно, це впли�

ває на відмінність інтересів та цілей у житті кож�

ного із подружжя і вносить дисгармонію у

сімейне життя. Загалом, рівень розлучень у вчи�

телів був завжди вищим, ніж у інших соціальних

прошарків населення [1, с. 134].

У становленні професійної самосвідомості

велике значення також мають індивідуальні

особливості жінки, що проявляються у здат�

ності особистого впливу. 

Жінки із низьким рівнем впливу відрізня�

ються від жінок із високим і середнім впливом

тим, що останні мають найвищий показник за�

доволення життям. Відмітні риси першої кате�

горії жінок — низький рівень агресивності,

фрустрації, сензитивності, невротичності, слаб�

ко виражений мотив досягнення, відсутність

самодостатності і маніпулятивності. Хоча самі

вони відчувають потребу у власній привабли�

вості, впливові, вмінні контактувати з людьми,

спілкуванні, але не знаходять у собі внутрішні

резерви для вирішення своїх психологічних

проблем та особистісного росту.

Вони оцінюють себе як менш упевнених у

власних силах, здібностях, енергії, можливості

контролювати своє життя, часто відчувають

щодо себе негативні почуття.

Жінки другої категорії, окрім своїх суто

фемінних характеристик, зокрема розуміння,

мотивації допомоги, емпатії, невротичності, ко�

мунікабельності, додають риси, притаманні

більше чоловікам, а саме: агресивність, упев�

неність, мотив досягнення [6, с. 135].

Реалізація творчого потенціалу

жінки залежить від багатьох глибин�

нопсихологічних факторів. Креатив�

ність притаманна кожній особистості,

тому варто визначати творчість як

домінуючий (центральний) компо�

нент структури особистості. Креатив�

ний потенціал поєднує сфери свідо�

мості і несвідомості, оскільки частина

його усвідомлюється суб’єктом, а час�

тина перебуває за межами свідомості.

Повноцінна і гармонійна реалізація

особистісного потенціалу передбачає

усвідомлення і подальше втілення у дійсність

усього змісту креативної сутності суб’єкта. 

Існує ряд глибиннопсихологічних чинників,

які блокують реалізацію творчого потенціалу

жінки, зокрема високий рівень тривожності,

особистісної ригідності та конфліктності. 

Унікальність особистості не зникає під тяга�

рем шаблонних ролей, а найімовірніше прояв�

ляється у варіативності їх візерунка. Важливим

наслідком цього є той факт, що, усвідомлюючи

свої ролі, особистість користується соціальною

мовою, тобто переносить соціальний контроль

на себе або користується знаками, що мають

надособистісний смисл. Особистість може зіс�

тавити логіку своєї поведінки із логікою

соціальних норм і очікувань. На соціальні ролі в

суспільстві, безумовно, накладені обмеження.

Особистість у певних ситуаціях може зіткнутися

із тим, що її потреби призводять до появи

протиріч через розігрування ролей. Виникає

рольовий конфлікт — зіткнення між несумісни�

ми ролями. Для жінки дуже важливо вміти

вибудувати продуктивну для неї ієрархію ролей,

внаслідок чого вона зможе відчувати внутрішню

рівновагу і гармонію, що сприяє активній

творчій діяльності у всіх сферах життєдіяльності

особистості.

Ми детально зупинилися на аналізі внутріш�

ньої конфліктності людини, оскільки наші експе�

риментальні дослідження доводять, що саме висо�

кий рівень тривожності та конфліктогенності
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блокує реалізацію креативного потенціалу

жінки, що спричиняє дисгармонію її внутріш�

нього світу. 

Деякі дослідники роблять акцент на ген�

дерній нерівності у сучасному суспільстві. Зок�

рема, вони стверджують, що сімейний статус

жінки подвійно впливає на можливості ре�

алізації соціального потенціалу. З одного боку,

наявність сім’ї корелює з більш оптимістични�

ми поглядами на життя, а саме з оцінками перс�

пектив зміни його рівня. З іншого боку,

конфлікт рольових вимог, що виникає через

сімейний статус жінки, безумовно, обмежує

можливості реалізації її соціального потенціалу.

Освіта, професія, кваліфікація є чинниками, що

здійснюють вплив на соціальну позицію як

жінок, так і чоловіків, проте цей вплив має ген�

дерну специфіку. Життєві шанси реалізації

освітнього потенціалу в жінок істотно нижчі. Це

виявляється, по�перше, у співвідношенні

освітнього рівня і рівня доходів чоловіків та

жінок; по�друге, у невідповідності освітнього

рівня жінок і виконуваної ними роботи у не�

формальному секторі економіки (зокрема у

дрібнотоварній ринковій торгівлі); по�третє, у

структурній концентрації жінок серед представ�

ників групи масової інтелігенції (зокрема вчи�

телів, медпрацівників), становище і статус якої

є вкрай неблагополучним у пострадянських

суспільствах; по�четверте, в обмеженні для

жінок можливостей підвищення свого про�

фесійно�кваліфікаційного рівня через конфлікт

рольових вимог. Одне із важливих місць у низці

факторів, що визначають можливості та спря�

мованість реалізації соціального потенціалу

жінок, займають також моделі гендерної

соціалізації, гендерні стереотипи, гендерні ідеа�

ли, які сформувалися в результаті тривалого

процесу соціокультурного розвитку [5, с. 10]. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином,

можна зробити висновок, що жіноча активність

у науковій сфері детермінується її глибинноп�

сихологічними проблемами, життєвими уста�

новками, цінностями, орієнтаціями на сім’ю

або кар’єру, гендерними уявленнями, що існу�

ють у сучасному соціокультурному суспільстві. 

Крім того, необхідно відмітити, що  жінка у

науково�педагогічній діяльності повинна мати

не лише інтелектуальні здібності. Зазвичай,

жінці повинні бути властиві певні вольові

якості: цілеспрямованість, наполегливість, са�

мостійність, ініціативність, витримка, самовла�

дання, рішучість. Вона повинна бути готова до

прийняття складних вольових рішень. Ор�

ганізаційні та комунікативні здібності можна

вважати сприятливим показником для наукової

діяльності жінки в системі освіти.

Перспективи подальших розвідок у даному
напрямку вбачаємо в експериментальному

дослідженні впливу внутрішньої конфліктності,

тривожності, задоволеності сімейним станом на

активність жінок у науково�педагогічній діяль�

ності у різні вікові періоди. 
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У статті на основі теоретичного аналізу розг"
лядається проблематика, особливості перебігу та
завдання розвитку в період кризи середини жит"
тя у жінок, а також психологічні особливості
сприйняття та пристосування жінок до змін у
формі власного тіла, його функціонуванні та змін
зовнішності, що виникають у даний період. На
основі емпіричного дослідження було розглянуто
особливості мотивації жінок до пластичних опе"
рацій у період кризи середини життя.

Ключові слова: криза середини життя,  плас�

тичні операції, мотивація, ідентичність, тілес�

ний образ, фізичне�Я.

В статье на основании теоретического анали"
за рассматривается проблематика, особенности
протекания и задачи развития в период кризиса
средины жизни у женщин, а также психологичес"
кие особенности восприятия и адаптации жен"
щин к изменениям в форме собственного тела, его
функционировании и изменениям внешности, что
возникают в данный период. На основании эмпи"
рического исследования было рассмотрено особен"
ности мотивации женщин к пластическим опера"
циям в период кризиса середины жизни.

Ключевые слова: кризис средины жизни,

пластические операции, мотивация, идентич�

ность, телесный образ, физическое �Я.

The article is based on the theoretical analysis of
the issues, peculiarities and challenges in the develop"
ment of the female mid"life crisis. The psychological
features of women’s perception and adaptation to the
morphological changes of their own body, its function"
ing and changes in appearance that arise in this period
are studied as well. The empirical research was
grounded on considering women’s motivating to plastic
surgery in the period mid"life crisis. 

Key words: mid�life crisis, plastic surgery, moti�

vation, identity, body image, physical�self.

Проблематика, особливості перебігу та зав�

дання розвитку в період кризи середини життя є

недостатньо розкриті в сучасній вітчизняній та

зарубіжній літературі. Нечисленні дослідження

присвячені особливостям кризи середини жит�

тя в основному стосувались чоловіків і лише

незначна частина з них стосувалась жінок. 

На думку Гейл Шихі, криза середини життя в

жінок розпочинається дещо швидше, ніж у чо�

ловіків. В 35 років жінки починають відчувати

потребу в реалізації «останньої можливості», що

власне для жінки вона залежить від того, якої

моделі поведінки вона до того дотримувалась

(за Гейл Шихі є 5 моделей: турботливі; модель

або/або; інтегратори; жінки, які ніколи не вихо�

дять заміж; нестійкі). У період кризи середини

життя, коли всі попередні цілі та цінності втра�

чають свою актуальність, виникає необхідність

у побудові нових цілей: кар’єрного розвитку

(якщо перша половина життя була присвячена

лише материнству та турботі про чоловіка),

спроби побудувати партнерські  стосунки (якщо

перша половина життя була повністю присвяче�

на кар’єрі), спроби знову або вперше стати

матір’ю тощо [5].

Маккваід виділила такі завдання розвитку

жінки в період середини життя:

— побудова нової ідентичності;

— віднайдення цілей та мрій другої половини

життя;

— поглиблення самоприйняття та розширен�

ня самовираження;

— використання усвідомлення любові та

творчого потенціалу, щоб допомогти пом’якши�

ти реальність смерті;

— побудова продуктивних взаємозв’язків із

наступними поколіннями [15, с. 29].

Криза середини життя є періодом дезінтег�

рації із подальшою інтеграцією, побудовою но�

вих життєвих цінностей, цілей та сенсу [8,

с. 162]. Водночас одним із центральних фак�

торів, які є визначальними в період дорослості,

є вміння адекватно пристосуватись до змін у

формі власного тіла, його функціонуванні та

змін  зовнішності. Або іншими словами, збере�

ження позитивного фізичного�Я (тілесного

Я�образу).

За визначенням Д. А. Леонтьєва, фізичне

Я — це переживання свого тіла як втілення Я,

образ тіла, переживання фізичних дефектів,

усвідомлення здоров’я чи хвороби. На думку

А. А. Налчаджян, схему тіла можна назвати

тілесним Я�образом особистості. Тіло, тілесне

або фізичне Я є невід’ємною складовою

цілісного відчуття власного Я. З іншого боку,

оскільки схема тіла, тілесний Я�образ входить

до загальної структури Я�концепції, його пору�

шення не можуть бути повністю ізольованими,

а відтак впливають на Я�концепцію в цілому [2].
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Фізичне�Я за Бернсом є складовою Я�кон�

цепції людини. Розглядаючи Я�концепцію

людини як сукупність установок її, спрямова�

них на саму себе, Бернс виділяє три основні

елементи цих установок: когнітивний (наявні

переконання про себе); емоційнийно�оцінкова

складова ( як я ставлюсь/оцінюю дане переко�

нання); поведінкова складова (реакція на дані

переконання, що може виражатись у поведінці).

Отже, як і кожна складова Я�концепції, так і

фізичне�Я зокрема містить ці три складові: на

когнітивному рівні тілесний образ розглядаєть�

ся як уявлення про власне тіло (образ тіла,

статева приналежність, зовнішність); емоцій�

ному — самооцінка (зовнішності, тілесних про�

явів); поведінкова — поведінка людини у зв’яз�

ку із уявленнями про своє тіло і її самооцінку.

Кожна із цих складових може розглядатись як Я

реальне (як людина бачить, оцінює своє Тілес�

не�Я і як у зв’язку із цим діє), як Я�ідеаль�

не(яким би людина хотіла б бачити своє тіло і

зовнішність) і як Я — дзеркальне (як, на її дум�

ку, її тіло і зовнішність оцінюються іншими і як

ці уявлення впливають на поведінку людини).

Ступінь співпадіння цих показників, на думку

Бернса, може свідчити як про гармонійність

особистості, високу задоволеність собою, низь�

ку тривожність, так і про нерозвинутість

самосвідомості, завищену самооцінку чи витіс�

нення тривоги[1].

Томпсон, як і Бернса, вважає, що тілесний

образ містить три компоненти. Перший — це

перцептивний, що відображає уявлення люди�

ни про її власну фізичну зовнішність. Другий

компонент — оцінковий — включає в себе уста�

новки людини стосовно власного тіла. Томпсон

припускає, що ці установки включають у себе

цінність (ступінь задоволеності чи незадоволе�

ності власним тілом) і валентність (міра значи�

мості власного образу для самооцінки). Третім є

поведінковий компонент, який пов’язаний із

рівнем впливу сприйняття чи відчуттів людини

відносно власного тіла на її поведінку[16].

Займаючись вивченням поняття «власного

Я», Хартер виділяла глобальну та специфічні

сфери власного Я. Глобальний погляд на самого

себе пов’язаний із загальною самооцінкою та

самоповагою і є більш стійким до змін, ніж ок�

ремі області. На думку Хартер із�поміж інших

до специфічних областей «власного Я» нале�

жить фізична зовнішність. За результатами її

досліджень, фізична зовнішність на кожному

етапі розвитку тісним чином пов’язана із гло�

бальною самоповагою. Хартер також указує на

те, що формування уявлення про себе є одно�

часно когнітивним та соціальним конструктом,

більш широкий соціально�культурний контекст

буде впливати на зміст та валентність, пов’язану

із зовнішністю, в самоуявленні людини, а також

на ту цінність, яку кожна людина асоціює із

відповідністю культурним стандартам зовніш�

ності [11, с. 1�2].

Дослідження показали, що задоволеність

зовнішністю тісно пов’язана із самооцінкою

людини. Так, Фейнголд з’ясував, що власна

оцінка привабливості значною мірою пов’язана

із глобальною самооцінкою, але водночас йому

не вдалось виявити відповідних зв’язків з

об’єктивними оцінками. Дослідження показа�

ли, що рівні самооцінки тісно пов’язані із неза�

доволеністю тілом, зокрема у жінок. Однак за�

лишається невідомим, що в даній парі

задоволеності/незадоволеності зовнішністю та

самооцінки є причиною, а що наслідком. Лю�

дина незадоволена власною зовнішністю може

поширювати власну невдоволеність на інші

аспекти свого «я», оцінюючи їх більш негативно

і тим самим формувати більш низьке почуття

самооцінки. З іншого боку, позитивна само�

оцінка людини може визначати більш виражену

задоволеність власною зовнішністю, і людина

може вважати, що інші аспекти власного «Я» є

більш важливими детермінантами само�

оцінки[9]. Деякі дослідники вважають, що са�

мооцінка дозволяє зберегти позитивні уявлення

людини про саму себе, впливаючи на опрацю�

вання зворотного зв’язку і скеровуючи її на тур�

боту про себе[6]. Люди із високою самооцінкою

частіше, ніж люди із низькою самооцінкою,

сприймають пов’язаний із зовнішністю зво�

ротний зв’язок як такий, що співвідноситься з

їхніми позитивними уявленнями про себе, на�

магаються дискредитувати джерело негативної

інформації і оцінюють позитивно інші важливі

аспекти власного «Я» для протидії негативним

впливам. За даними деяких досліджень, люди з

високою самооцінкою володіють більш стійким

уявленням про себе і проявляють меншу

емоційну лабільність, ніж люди з низькою само�

оцінкою. 

Водночас самосприйняття зовнішності не є

сталим і може змінюватись наближуючись чи

віддаляючись від культурних ідеалів протягом

коротких чи тривалих періодів. Деякі зміни

відбуваються поступово, наприклад, ті, що

пов’язані із природною динамікою росту, роз�

витку та старіння людини, інші більш швидко.

Томас Кеш та Томас Пузінскі вводять понят�

тя «Об’єктивне усвідомлення тіла». Об’єктивне

усвідомлення тіла (ОУТ) складається з таких

компонентів: догляд за тілом; інтерналізація

культурних стандартів тіла; уявлення про те,

який вигляд потрібно. Інтерналізація культур�

них стандартів — жінка, яка інтерналізує куль�

турні стандарти і сприймає їх як такі, що

прийшли від її власних бажань. У даному випад�
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ку приховується зовнішній тиск стандартів на

особистість. Інтерналізація спонукає до тісного

взаємозв’язку між зовнішніми стандартами з

відчуттям особистісної вартості. Оскільки куль�

турні стандарти є достатньо вузькими і важкими

до досягнення, то ситуація, коли тіло жінки

майже або повністю відповідає цим стандартам,

викликає в неї відчуття компетентності. В си�

туації ж, коли тіло не відповідає цим культур�

ним стандартам (що трапляється набагато

частіше, адже сучасні стандарти практично не�

досяжні) — сором, відчуття некомпетентності,

неспроможності [7, c. 83].

Поняття про те, який вигляд потрібно, — це

впевненість у тому, що докладено достатньо зу�

силь для того, аби культурні стандарти тіла були

досягнуті, незалежно від того, як жінка контро�

лює свій вигляд. Control beliefs мають створюва�

ти певні переваги для жінки у вигляді зниження

стресу в прагненні досягнення, часом недосяж�

них стандартів і у відчутті компетентності в

контролі власного тіла [7, c. 83�91].

Томас Кеш та Томас Пузінскі виділяють три

компоненти образу тіла, що вимагають оцінки в

дорослому віці: зовнішній вигляд, компе�

тентність (можливості) і фізичне здоров’я.

Зовнішній вигляд забезпечує велику кількість

зовнішніх сигналів про себе та інших, включно

з інформацією про вік та привабливість.

Внутрішні відчуття тілесних можливостей базу�

ються частково на фізіологічних відчуттях,

асоційованих із віком, наприклад, рухливість,

витривалість, сила тощо. Досвід фізичного здо�

ров’я чи хвороби є визначальним у відчутті

якості життя[7, c. 83�91].

У період середини життя основні зміни в тілі

жінки пов’язані із вагітністю, народженням

дітей та підготовкою організму до менопаузи

(яка починається за 5�10 років до фактичного

настання менопаузи). Ці зміни є природними та

необхідними, вони забезпечують здорове

функціонування організму жінки. Зокрема, до

таких змін належать поступове зниження швид�

кості метаболічних процесів (протягом перехо�

ду до клімактеричного періоду рівень мета�

болізму знижується на 15�20 %) та зниження

рівня естрогену, яке спричиняє відкладення жи�

ру в ділянці живота. В нормі жінка в період

менопаузи набирає від 4 до 6 кілограмів ваги

(жиру), який зосереджується в ділянці живота.

Таке накопичення жиру має своє пристосуваль�

не значення, оскільки дані жирові клітини за�

безпечують генерування природного естрогену,

тим самим зменшуючи неприємні симптоми

менопаузи [14, c. 21�22]. Однак у культурі сучас�

ного західного суспільства, яка активно поши�

рюється на Україну та інші пострадянські

країни, значною цінністю виступає зовнішній

вигляд людини. Сучасна культура диктує свої

стандарти жіночої краси, серед яких субтиль�

ність, худорлявість, молодість, навіть деяка під�

літковість зовнішнього вигляду. Окрім цього,

соціальні стереотипи зовнішнього вигляду

жінки виключають будь�які зміни в її зов�

нішності (тілі), зовнішність жінки має бути

незмінною в часі, будь�які видимі зміни в

зовнішності чи в тілі розцінюються як «нега�

тивні» чи «ненормальні», тобто жіноче тіло

сприймається як незмінне. Це за своєю суттю

суперечить нормальному процесу розвитку

жіночого тіла. 

Часто період середини життя у жінок опи�

сується достатньо негативно з акцентом на

клімактерії та на фізіологічних змінах, що відбу�

ваються в організмі, і будь�які емоційні стани,

що виникають у даний період, відносять до гор�

мональної перебудови в організмі. Сучасні

культурні стереотипи нав’язують погляд на

жінку в середині життя як фізично непривабли�

ву, безплідну, асексуальну, пригнічену, фрустро�

вану, роздратовану тощо [13].

Однак, за результатами досліджень Шерон

Маккваід, для жінок період середини життя не�

се не лише негативні, а й позитивні зміни. Так,

жінки, що брали участь у дослідженні, позитив�

ними змінами в період середини життя вважа�

ють зростання незалежності і свободи — свобо�

да від думки інших, від відповідальності за дітей

і від менструальних періодів, свобода розвитку,

свобода для чогось нового (розвитку взаємосто�

сунків із друзями, побудова кар’єри). Негатив�

ними є фізіологічні зміни, втрата фізичної при�

вабливості, поява сивини, зморшок, зайва вага

тощо. За даними дослідження Шерон Маккваід,

у жінок у період середини життя дискомфорт

викликають такіж фізіологічні зміни: поява

сивини, зморшок та збільшення ваги [15, с. 25].

Дані дослідження Діллавей показали, що

найбільш проблематичними змінами тіла в

період середини життя у жінок є: збільшення

ваги; зміни шкіри (зокрема поява волосся на

обличчі), втрата тонусу шкіри, сухість, поява

зморшок; та зміна форми грудей [11, с. 1�2]. Такі

зміни  тіла є травматичними для жінок, оскіль�

ки вони утруднюють можливість відповідати

гендерним стандартам краси. На думку дослі�

джуваних, відповідати стандартам краси, а від�

повідно бути привабливими — це мати струнку

фігуру; молоду, пружну, гладеньку шкіру;

пружні груди. 

Прагнення відповідати недосяжним стандар�

там краси штовхає жінок до різноманітних спо�

собів контролю своєї зовнішності. Так, серед

досліджуваних Діллавей практично всі жінки

підтвердили, що намагаються контролювати

свою вагу різноманітними способами: фізичні
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навантаження, дієти, пігулки, косметична хі�

рургія [11, с. 1�2]. Марго Маійн і Джо Келлі та�

кож акцентують на тому, що останнім часом

значно зросла кількість жінок середнього віку,

що страждають розладами харчування (булемія і

анорексія) та проблемами сприйняття тілесного

образу [14, с. 79�82]. За даними Американської

організації пластичних хірургів (American

Society of Plastic Surgeons), у 2005 році в США

було проведено більш як 1,8 млн. пластичних

операцій, що на 4% більше в порівнянні із 2004

роком (вітчизняних даних з досліджуваної

проблеми, на жаль, немає). Кількість жінок, які

звертаються за допомогою до пластичного

хірурга, щорічно зростає. За даними опитуван�

ня, проведеного в 1997 році журналом

Psychology today, яке було присвячене образу

тіла, 56% американок сказали, що вони взагалі

не задоволені своєю зовнішністю (на жаль, та�

ких даних про подібні дослідження на теренах

України нема). Серед основних проблем були

названі розмір живота (71%), загальна маса тіла

(60%) і недостатній м’язовий тонус. 

Метою нашого дослідження було емпірично

дослідити особливості мотивації жінок до плас�

тичних операцій у період кризи середини життя.

Об’єктом дослідження є особливості моти�

вації до пластичних операцій.

Предметом дослідження виступають особли�

вості мотивації жінок до пластичних операцій в

період кризи середини життя.

У досліджені брали участь жінки віком від 35

до 55 років, загалом 100 жінок (досліджувана

група 50 жінок, які здійснили пластичні опе�

рації, та 50 жінок, які ніколи не робили плас�

тичних операцій). Для виконання емпіричної

частини роботи ми використали такі методики:

Опитувальник самоставлення (В. В. Столін,

С. Р. Пантілеєв); «Статево�рольовий опитуваль�

ник» С. Бем; Тест самоактуалізації Е. Шострома

(САТ); Методика Люшера; Методика «Моти�

вація успіху та боязкість невдачі» А. А. Реана.

Дані дослідження опрацьовано із застосуван�

ням кореляційного, порівняльного та кількіс�

ного аналізу.

У даній статті ми лише частково представимо

результати дослідження.

На основі результатів статистичного та

кількісного аналізу даних дослідження ми зро�

били наступні висновки.

Обернений кореляційний зв’язок фактора

«Наявність пластичних операцій» та «Шлюб»

(r = �0,45), тобто наявність пластичних опера�

цій обернено корелює із перебуванням у шлюбі.

Згідно із результатами порівняльного аналізу

між групами жінок із пластичними операціями

та без них, значима відмінність знову ж таки бу�

ла виявлена за фактором «Шлюб». Тобто для

групи жінок, які здійснили пластичні операції,

характерною особливістю є те, що серед них

значно більше жінок, які не перебувають у

шлюбі порівняно із контрольною групою жінок.

За даними кількісного аналізу даних анкетуван�

ня, 70% жінок, що зробили пластичні операції

відповіли, що в даний період перебувають у по�

шуках партнера (чоловіка).

Такі результати можуть бути свідченням того,

що в період кризи середини життя жінки, в яких

невлаштоване особисте життя, інтуїтивно ро�

зуміючи, що основним об’єктом привабливості

є обличчя, впевнені що, омолоджуючи власне

обличчя в них з’явиться більше можливостей

для влаштування особистого життя. В період

кризи середини життя маніфестують та акту�

алізуються всі бажання та конфлікти пубертат�

ного віку, і відповідно власна зовнішність стає

об’єктом найбільшої уваги. У будь�якому ви�

падку вирішується одна і та ж психологічна пот�

реба — потреба пошуку партнера, задля ство�

рення сім’ї. І тоді прагнення пошуку партнера

для створення сім’ї стає основним мотивуючим

чинником для здійснення пластичної операції.

Такі прагнення підкріплюються зовнішніми мо�

тиваційними чинниками, що спонукають жінок

до пластичних операцій, а саме пануючими у

суспільстві соціокультурними стереотипами

жіночої краси. Сучасна культура диктує свої

стандарти жіночої краси, серед яких субтиль�

ність, худорлявість, молодість, навіть певна

підлітковість зовнішнього вигляду. Окрім цього,

соціальні стереотипи зовнішнього вигляду

жінки виключають будь�які зміни в її

зовнішності (тілі), зовнішність жінки має бути

незмінною в часі, будь�які видимі зміни в

зовнішності чи в тілі розцінюються як «нега�

тивні» чи «ненормальні» і таким чином фактич�

но відкидають, заперечують природні зміни в

тілі жінки, які виникають із віком. У ситуації,

коли відбувається поєднання зовнішньої та

внутрішньої мотивації, жінка зважується на

пластичну операцію.
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Здійснено аналіз психологічних чинників орто"
рексії у жінок. Встановлено особливості психо"
логічного здоров’я жінок, схильних до орторексії.

Ключові слова: орторексія, психологічне здо�

ров’я, здоровий спосіб життя.

Пронализированы психологические факторы
развитися орторексии. Описаны особенности
психологического здоровья женщин, склонных к
орторексии.

Ключевые слова: орторексия, психологичес�

кое здоровье, здоровый образ жизни. 

The psychological factors of orthorexia are ana"
lyzed. The features of psychological health of women
with orthorexia are deskribed.

Key words: orthorexia, psychological health,

health behavior. 

Здоровий спосіб життя протягом останніх

десятиліть набуває все більшої популярності та

завойовує багато прихильників. Люди розу�

міють необхідність дбати про своє здоров’я та

надають великого значення, зокрема, харчуван�

ню. Правильні звички, проте, можуть мати зво�

ротній бік медалі. Суворий підрахунок калорій

та складання індивідуальних планів харчування

захопили людство більше, ніж проблеми голоду,

СНІДу та ядерного озброєння. Модне захоп�

лення здоровим способом життя породило нове

явище — орторексію. 

Термін «орторексія» (від гр. ortho — правиль�

ний, orexis — апетит) запропонував у 1997 р.

американський лікар Стівен Бретман для поз�

начення нав’язливого бажання правильно хар�

чуватися, вживати лише якісну та корисну їжу

[1; 2]. Дослідженням розладів харчової по�

ведінки і орторексії зокрема займаються вчені у

галузі психології здоров’я, клінічної психології

та медичної психології доктор Стівен Бредман,

доктор Холлі Хоф, лікар Адріана фон Берман,

лікар�дієтолог Д. Орніш, шведський дослідник

Мадлен Мастертон [3; 4; 5; 6; 7]. Започатковані

нещодавно дослідження, які проводяться у

багатьох країнах Європи та Америки, спрямо�

вані на виявлення зв’язку орторексії і стану здо�

ров’я та психологічних предикторів надраціо�

нального харчування. Оскільки виявлено

негативні для психічного та соматичного здо�

ров’я наслідки, ймовірність такого варіанта

формування харчової поведінки слід враховува�

ти при проведенні програм мотивації здорового

способу життя.

Орторексія розвивається із звичайних та пра�

вильних понять у харчуванні, доведених до па�

тології. Особливість та одночасно її складність

обумовлена впевненістю особи в тому, що вона

чинить правильно, діє на благо власного ор�

ганізму та живе здоровіше, ніж інші. Із часом

особа з орторексією все більше заглиблюється в

правила здорового харчування, збільшує список

заборонених продуктів. Часто це поєднується зі

страхом захворіти чи набрати зайву вагу, може

з’являтися серйозний дефіцит необхідних речо�

вин в організмі та стан прихованого голоду.

І хоча впродовж тривалого часу особи із орто�

рексією спортивний і здоровий вигляди, мо�

жуть виникати порушення серцевої діяльності,

зумовлені зменшенням кількості кальцію в ор�

ганізмі [8; 9]. Визначальним критерієм орто�

рексії є одержимість їсти здорову їжу та уникати

шкідливої. Визначення поняття «здорова» та

«шкідлива» їжа не є чітко окреслене і залежить

від дієтичних переконань особи. Жертвами ор�

торексії найчастіше стають жінки від 30 до 50

років, середнього достатку, які працюють, але

не дуже люблять свою роботу, із серйозними

проблемами в особистому житті. У чоловіків

орторексія нерідко супроводить переживання

«кризи середнього віку» [8]. Орторексія вияв�

ляється у фанатичному дотриманні визначеного

як «правильне» харчування; постійних пошуках

інформації про властивості різних продуктів

(калорійність, уміст білків, жирів, вуглеводів,

вітамінів, тощо); почутті провини, якщо було

спожито «заборонений» продукт зі свого спис�

ку; втраті здатності отримувати задоволення від

раніше улюблених страв та їжі загалом; оціню�

ванні себе в рамках свого способу харчування.

Для схильних до орторексії осіб притаманний

перфекціонізм та схильність до самокритики,

захопленість своїм способом життя та харчуван�

ня не залишає часу для встановлення та підтри�

мання соціальних контактів, є перешкодою

приходити на вечерю до друзів, оскільки там

неможливо контролювати якість та спосіб при�

готування їжі [1; 2; 6�9].

Зазвичай розвиток орторексії має декілька

стадій. Перша стадія характеризується зростан�

ням інтересу до здорового харчування, пошу�

´Œ
—

¬
≤“

¿
 –

≈
√≤

Œ
Õ

”
ª 

π
2
, 

2
0
1
1

180

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК,
СХИЛЬНИХ ДО ОРТОРЕКСІЇ 

Інна Галецька, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології, Львівського національного університету імені Івана Франка

Іванна Юрочко, магістр психології



ком інформації, що починає займати все більше

і більше часу. Надалі виявляється потреба і праг�

нення наслідувати приклад відомих людей, які

ведуть здоровий спосіб життя. Особа починає

купувати лише ті продукти, які корисні, на її

думку, для її здоров’я та харчуватися окремо від

інших членів родини, уникати зустрічей, якщо

вони можуть стосуватися прийому їжі. Причому,

якщо на початках така особа розповідає про не�

обхідність раціонального харчування та власний

спосіб харчування, то через деякий час просто

втрачає контроль та починає надто багато гово�

рити на тему харчування. Особа не допускає

жодних продуктів у своєму раціоні, окрім визна�

чених, відмовляється від їжі, якість та спосіб

приготування якої не може контролювати.

Суть проблеми полягає в тому, що через став�

лення до їжі, свого тіла та фізичних наванта�

жень особа здатна змінити свій спосіб життя,

якщо думки про їжу та власне харчування зай�

мають більше трьох годин на день, то є причини

хвилюватися про її душевне та фізичне благопо�

луччя [7].

В ієрархії цінностей осіб з орторексією харчу�

вання перебуває на рівні цінностей середнього

та нижчого статусу (згідно із моделлю Л. Пробст

статусно�ієрархічної структури цінностей у виг�

ляді ядерно�центричної). Цінності ядра та ниж�

чого статусу є сталими, а цінності які займають

проміжне положення, перебувають у стані

постійної зміни. Для осіб з орторексією харчові

цінності є мотиваційними цілями, що служать

керівними принципами їх життя. Відношення

між різними цінностями відображають психо�

логічну динаміку конфлікту та сумісності, яку

особа відчуває, коли дотримується цінностей у

повсякденному житті. Харчування в ієрархії

цінностей особи з орторексією не обмежене пев�

ними діями та ситуаціями, воно трансцендент�

ним. Цінність харчування виступає, як стандарт,

який керує вибором та оцінкою подій, осіб, сто�

сунків, способу життя. 

Метою дослідження є виявлення особливос�

тей психологічного здоров’я схильних до орто�

рексії жінок та встановлення психологічних

чинників цього розладу харчової поведінки.

Психологічне здоров’я є втіленням соціального,

емоційного та духовного благополуччя (як ре�

сурсу та стану), оскільки є потенційною переду�

мовою забезпечення потреб щодо активного

способу життя, досягнення власних цілей, адек�

ватної та оптимальної взаємодії із людьми,

соціальним та іншим оточенням. Психологічне

здоров’я стосується семантичних аспектів

психічного здоров’я, властивостей Я та нооген�

ної сфери людини. Головним позитивним кри�

терієм психологічного здоров’я є адекватність,

яка розглядається як відповідність дій особи си�

туації. Складність оцінки ступеня адекватності

зумовлена суб’єктивністю, оскільки кожна дія

людини є реакцією не стільки на оточення,

скільки на власну інтерпретацію: оцінити адек�

ватність можна лише постфактум, урахувавши

відповідність на момент дії та відтерміновані

фактичні наслідки, відтерміновану емоційну

оцінку, відтерміноване відчуття відповідності та

соціальні норми. Емоційні та поведінкові ре�

акції також оцінюються з урахуванням їхньої

адекватності [9]. У разі орторексії простежуєть�

ся порушення мотиваційної компоненти, на�

самперед харчової поведінки, що є наслідком

само�оцінювання крізь призму відповідності

певним гіпотетичним та (ір)раціональним кри�

теріям досконалості. 

Психологічне здоров’я, як стан функціона�

льної ресурсності для забезпечення життєвих

потреб щодо активного способу життя, досяг�

нення власних цілей, адекватної та оптимальної

взаємодії з людьми, соціальним та іншим

оточенням, досліджували за допомогою мето�

дик: «Діагностика мотиваційної структури осо�

бистості» В. Є. Мільмана (життєзабезпеченість,

соціальний статус, спілкування, загальна актив�

ність, творча активність, соціальна корисність),

опитувальник «Ставлення до здоров’я» Р. Бере�

зовської, «Перелік цінностей» Ш. Шварца, тест

самоставлення В. Століна («Відкритість» «Са�

мовпевненість» «Самокерівництво» «Самоцін�

ність» «Самоприйняття» «Самоприв’язаність»

«Внутрішня конфліктність» оцінка власного

«Я» відносно соціально нормативних критеріїв

моральності, успіху, волі, соціального схвален�

ня, аутосимпатія , самознищення). Досліджува�

на група становила 55 жінок віком від 25 до 40

років. 

Для визначення рівня схильності до орто�

рексії було розроблено методику, в основу якої

покладено питальник Стівена Бретмана, який

складається із 15 питань, та додано 7 питань, що

дало змогу виявити когнітивний, емоційний,

поведінковий рівні орторексії та рівень плану�

вання. Для перевірки надійності розробленої

методики для визначення схильності до орто�

рексії було використано коефіцієнт Альфа

Кронбаха, що є узагальненою мірою внутріш�

ньої гомогенності питань методики. Після

оцінки статистичних показників методики було

вилучено одне із питань. Таким чином створена

методика для визначення рівня схильності до

орторексії містить 21 питання, чотири шкали із

достатньо високим рівнем альфа Кронбаха:

когнітивний (а = 0,89), емоційний (а = 0,92),

поведінковий (а = 0,76) рівні орторексії, рівень

планування (а = 0,72) та загальний показник

рівня схильності до орторексії (а = 0,72).

Мінімальний можливий рівень схильності до
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орторексії становить 21 бал, максимально мож�

ливий — 105. 

Дисперсія рівня орторексії в досліджуваній

групі була в межах від min = 52 до max = 105, се�

реднє значення — 81, нижній квартиль — ниж�

че 73 балів, верхній — вище 92.

За результатами кореляційного аналізу вияв�

лено, що шкала планування спостерігає значимі

кореляційні зв’язки із загальною та творчою

активністю (p < 0,05), поведінкою (p < 0,01),

цінністю мотивації (p<0,001), традиції, універ�

салізму (p < 0,05), гедонізму (обернений зв’язок,

p < 0,05) шкалою когнітивний рівень (p < 0, 001).

Посилення планування харчової поведінки мо�

же бути пов’язано зі стилем життя особи та її са�

моорганізацією. Цікаво, що у жінок із зростан�

ням рівня планування харчової поведінки

зростає поведінка, яка спрямована на зміцнення

свого здоров’я та пов’язані із цим ціннісні моти�

вації. Це може бути свідченням більшої усвідом�

леності відповідальності за свої вчинки та дії.

Дані дослідження показали, що при зростанні

рівня планування харчової поведінки підвищує

когнітивний рівень харчової поведінки, тобто у

плануванні свого раціону харчування особа ке�

рується своїми знаннями та інформацією, яку

вона одержала з авторитетних для неї джерел.

Шкала поведінковий рівень виявляє значимі

кореляційні зв’язки із шкалою самостійність

(p < 0,05), емоційний рівень (методика ставлен�

ня до здоров’я, p < 0,05) прямо пропорційно та

обернено пропорційно зі шкалою комфорт

(p < 0,05), шкалами когнітивний рівень та емо�

ційний рівень (p < 0,01). 

Зростання цінності комфорту супровод�

жується зниженням вираженості харчової по�

ведінки, що можна пояснити як амбівалент�

ність прагнень до комфорту та до контролю. 

При зростанні бала відповідей на питання,

які належать до емоційного рівня реагування на

харчову поведінку, змінюється харчова по�

ведінка, яка спрямована на вживання тільки

якісних та корисних продуктів, за переконан�

ням власне конкретної особи.

Шкала когнітивний рівень виявляє значимі

кореляційні зв’язки зі шкалами творча актив�

ність, ставлення до інших, саморозуміння

(p < 0,05), шкалами методики ставлення до

здоров’я, поведінки та цінності мотивації 

(p < 0,001) та шкалою планування (p < 0,001). 

Загальний рівень орторексії передбачає зна�

чимі кореляційні зв’язки із шкалами загальна

активність та творча активність, ставлення

інших (p < 0,05), шкалами методики «Ставлен�

ня до здоров’я», поведінки, та цінності моти�

вації (p < 0,001), цінністю традиції (p < 0,05)

прямо пропорційно, та обернено пропорційно

із шкалою, життєзабезпеченості (p < 0,05). 

Згідно з результатами кореляційного аналізу

можна сказати, що для осіб зі схильністю до ор�

торексії притаманний високий рівень творчої та

загальної активності і вища значущість цінності

традицій. При зростанні рівня життєзабезпече�

ності особи знижується рівень орторексії. Це

може бути наслідком того, що особи зі схиль�

ністю до орторексії приділяють більше уваги ду�

ховним, а не матеріальним цінностям. Зростан�

ня бажання позитивного оцінювання іншими

власної особи супроводжується підвищенням

схильності до орторексії.

Загалом зростання рівня орторексії поєдну�

ється із поведінкою, яка націлена на зміцнення

та дбайливе ставлення до свого здоров’я, спря�

мованістю на пошук та оволодіння інфор�

мацією про властивості та вплив на здоров’я

різних продуктів харчування.

Одним із суттєвих критеріїв орторексії є

зниження якості життя, незважаючи на підви�

щення якості харчування. Тому наводимо ре�

зультати аналізу кореляційних зв’язків шкали

питання № 4 «Я помітила, що якість мого харчу�

вання підвищилась в той час, як якість мого

життя погіршилась». Вони виявляються в зна�

чимих кореляційних зв’язках із творчою актив�

ністю (p < 0,05), шкалою «Поведінка (p < 0,001)»

та шкалою «Цінність мотивації (p < 0,01)». Дот�

римання правил здорового харчування у жінок

може виявлятися як форма творчої активності,

тобто таку поведінку можна трактувати як

імпліцитно вмотивовану.

За допомогою порівняльного аналізу t� кри�

терію Стьюдента для жінок із високим рівнем

орторексії притаманні нижча життєзабезпе�

ченість особи, вища загальна та творча актив�

ність, поведінка спрямована на збереження сво�

го здоров’я, висока значущість цінності

традицій та вищі рівні когнітивного компонента

та планування. У сфері планування свого харчо�

вого раціону для осіб із високим рівнем схиль�

ності до орторексії важливе позитивне ставлен�

ня інших осіб. Планування свого харчового

раціону проявляється у поведінці, яка на їхню

думку, спрямована на зміцнення та покращення

свого здоров’я. Навіть якщо вони помічають, що

поліпшення харчування супроводжується зни�

женням задоволеності життя, вони не змінюють

план свого харчового раціону та харчову по�

ведінку, а продовжують вважати, що свідомі лю�

ди споживають лише корисні для здоров’я про�

дукти харчування. Для жінок із високим рівнем

орторексії характерно вживати в їжу якісні та ко�

рисні продукти та відчувати себе гідної поваги,

відчувають гордість та задоволення собою, зрос�

тає рівень аутосимпатії та самовпевненості.

За допомогою множинної регресії здійснено

перевірку теоретично побудованої моделі за�
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лежності орторексії та її компонентів від особ�

ливостей психологічного здоров’я. Як залежні

змінні було почергово обрано емоційний,

когнітивний, поведінковий компоненти та

контроль поведінки, як незалежні змінні —

критерії психологічного здоров’я. Наведемо ос�

новні результати регресійного аналізу, та де�

тальніше зупинимося на аналізі детермінації за�

гального рівня орторексії. 

Компонент «емоційний рівень» детермінова�

ний впливом значущості цінностеq «безпека і

комфорт», а також ставлення інших, негативний

вплив здійснює аутосимпатія особи, її досягнен�

ня, цінності універсалізму та саморозуміння.

Предикторами планування у структурі орторексії

є творча активність, ставлення інших та самос�

тійність, негативний вплив здійснює соціальна

корисність, самоприйняття та самоповага. Пре�

дикторами когнітивного рівня є творча актив�

ність, спілкування та саморозуміння. Компонент

поведінковий рівень детермінований впливом

аутосимпатії, цінностей досягнення та універ�

салізму, а також соціальної корисності, меншої

значущості цінностей комфорту та безпеки.

Психологічними детермінантами рівня орто�

рексії є творча активність, цінність традиції та

самозвинувачення. Водночас простежується

опосередкований вплив ставлення інших та

очікування позитивного ставлення, самовпевне�

ності, а також менша значущість цінності добро�

ти і гедонізму (див. таблицю).

Чинниками орторексії та її компонентів,

згідно із проведеним дослідженням, насамперед

є творча активність, самозвинувачення та

цінність традицій. Цікаво, що творча активність

у контексті орторексії проявляється у творчому

підході до пошуку та вибору інформації про здо�

рове харчування, а також складанні харчових

планів. Самозвинувачення у контексті орторек�

сичної поведінки посилюється у разі порушен�

ня власного плану харчування або втрати мож�

ливість контролювати якість, продуктів, які

споживає. Цінність традицій у контексті орто�

рексичної поведінки виливається в чітке дотри�

мання та збереження методики харчування про�

тягом тривалого часу. 

Орторексію, яка виявляється в фанатичному

дотриманні обраного раціонального режиму

харчування, можна розглядати як форму роз�

ладів харчової поведінки обмежувального типу.

Можна знайти інформацію про близькість ор�

торексії та анорексії, проте основна відмінність

цих розладів харчової поведінки полягає у меті

обмежування харчування: при анорексії це

контроль ваги, при орторексії — досконалість

харчування з метою досконалості власного здо�

ров’я. Аналіз психологічного здоров’я схильних

до орторексії жінок дав змогу виявити протис�

тояння на рівні цінностей, яке виявляється у

високій значущості цінностей традицій і певно�

му знеціненні значущості доброзичливості та

гедонізму. Виявлені зв’язки можна трактувати

(хоча з огляду на обмежений обсяг досліджува�

ної групи робимо це не постулюючи, а, скоріше,

визначаючи подальші напрямки досліджень) як

наявність інтрапсихічного конфлікту на

аксіологічному рівні, який є предиспозицією

для формування перфекціонізму із блокуван�

ням здатності переживати задоволення. Якщо у

разі середнього та низького рівнів орторексії

виявляється значущий зв’язок ступеня дотри�

мання раціонального харчування із самоінтере�

сом та самокерівництвом, то у разі високого

рівня орторексії простежується вплив самозви�

нувачення у поєднанні із творчою активністю та

прагненням дотримування традицій. І хоча не

виявлено вищого рівня самозвинувачення у

схильних до орторексії жінок, очевидно що

самозвинувачення виступає латентним чинни�

ком формування такого виду розладів харчової

поведінки. Виявлені особливості доцільно вра�

ховувати в індивідуальній роботі, а також при

розробці програм формування мотивації здоро�

вого способу життя.
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Таблиця

Предиктори загального рівня орторексії 
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У статті розглядаються причини позитивного
ставлення до альтернативного шлюбу серед сту"
дентської молоді. Визначено, що традиційний вид
шлюбно"сімейних стосунків для студентів є
пріоритетним.

Ключові слова: студенти, альтернативний

шлюб, офіційний шлюб, сім’я.

В статье рассматриваются причины положи"
тельного отношения к альтернативному браку
среди студенческой молодежи. Определено, что
традиционный вид брачно"семейных отношений
для студентов является приоритетным.

Ключевые слова: студенты, альтернативный

брак, официальный брак, семья. 

The article discusses the reasons for the positive
attitude towards the alternative to marriage among
young students. Determined that the traditional view of
marriage and family relationships for students is a pri"
ority. 

Key words: Students, alternative marriage, formal

marriage and family.

Актуальность. Процессы, возникшие в на�

шем обществе под влиянием политических и

экономических преобразований, незаметно по�

меняли идеалы общества и непосредственно

семьи (как малой социальной группы). Высо�

кий уровень разводов, тенденция роста альтер�

нативных форм брачно�семейных отношений

делают актуальным поиск путей стабилизации

семьи и соответствующего подхода к ее созда�

нию, формирование у молодежи представлений

о будущей семье [1, с. 71].

В украинском обществе альтернативный

брак стал фактом распространения и признания

среди студенческой молодежи, удовлетворяю�

щий брачных партнеров своей облегченной

формой взаимообязательств. Особенно это ак�

туально в период ранней юности, потому что

именно в этом возрасте возникают предпосыл�

ки для создания семьи (потребность в любви,

сексуальная ориентация, независимость от ро�

дителей в выборе супруга и решение жениться),

и соответственно вопросы и проблемы, требую�

щие решения и научно обоснованных ответов

[2, с. 6]. Особенно остро эта проблема стоит се�

годня в связи с нивелированием многих цен�

ностей и поиском молодежью новых идеалов,

таким образом, потребность в совершенствова�

нии системы подготовки молодежи к созданию

семьи и недостаточная разработанность в пси�

холого�педагогической литературе обусловили

выбор темы нашего исследования. 

Анализ источников. Молодых людей невоз�

можно считать подготовленными к браку, если у

них не сформированы четкие представления о

том, для чего они женятся, чего ждут от

будущей семьи. Проблемы «представления

о семейной жизни»  исследования в работах 

В. Ф. Петренко, А. П. Чернова, А. Г. Шмелева.

О подготовке молодежи к семейной жизни идёт

речь в работах И. С. Волги, Т. В. Говоруна,

И. С. Голода, В. П. Горелика, И. В. Гребеннико�

ва, С. В. Ковалева, А. Г. Харчева. В них освеща�

лись проблемы современной семьи, вопросы о

формировании семейно�брачных отношений,

типологии функций семьи. 

Ряд авторов считают, что семья расположена

на перекрестке личностного и общественного

слоев жизнедеятельности человека, обуславли�

вает взаимозависимость функций личности с

функциями социума, которые выполняют брак

и семья (В. Кравец, М. Кузнецов). 

Из существующих классификаций брачно�

семейных отношений наиболее приемлемой

для нашего исследования является классифика�

ция по критерию ориентации на общественные

стереотипы, распространенные в обществе. По

этому критерию выделяются традиционный и

альтернативный браки. Традиционный брак —

брак, который ориентируется на общепризнан�

ные общественные нормы, на принятые в об�

ществе стереотипы. Альтернативный брак —

это брак, который ориентируется на личност�

ные потребности каждого партнера, даже если

они вступают в противоречие с общепризнан�

ными общественными нормами. 

Целью данной статьи является исследование

наиболее предпочтительных форм брачных от�

ношений среди студенческой молодежи.

Результаты исследования. Последние десяти�

летия XX века ознаменовались значительными

изменениями в сфере семейно�брачных отно�

шений. Трансформация семьи, ее переход от

«традиционного» типа к «современному» соп�

ровождается также ростом альтернативных
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форм семейных отношений, в число которых

входит и сожительство или альтернативный

брак. 

Разнообразие терминов, которые использу�

ют разные авторы относительно гражданского

брака (М. Босанац, К. Витек, В. Кравец и др.),

приводит к проблеме определения этой формы

брачно�семейных отношений. В понятие «аль�

тернативный брак», под которым мы понимаем

более или менее длительный союз между неже�

натым мужчиной и незамужней женщиной,

характеризуется ведением совместного быта, в

котором предусматривается верность партне�

ров, совместная забота о детях, возможность

материального обеспечения одного партнера

другим [3, с. 53].

В украинском обществе все больше людей

предпочитают не вступать в брак в самом нача�

ле своих отношений, не сразу юридически

оформлять (или совсем не оформлять) отноше�

ния. По�видимому, такие формы брачно�семей�

ных отношений предполагают лучшие воз�

можности для познания жизни, адаптации

партнеров друг к другу и к будущей семейной

жизни, облегчают разрыв не сложившихся или

негармоничных отношений [4, с. 42].

Причиной кризиса или прекращения отно�

шений после проживания в альтернативном

браке вовсе не банальная «несовместимость ха�

рактеров», а сам факт наличия брака. Альтерна�

тивный брак, в подавляющем большинстве слу�

чаев, заранее запрограммирован на распад,

легкость его образования и предельная элемен�

тарность прекращения сожительства как бы

подразумевает, что это «просто эксперимент». 

В ходе исследования для выявления отноше�

ния к альтернативному браку и специфики его

проявления в молодежной среде был проведен

анкетный опрос студентов Донецкого государ�

ственного университета управления c первого по

пятый курс. Применение метода анкетного опро�

са было направлено на выявление степени расп�

ространения и отношение к альтернативному

браку, как относительно других, так и себя лично,

так как именно в период молодости формируют�

ся представления и ценностные ориентации

относительно брачно�семейных отношений, ко�

торые возможно через несколько лет отразятся на

брачном поведении. Применение данного метода

наилучшим способом отвечает целям исследова�

ния и специфике исследуемой проблемы. В ходе

исследования было опрошено 428 студентов. На

момент исследования среди опрошенных студен�

тов 4% находятся в зарегистрированном браке,

9% живут в альтернативном браке и 87% не име�

ют никакого вида брачных отношений. 

Анализ полученных данных позволил уста�

новить, что 68% от общего числа опрошенных

позитивно воспринимают альтернативный

брак. Негативно к нему относятся 27%. Одина�

ково или никак к данному виду браку относит�

ся 4% и затруднились ответить 1%.

Основной причиной положительного отно�

шения студентов к альтернативному браку явля�

ется «проверить отношения, чувства или парт�

нера» — 43%. Второй по популярности ответ

«штамп не имеет никакого значения» — 19%.

Далее следуют ответы «меньше ответственности

и обязательств» — 13%, «личный выбор каждо�

го» — 9%, «определенная самостоятельность» —

6%, «это предварительный этап перед офици�

альным браком» — 3%, «нет связи между парт�

нерами и можно уйти в любой момент» — 3%.

Несмотря на положительное отношение к тако�

му виду брака, 2% из опрошенных считают, что

«брак все равно должен быть узаконен», и 2%

затруднились ответить на поставленный вопрос.

Если сравнивать отношение к альтернатив�

ному браку по половой принадлежности, то

здесь мы наблюдаем одинаково позитивное от�

ношение к такому социальному явлению — 69%

у юношей и 67% у девушек, а вот причины тако�

го отношения разные (табл. 1).
Таблица 1

Причины позитивного отношения к альтернативному
браку в зависимости от пола респондентов 

Позитивное отношение к альтернативному

браку на первых трех курсах оказалось выше,

чем на четвертом и пятом курсах, а негативное,

наоборот (рисунок).

Рисунок. Отношение к альтернативному браку в зависи=
мости от курса обучения 
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Причины Девушки, % Юноши, %

Проверка чувств, партнера, от�

ношений

30 27

Меньше ответственности 18 18

Штамп не играет никакой роли 14 7

Брак должен быть узаконен�

ным

13 9

Личный выбор каждого 7 13

Возможность уйти в любой мо�

мент

5 7



Главной причиной для студентов, которые

негативно относятся к альтернативному браку,

выступает убежденность в том, что «брак дол�

жен быть узаконен» — 41%. В таком виде брака

«меньше обязательств и ответственности» —

34%, что и порождает их негативную реакцию.

Считают негативным, когда «нет связи между

партнерами и можно уйти в любой момент» —

18%, «это личный выбор каждого» — 3% и 4%

затруднились ответить.

Несмотря на положительное отношение к

альтернативному браку, исследование показало,

что большая часть студентов являются сторон�

никами традиционного брака (табл. 2). 

Таблица 2

Какую форму брака студенты предпочитают больше
всего в зависимости от пола респондентов

Из тех студентов, кто находится в официаль�

ном браке — 47% имеют позитивное отношение

к альтернативному браку, 53% — отрицательное.

Из тех, студентов, которые находятся в альтер�

нативном браке, — 90% положительно относят�

ся к данному браку как социальному явлению.

И только 10% считают влияние этого явления

отрицательным. У студентов, которые не опре�

делились со своим семейным положением, так�

же наблюдается лояльное отношение к альтер�

нативному браку — 66%, отрицательное — 28%,

равнодушные к этому явлению — 5% и 1% зат�

руднились ответить.

На один из основных вопросов: «Как вы счи�

таете, в чем причина популярности альтерна�

тивного брака?» — на первом месте стоит «же�

лание не брать на себя ответственность» — 37%,

«подготовка к официальному браку» — 15%,

«нет денег на свадьбу», «легко разойтись» — по

9% каждый ответ, «это модно», «неуверенность

в партнере» — по 6%, «это проявление свободы

и самостоятельности» — 5%, «изменение отно�

шений между мужчиной и женщиной» — 4% и

затруднились ответить — 9%. 

На вопрос: «Какова, на ваш взгляд, ответ�

ственность людей находящихся в альтернатив�

ном браке?» — были получены следующие ре�

зультаты: ответственность такая, как и в

традиционном браке — 16%, высокая — 15%,

средняя — 8%, ниже, чем в официальном, —

15%, низкая — 28%, нет никакой — 7%, зависит

от человека — 8% и затруднились ответить —

3%. 

Причины, которыми руководствовались

респонденты, определяя уровень ответствен�

ности в гражданском браке, следующие: все как

у официальных партнеров — 26%, жизнь без

прав и обязанностей —12%, менее обязаннос�

тей и ответственности — 10%, считают себя сво�

бодными — 11%, возможность уйти в любое

время — 5%, юридически не закреплена ответ�

ственность — 12%, все зависит от человека,

отношений — 18% и затруднились ответить на

вопрос — 6%. 

На вопрос: «Можно ли назвать мужем и же�

ной людей, живущих в незарегистрированном

браке?» — были получены следующие ответы:

«можно» ответили — 46%, «нельзя» — 51% и

затруднились ответить — 3%. В исследовании

обнаружена прямая связь между семейным по�

ложением респондента и его решением по по�

воду ролей в альтернативном браке (табл. 3).

Таблица 3

Ответы на вопрос «Можно ли назвать мужем и женой
людей, живущих в незарегистрированном браке?»

Мы провели анализ результатов и выяснили,

какой вид брака студенты выбирают для себя.

Традиционный брак выбирают 66% опрошен�

ных, альтернативный брак — 12%, изначально

альтернативный, а затем официальный — 6%,

неважно, в каком виде брака находиться — 9% и

затруднились ответить — 7%. 

Причины выбора того или иного вида брака

таковы: те, кто выбрал для себя традиционный

брак как приоритетный, сделали это потому, что

их принципы и воспитание не позволяют

сделать иначе — 42%, считают, что традицион�

ный брак более надежный и законный — 22%,

жизнь именно в таком браке для них будет луч�

ше — 16%, такой брак несет больше ответствен�

ности — 11%, все зависит от ситуации — 2% и

затруднились ответить — 7%.

Респонденты, выбравшие незарегистриро�

ванный брак как наиболее приемлемый для

себя, считают, что это лучший способ узнать

друг друга — 27%, считают, что так будет лучше

для них самих, — 23%, меньше формальностей —

15%, альтернативный брак привлекает тем, что

имеет меньше обязанностей, — 12%, альтер�

нативный брак, как пробный вариант выбира�
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Виды брака Девушки, % Юноши, %

Традиционный 70 50

Альтернативный 9 23

Альтернативный, с переходом

в традиционный

7 2

Безразлично, в каком 

браке жить

8 12

Не смогли выбрать вид брака 6 13 Семейное 

положение

Можно,

%

Нельзя,

%

Затруднились

ответить, %

Живущие в официаль�

ном браке

42 53 7

Живущие в альтерна�

тивном браке

59 38 3

Не состоят в браке 44 53 3



ют — 8%, выбор зависит от ситуации — 7% и

затруднились ответить — 8% .

Среди тех, кто выбрал незарегистрирован�

ный брак с переходом в официальный, 38% ду�

мают, что это «хороший способ узнать друг дру�

га». 31% респондентов считают, что такой

вариант будет для них лучшим, 19% считают,

что все зависит от ситуации, 8% воспринимают

это как пробный вариант и 4% считают, что та�

кой переход более надежный.

Среди студентов, которые в настоящее время

живут в незарегистрированном браке, 36%, все

равно хотели бы жить в пределах официального

брака, 23% устраивает жизнь в альтернативном

браке, 18% выбирают сначала незарегистриро�

ванный, а затем официальный, 13% безразлич�

но в каком браке они находятся и 10% затрудни�

лись ответить.

Из тех, кто еще не в браке, 68% хотели бы,

чтобы это был официальный, 11% устроит

гражданский брак, 5% хотели бы испытать оба

варианта, 8% безразлично и 7% затруднились

ответить.

Выводы. Исследование позволило устано�

вить, что большинство опрошенных не считает

людей, пребывающих в браке супругами, хотя

они положительно относятся к альтернативно�

му браку. 

Семейное положение студентов является

важным критерием при выборе вида брака и от�

ношения к альтернативному браку. Так, даже те,

кто находится в альтернативном браке, хотели

бы сменить его на официальный, как наиболее

приемлемый для себя вид отношений.

Альтернативный брак студенты рассматри�

вают как пробную или предварительную попыт�

ку построения семейных отношений. Это гово�

рит о том, что образовательные и семейные

институты, к сожалению, не выполняют или

плохо выполняют подготовку к браку и семей�

ным отношениям. Естественно молодежь сама

приобретает семейные ценности методом «проб

и ошибок», и именно в незарегистрированном

браке, отсюда и вытекает положительное отно�

шение к такому виду брака. 
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У статті розкрито поняття подружнього
конфлікту. Чітко виділено причини виникнення
подружніх конфліктів у молодій сім’ї. Проаналізо"
вано погляди вчених, які займалися  вивченням да"
ної проблеми.

Ключові слова: конфлікт, подружній конф�
лікт, молода сім’я, емоції, спілкування, харак�
тер, темперамент, виховання.

В статье раскрыто понятие супружеского
конфликта. Четко выделены причины возникнове"
ния супружеских конфликтов в молодой семье.
Проанализированы взгляды ученых, которые зане"
мались изучением данной проблемы. 

Ключевые слова: конфликт, супружеский
конфликт, молодая семья, эмоции, общение,
характер, темперамент, воспитания.

The article explores the concept of marital conflict.
Clearly highlighted the causes of marital conflict in a
young family. The looks of scientists who were studying
the issue. 

Key words: conflict, marital conflict, a young
family, emotions, communication, character, tem�
perament, education.

Актуальність. Проблема конфлікту завжди
була актуальна для будь�якого суспільства. На
нашу думку, дослідження подружніх конфлік�
тів, способів їх вирішення, вивчення і порів�
няння чоловічих та жіночих поглядів на їх подо�
лання є дуже актуальним у сьогоднішньому
суспільстві, де відсоток одружень у віці 18�30
років майже дорівнює відсоткові розлучень.
Спостереження практичних психологів свід�
чать, що поняття «конфлікту в сім’ї» майже у
кожної людини викликає негативну реакцію.

У психології ще не склалося загальноприй�
нятого розуміння суті конфлікту. Частина пси�
хологів трактує його, як зіткнення, протидію,
протиріччя [3, c. 51]. Наука доводить, що
конфлікт не належать до тих явищ, якими мож�
на ефективно керувати на основі життєвого
досвіду і здорового глузду. Конфлікт —
найбільш гострий спосіб усунення протиріч, що
виникають у процесі взаємодії, він полягає у
протидії суб’єктів конфлікту і, звичайно, супро�
воджується негативними емоціями і, досить
часто, негативними наслідками.

Подружні взаємини — сукупність соціально
регламентованих стосунків між шлюбними

партнерами. Вони є частиною сімейних взає�
мин і, водночас, значно розрізняються за
змістом, функціями та структурою. Зміст под�
ружніх взаємостосунків зумовлений значенням
шлюбу, який організовує, стабілізує, соціально
санкціонує задоволення господарсько�побуто�
вих, емоційно�сексуальних, психологічних і
батьківських потреб чоловіка і жінки.

У шлюбі партнер має два суперечливі праг�
нення: до спілкування з іншими і до відсторо�
нення від них. Спілкування тільки один з одним
у шлюбі швидко виснажується, набридає, пот�
ребує розширення свого кола комунікації, з’яв�
ляється бажання завести нові знайомства та ре�
алізувати себе в іншому напрямку: в напрямку,
якого немає у подружньому житті. Проникнен�
ня у внутрішній світ, у його таємниці може
відштовхнути, створити бар’єр у взаєморо�
зумінні, якщо повною мірою виявиться глибина
розходжень у поглядах на життя, в особистісних
цінностях, а як відомо, вступаючи у шлюб,
партнери досить мало знають про внутрішній
світ один одного.

Проблема подружніх конфліктів у молодій
сім’ї є сьогодні дуже актуальною, адже дослі�
дження М. І. Алексєєвої, Т. В. Говорун,
С. В. Дворняка, В. І. Зацепіна, Т. С. Кириленко,
С. В. Ковальова, О. С. Кочаряна, М. М. Обозо�
ва дозволяють стверджувати, що криза, в якій
опинилась сьогодні українська сім’я — це еле�
мент соціальної системи суспільства. Ознаками
такої кризи є: високий рівень незадоволеності
подружнім життям, конфліктність, стійка
орієнтація подружжя на розлучення та ма�
лодітну сім’ю, нездатність досягти злагоди,
зростання кількості розлучень тощо. Під цим
кутом зору стає зрозумілим, що сім’я, особливо
на початковій стадії її розвитку, потребує психо�
логічної підтримки та допомоги.

Проблемою сімейних конфліктів займалися
багато як вітчизняних, так і зарубіжних вчених.
Однак, зважаючи на досить значний обсяг тео�
ретичної та прикладної розробки даної пробле�
ми, вона і досі викликає гострі дискусії. У літе�
ратурі немає єдиної думки щодо комплексного
підходу до діагностики сімейних взаємин, не�
достатньо розроблені шляхи попередження та
подолання виникнення протиріч у сім’ї. Знач�
ної уваги потребує теоретичне та експеримен�
тальне дослідження причин виникнення под�
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ружніх конфліктів у молодій сім’ї, яка легко
піддається впливу різноманітних зовнішніх і
внутрішніх негативних чинників. Очевидна ак�
туальність, недостатня розробленість та перс�
пективність дослідження даної проблеми зумо�
вили вибір теми наукових пошуків.

Об’єкт дослідження — подружні конфлікти у
молодій сім’ї.

Предмет дослідження — психологічні причи�
ни виникнення подружніх конфліктів у молодій
сім’ї.

Мета дослідження — дослідити особливості
подружніх конфліктів у молодій сім’ї, з’ясувати
їх основні причини виникнення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
У психології під конфліктом розуміється

зіткнення протилежно спрямованих інтересів,
цілей, позицій, думок, поглядів суб’єктів взаємо�
дії чи опонентів [9,c. 174]. Фахівець у галузі міжо�
собистісних взаємин  В. В. Москаленко стверд�
жує, що соціально�психологічний конфлікт — це
особливий вид міжособистісної взаємодії, в
основі якого лежить об’єктивна суперечність
цілей, інтересів і думок учасників. На психо�
логічному рівні ця суперечність виявляється у
сильних негативних переживаннях учасників
щодо ситуації, опонента, самих себе [8, с. 13].

Як справедливо зазначають дослідники,
сутністю подружнього конфлікту є зіткнення су�
перечливих позицій членів сім’ї. Неблагопо�
лучні сімейні пари характеризуються тим, що
між партнерами існують постійні сфери, де їхні
інтереси, потреби, наміри стикаються, пород�
жуючи тривалі і сильні негативні емоційні пере�
живання [11, c. 59].

У ході вивчення проблеми подружнього
конфлікту у молодій сім’ї привертає увагу підхід
В. К. Мягера та Т. М. Мішиної, які вважають,
що конфлікт у сім’ї виникає у тому випадку, ко�
ли обидва учасники прагнуть оволодіти одним і
тим самим об’єктом, зайняти одне і те ж місце
чи виняткове положення, грати несумісні ролі,
досягнути різноспрямованих цілей. Вступаючи
у шлюб, люди зустрічаються із значною кіль�
кістю відмінностей. При цьому деякі із протиріч
в інтересах, цінностях, цілях і потребах молодо�
го подружжя можуть приводити до зовнішнього
прояву цих протиріч. Крім того, у суспільній
свідомості конфлікт, як правило, асоціюється з
тим, чого не має бути у сім’ї. Для нас важливи�
ми є висновки вчених про те, що конфлікт
містить можливість виходу на новий рівень
взаємин, знаходження нових можливостей.
Успішні сім’ї відрізняються не відсутністю чи
низькою частотою конфліктів, а незначною їх
глибиною і безболісністю [2, c. 193].

Ще одну цікаву точку зору на дану проблему
знаходимо у А. Н. Єлізарова.  Автор вказує на те,
що конфлікт виконує дві функції: конструктив�
ну і деструктивну. Конструктивна функція

конфлікту у сімейних взаєминах полягає у тому,
що він може стати потужним джерелом розвитку
особистості і сім’ї. Завдяки конфлікту можуть
з’явитися нові цілі, норми, цінності. Конструк�
тивна функція починає реалізуватися тоді, коли
партнери володіють навичками конструктивної
поведінки у конфліктній ситуації. У межах своєї
конструктивної функції конфлікт:

а) адаптує сім’ю загалом і окремих її членів
до нових умов, у яких вони опинились;

б) об’єктивує причину протиріччя і завдяки
цьому дозволяє перебороти її;

в) згуртовує членів сім’ї і орієнтує їх на за�
хист своєї єдності;

г) допомагає перебороти внутрішню напругу
і позбутися фрустрації;

д) допомагає знайти способи впливу на
іншого;

е) допомагає членам сім’ї краще розкрити
якості власної особистості і завоювати автори�
тет у сім’ї.

Деструктивна функція конфлікту полягає у
тому, що зростання відчуття його невирішува�
ності може призводити до зростаючого відчуття
психологічного дискомфорту. Інакше кажучи,
відбувається зсув мотиву на ціль: конфліктуючі
сторони починають забувати про те, що їхнью
метою є конструктивне вирішення ситуації. На
рівні внутрішньосімейного функціонування
деструктивна функція конфлікту може прояв�
лятися у порушенні обміну інформацією, систе�
ми взаємозв’язків, послаблювати єдність сім’ї,
знижувати її здатність протистояти труднощам
тощо [4, c. 214].

Проблема подружнього конфлікту досліджу�
валась також С. В. Ковальовим. Учений, спира�
ючись на дані теоретико�експериметальних
досліджень, стверджує, що істинні причини
конфлікту важко виявити через певні психо�
логічні моменти. Тому що:

1. У будь�якому конфлікті раціональне нача�
ло послаблене високою інтенсивністю емоцій.

2. Істинні причини конфлікту можуть бути
приховані і психологічно захищені у глибині
підсвідомості і проявляються на поверхні лише
у вигляді прийнятних формулювань.

3. Причини конфліктів можуть бути прихо�
ваними через взаємозв’язок різних галузей
сімейного життя, коли порушення в одній сфері
зумовлює конфлікти в інших [5, c. 154].

Ще одну цікаву точку зору на проблему дже�
рел непорозумінь між подружжям висловлює
В. А. Сисенко. На думку дослідника, причини
всіх подружніх конфліктів можна об’єднати у
три великі групи:

1. Конфлікти на основі несправедливого роз"
поділу праці. Головним у розподілі сімейних
обов’язків є саме їх узгодженість, внаслідок чо�
го і традиційна, і егалітарна модель сім’ї можуть
бути досить прийнятними для сімейного благо�
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получчя, якщо вони задовольняють обох парт�
нерів. Якщо ж члени сім’ї по�своєму розуміють
свої ролі і пред’являють один одному неузгод�
женні очікування і вимоги, сім’я, насамперед, є
конфліктною.

2. Конфлікти на основі незадоволеності певних
потреб. Кожен партнер хоче задовольнити
власні потреби у шлюбі. Водночас, партнери до�
сить часто не знають справжніх потреб один од�
ного, тому не задовольняють їх.

3. Суперечки через недоліки у вихованні. Багато
конфліктів у молодих сім’ях виникають через
розбіжності у правилах сімейної поведінки, які
партнери винесли із своїх батьківських сімей
[12, c. 115].

Відповідно із дослідницькими фактами фа�
хівців, гострота конфліктів, їх частота, сила
емоційних вибухів, контроль за власною по�
ведінкою, тактика і стратегія поведінки парт�
нерів у різних конфліктних ситуаціях залежить
також від індивідуальних особливостей, темпе�
раменту і характеру. Певні недоліки чи дефекти
характеру самі по собі можуть бути джерелами
конфліктної ситуації у сім’ї. Так, у дослідженнях
Т. М. Трапезнікової та М. А. Іванової було вияв�
лено, що більш конфліктними є м’які, витон�
чені, жіночні чоловіки. Серед жінок менш
конфліктні ті, які відрізняються багатою уявою,
творчим складом розуму.

Н. В. Гришина вказує на взаємозв’язок кон�
фліктності з деякими особливостями особис�
тості: нестриманістю, імпульсивністю. У дослі�
дженнях А. П. Мусакіної було виявлено, що
жінкам дружелюбним, комунікабельним краще
вдається і створити сім’ю, і зберегти її. Водно�
час такі жінки самі частіше бувають задоволені
шлюбом. Крім того, чим більше жінка прагне
досягти задоволення своїх інтересів, тим більше
труднощів виникає при її спілкуванні з чо�
ловіком і дітьми. Разом з тим, чим вищий рівень
домінантності жінки, тим менше згоди між
партнерами у конфліктних ситуаціях, які зумов�
лені порушенням рольових очікувань [2, c. 197].

Цікавим відгалуженням в аспекті проблеми
подружніх конфліктів, на наш погляд, є дослі�
дження відомого сучасного психолога С. Кра�
тохвіла. Він досліджував деякі психологічні ри�
си особистості у зв’язку з тими проблемами, які
можуть виникати у сім’ї. Комбінація осо�
бистісних особливостей є основою для кон�
фліктів, які повторюються, роблячи їх запрогра�
мованими. Відповідно з цим, психокорекційна
робота має бути спрямована на зміну поведінки
клієнта, який сам звернувся за консультацією.
На відміну від очікувань клієнта, аналіз його
особистісних рис і рис партнера спрямований
на досягнення розуміння того, що йому слід
змінити в собі [7, c. 92].

Д. Кустар зазначає, що нездатність зійтися
характерами — це одна з причин, яка най�

частіше призводить до розлучення. За даними
автора, цю обставину відмічають 44% чоловіків
і 46% жінок. На початкових етапах формування
сім’ї партнери часто не можуть реально оціню�
вати позитивні і негативні якості партнера, ви�
являється тенденція до переоцінки один одно�
го. Подружжя буває більш альтруїстичним та
остерігається висловлення крайніх негативних
оцінок. Однак майже дві третини опитаних под�
ружніх пар вже до вступу у шлюб знали про не�
гативні якості майбутнього партнера, але, нез�
важаючи на це, вони вирішили «перевиховати»
партнера чи сподівалися, що за умов сімейного
життя ці риси зникнуть [10, c. 506].

Особливу увагу дослідники звертають на те,
що важливим соціально�психологічним чинни�
ком сімейних конфліктів є характер спілкуван"
ня. Дослідження внутрішньосімейних стосунків
показують, що можна виділити низку особли�
востей, які впливають на спілкування подруж�
жя. Сімейні взаємини тим кращі, чим більше
саморозкриття подружжя у спілкуванні; за
наявності великої кількості спільних очікувань і
установок; високого рівня невербальної комуні�
кації; постійного підтвердження своєї подіб�
ності у сприйнятті подружніх ролей; наявності
глибокого взаєморозуміння та ін. Відсутність
подібної налагодженої системи міжособис�
тісного спілкування у сім’ї призводить, як пра�
вило, до сімейних конфліктів.

На думку багатьох психологів, різноманітні
сімейні труднощі розглядаються як психотрав�
муючі чинники. У сім’ях, де непорозуміння між
партнерами є частим явищем, створюється не�
гативна психологічна атмосфера, яка підсилює
руйнівну силу конфлікту [6, c. 143].

З огляду на наш дослідницький інтерес, ста�
ли в нагоді дослідження В.П. Левковича і О.Е.
Зуськової. Психологи виокремили три основні
групи сімей залежно від рівня їх конфліктності:

а) стабільні, які долають сімейні конфлікти;
б) проблемні, які частково долають сімейні

конфлікти;
в) нестабільні, які не можуть подолати кон�

флікти.
Основною причиною виникнення сімейних

конфліктів, на думку авторів, є розходження
між уявленнями партнерів стосовно потреб од�
не одного, між уявленнями і очікуваннями од�
ного стосовно іншого. У групі стабільних под�
ружніх пар конфлікти відбуваються переважно
у сфері розподілу ролей і, як правило, вирішу�
ються конструктивно. Конфлікти у нестабіль�
них сім’ях пов’язані значною мірою із незадово�
леною потребою у захисті «Я�концепції», а
також із порушенням норм життя [2, c. 202].

Іншу точку зору знаходимо у В. А. Сисенка.
Автор виділяє три категорії відносно неблагопо�
лучних сімей: конфліктні, кризові, проблемні.
До перших належать такі, у яких між партнерами
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існують сфери, де їхні інтереси, потреби, наміри
постійно приходять у зіткнення, породжуючи
негативні емоції. До кризових можна віднести ті
сім’ї, де існує протистояння інтересів і потреб
партнерів, які носять особливо різкий характер
і захоплюють важливі сфери життєдіяльності
сім’ї. Проблемні подружні союзи утворені людь�
ми, перед якими виникали особливо важкі
життєві ситуації, що може завдати непоправної
шкоди стабільності шлюбу.

Ще один цікавий підхід до проблеми под�
ружніх конфліктів у молодій сім’ї знаходимо у
А. П. Єгіденса, який виявив, що у процесі спіль�
ного життя партнери, як правило, стають більш
терпимі одне до одного, погоджуються із незбігом
поглядів з багатьох питань. Ці зміни, на думку ав�
тора, знижують конфліктність у сім’ї [2, c. 203].

Довірливе спілкування партнерів є запору�
кою успішних подружніх взаємин. З огляду на
це, будь�який конфлікт означає, що партнери
просто не можуть нормально домовитися з яко�
гось приводу. Водночас, Ю. Е. Альошина стве�
рджує, що скарги на труднощі спілкування
досить рідко звучать у партнерів, які конфлікту�
ють. Для них основними проблемами є сварки,
відсутність підтримки і допомоги, сексуальні
проблеми тощо. Лише в процесі консультуван�
ня у подружньої пари виникають і формулю�
ються скарги, що безпосередньо пов’язані зі
спілкуванням [1, с. 153].

Відомий фахівець у галузі сімейної психоте�
рапії В. Сатір описує чотири типи ригідної,
неаутентичної поведінки у спілкуванні, що, на її
думку, потребує корекції у процесі надання пси�
хотерапевтичної допомоги:

1. Каральне спілкування: переважають нагаду�
вання, критика, відмова, звинувачення.

2. Підпорядковане спілкування: превалюють
вираження згоди, вибачення і виправдання,
прагнення до збереження спокою будь�якою
ціною.

3. «Холодне» спілкування: раціональне, ділове,
коректне спілкування, в якому відсутні емо�
ційні прояви.

4. Безпредметне спілкування: увага відволі�
кається від початкового предмета розмови, що
робить неможливим вирішення проблеми.

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна
дійти висновку, що у психології під конфліктом
розуміється зіткнення протилежно спрямова�
них інтересів, цілей, позицій, думок, поглядів
суб’єктів взаємодії чи опонентів. Сутністю под�
ружнього конфлікту є зіткнення суперечливих
позицій членів сім’ї. Аналіз літератури засвід�
чує, що існують різні підходи до визначення
причин подружніх конфліктів, але з нашої точ�
ки зору, ще недостатньо дослідженими залиша�
ються причини виникнення конфліктів, які ви�
никають саме на ранніх етапах становлення
сім’ї. Гострота конфліктів, їх частота, сила

емоційних вибухів, контроль за власною по�
ведінкою, тактика і стратегія поведінки парт�
нерів у різних конфліктних ситуаціях залежить
також від індивідуальних особистісних особли�
востей, темпераменту і характеру подружжя.

Основою сімейних конфліктів, на думку
фахівців, є розходження між уявленнями парт�
нерів стосовно потреб одне одного, між уявлен�
нями і очікуваннями одного стосовно іншого.
Важливим соціально�психологічним чинником
подружніх конфліктів є характер спілкування.
Дослідження внутрішньосімейних стосунків
показують, що можна виділити низку особли�
востей, які впливають на спілкування подруж�
жя. Сімейні взаємини тим кращі, чим більше
саморозкриття подружжя у спілкуванні, за
наявності великої кількості спільних очікувань і
установок, глибокого взаєморозуміння, високо�
го рівня невербальної комунікації, постійного
підтвердження своєї подібності у сприйнятті
подружніх ролей та інше. Відсутність подібної
налагодженої системи міжособистісного спіл�
кування у сім’ї призводить до сімейних кон�
фліктів. Саме поширення даної проблеми в су�
часному суспільстві і недостатньо вивчене
питання вирішення  її зумовило вибір теми на�
шого дослідження. 
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Чоловіки та жінки із гомогендерною сексуаль"
ною орієнтацією живуть у суспільстві, що в своїй
основі має гетеросексуальну культуру, тому вони
починають відчувати себе часткою меншості.
Самокорекція власної сексуальності через запере"
чення своїх потреб негативно позначається на
психіці індивіда, оскільки переживається ним як
стрес. Здатність самоідентифікації в якості осо"
би із гомогендерною сексуальною орієнтацією, а
також готовність прийняти свої сексуальні особ"
ливості  мають величезне значення для нормальної
психологічної регуляції, формування комфортної
сексуальної ідентичності та побудови гар"
монійних партнерських стосунків.

Ключові слова: сексуальна орієнтація, сексу�

альна ідентичність, гей, лесбіянка, гомогендер�

на сексуальна орієнтація, гомосексуальне парт�

нерство.

Мужчины и женщины с гомогендерной сексу"
альной ориентацией живут в обществе, что в
своей основе имеет гетеросексуальную культуру,
потому они начинают чувствовать себя частью
меньшинства. Самокоррекция собственной сексу"
альности через отрицание своих потребностей
негативно отображается на психике индивида,
поскольку переживается как стресс. Способность
самоидентификации в качестве личности с гомо"
гендерной  сексуальной ориентацией, а также го"
товность принять свои сексуальные особенности
имеют большое значение для нормальной психоло"
гической регуляции, формирования комфортной
сексуальной идентичности и построения гармо"
ничных партнерских отношений. 

Ключевые слова: сексуальная ориентация,

сексуальная идентичность, гей, лесбиянка, го�

могендерная сексуальная ориентация, гомосек�

суальное партнерство.

The homogeneous sexual orientation’s men and
women lives in the society, based on heterosexual cul"
ture, so they begin to feel their selves as the minority
part. The own sexual self correction as own wants
objection negatively reflect on individual psychics
because it outlive by him stress. The self identification
as the homogeneous sexual orientation person and
readiness to accept own sexual specialties have the
huge achievement for the normal psychological regula"
tion realizations forming the comfort sexual identifica"
tion and the constructing harmonious partnership. 

Key words: the sexual orientation, the sexual

identification, the gay, the lesbian, the homogeneous

sexual orientation, the homosexual partnership.

Неодмінною умовою реалізації сексуальної

функції будь�якого індивіда є прийняття ним

власних уподобань, гармонійна інтеграція влас�

ної сексуальності у концепцію� Я такою, якою

вона є. Невміння виразити свою сексуальність,

знайти шляхи узгодження сексуальних уподо�

бань із власною статевою свідомістю і са�

мосвідомістю призводить до невротизації осо�

бистості, розвитку патопсихологічних рис. Це

дуже важливо як для чоловіків, так і для жінок із

гомосексуальними орієнтаціями[1, c. 317].

Метою статті є: здійснити теоретичний

аналіз психологічних особливостей чоловічої та

жіночої гомогендерної сексуальної орієнтації.

Завданням є: дослідити сучасний стан пробле�

ми гомогендерної сексуальної орієнтації у пси�

хології та визначити особливості чоловічої і

жіночої гомогендерної сексуальної ідентичності.

Проблема дослідження: специфіка партнер�

ських відносин осіб із гомогендерною сексуаль�

ною ідентичністю.

Сексуальна орієнтація — це схильність лю�

дини до переживання сексуальних або еротич�

них почуттів, думок, фантазій певного змісту із

характерними для них формами поведінки.

Сексуальна ідентичність — стійкий набір харак�

теристик, до яких людина звертається, намага�

ючись визначити свою сексуальну орієнтацію.

Гомогендерна сексуальна орієнтація — емоцій�

на або сексуальна спрямованість на осіб тотож�

ної статі. Геї — гомосексуальні особи чоловічої

та жіночої статі. Лесбіянки — гомосексуальні

особи жіночої статі. Гомосексуальне партнер�

ство (союз, подружжя) — неформальні зв’язки

двох геїв або лесбіянок, об’єднаних почуттям

любові, морального обов’язку [4, c. 107].

Існують певні точки зору про людей із гомо�

гендерною сексуальною орієнтацією, а саме:

більшiсть геїв обирають жіночі ролі, а більшість

лесбіянок — чоловічі; гомосексуалістів завжди

легко розпізнати, оскільки їхні манери вдягати�

ся та поводитися дуже відрізняються від інших. 

На думку сексологів, більшість гомосексуаль�

них індивідів (понад 90%) важко ідентифікувати

й відрізнити від людей із гетеросексуальними

орієнтаціями.
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За деякими даними, геї, як правило, частіше

змінюють статевих партнерів, ніж лесбіянки та

чоловіки із гетеросексуальною орієнтацією.

Крім того, геї виявляють схильність до

анонімних та випадкових сексуальних кон�

тактів, які взагалі не розповсюджені серед

лесбіянок. За результатами ряду досліджень, геї

усвідомлюють свою гомогендерну орієнтацію,

як правило, раніше, ніж лесбіянки. Нерідко це

відбувається у дитячому або підлітковому віці.

У зв’язку із цим процес формування сексуаль�

ної ідентичності у чоловіків починається

раніше, ніж у жінок. Сексуальні фантазії про

інших чоловіків часто з’являються у геїв у більш

ранньому віці. До того ж, чоловіки частіше, ніж

жінки, формують гомогендерну сексуальну

ідентичність під впливом сексуальної стиму�

ляції, хоча при цьому можуть пристосуватися до

типово чоловічої сексуальної ролі, поведінки,

манери одягатися. 

Для більшості лесбіянок внутрішнє прийнят�

тя власної сексуальної ідентичності пов’язане із

романтичними гомогендерними відносинами.

Крім того, лесбіянки, як правило, мають попе�

редній досвід гетеросексуальних відносин, які

вважають менш задовільними, ніж наступні

сексуальні контакти із жінками. 

Лесбіянки рідше формують гомогендерну

ідентичность під впливом сексуальної стиму�

ляції. Як правило, розвиток цього процесу по�

в’язаний із тим, що жінка закохується в іншу

жінку. На ранніх стадіях формування сексуальної

ідентичності жінки частіше відмовляються від па�

сивності, яка зумовлена вихованням та пов’язана

із традиційною жіночою роллю [2, с. 186].

У деяких випадках гомогендерна сексуальна

ідентичність починає формування під впливом

групи феміністок та відповідної філософії. Крім

того, завдяки контактам із групою феміністок

жінка може відчувати ніжні почуття до іншої

жінки і таким чином реалізувати неусвідомлені

раніше переживання. Іноді чуттєві фантазії про

інших жінок виникають лише після того, як

жінка отримала перший гомогендерний сексу�

альний досвід, який дав їй задоволення. Тому

комплекс переживань, пов’язаних із сексуаль�

ною орієнтацією лесбіянок, не завжди повною

мірою відповідає шкалі А. Кінзі, критерієм для

якої служить передусім поведінка [3, с. 304].

Геї і лесбіянки мають свою внутрішню кла�

сифікацію, залежно від якої можна спостерігати

характерні особливості у поведінці і зовнішньо�

му вигляді.

Геї часто поділяють себе на активних, пасив�

них і універсалів, залежно від ролі у сексуальних

зносинах. У чоловіків пасивна гомосексуальна

роль часто поєднується із фемінними рисами в

поведінці, манері одягатися і говорити. Активні

чоловіки�гомосексуалісти частіше мають більш

мужній вигляд [4, с. 107].

Серед лесбіянок виділяють: фем, буч, дайки

та ін. Фем виглядають і поводять себе дуже

жіночно (шпильки, користуються косметикою,

слідкують за останніми новинками моди) і

зустрічаються із буч.  

Буч (від англ. «butch») — маскулінна жінка.

Тип, який найчастіше виявляється серед лес�

біянок�спортсменок, жінок, що займаються

важкою фізичною роботою. У лесбійській суб�

культурі термін «буч» окреслює певний визна�

чений набір фізичних, соціальних і поведінко�

вих характеристик.

Іноді бучи говорять про себе у чоловічому

роді. Це лише ще один специфічний нюанс суб�

культури. Ні про які приховані транссексуальні

наміри жінки він не говорить. 

У повсякденному житті буч надають перевагу

спортивному, зручному одягу, не користуються

косметикою, не носять шпильки, часто надають

перевагу коротким зачіскам, підкреслюють у

зовнішньому вигляді «чоловічий» стиль. 

Жінок, що відмовились обирати крайні сту�

пені статевих ролей «фем�буч», називають

«кікі», або «дайк».

На сучасному етапі розвитку лесбійської

субкультури, відносини «фем�буч» із чітким

розподілом ролей і обов’язків, властиві, в

основному, молодим лесбіянкам. Проведені

дослідження виявили, що чим доросліша

лесбійська пара, тим менше поділ на «чоловіка»

і «дружину» — тим більш гармонійно�рівноп�

равні відносини. Сучасні лесбіянки все менше

прагнуть будувати відносини за зразком гетеро�

сексуальних [3, с. 304].

Можна виділити певні особливості сексуаль�

ної поведінки осіб із гомогендерною сексуаль�

ною ідентичністю. У геїв — це ослаблення

статевих потягів та адекватних ерекцій, у

лесбіянок — дискомфорт при інтромісії та гете�

росексуальному контакті. Більш ранній прояв

гомосексуальних орієнтацій обох статей харак�

терний для передчасного, прискореного психо�

сексуального розвитку дитини [2, с. 187].

Існує думка, що сексуальна поведінка геїв та

лесбіянок не пов’язана зі стабільними, пси�

хологічно близькими стосунками у парі, а на�

впаки — має характер лише випадкових сексу�

альних зносин. Тим часом, як геї, так і

лесбіянки стикаються з такими ж етико�психо�

логічними проблемами, як і гетеросексуальні

пари і у своїй більшості також орієнтовані на

тривалі інтимні стосунки. Причини їхніх сек�

суальних розладів так само пов’язані з приг�

ніченням сексуального бажання та збуджен�

ням психогенними чинниками, вони, як і

гетеросексуальні подружжя, переймаються
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проблемами вірності, обов’язку, сексуального

партнерства.

Як і частина гетеросексуальних індивідів,

певна частина геїв та лесбіянок орієнтована на

секс без зобов’язань. Тому виникають тра�

диційні місця зібрань таких гомосексуалістів. У

великих містах це, як правило, бари, сауни, у

містечках — певні міські «п’ятачки», закутки у

парках, місця на залізницях. Крім того, тра�

диційним місцем зустрічі таких людей стають

публічні туалети, де практикуються знеособлені

сексуальні контакти. Пропозиції та відповідні

угоди можуть набувати навіть невербального ха�

рактеру, а саме — спілкування обмежується пе�

редачею інформації певними інформативними

символами, як, наприклад, облизуванням язи�

ком губ, ритмічним постукуванням об стінку,

демонстрацією певних деталей одягу, наприк�

лад, носовичка, ґудзика тощо. Сексуальні кон�

такти за таких угод, як правило, є миттєвими,

безсловесними та «безшумними». Видами сек�

суальної активності може бути фелаціо або

анальні зносини, які в умовах поспіху та можли�

вих рейдів міліції здійснюються стоячи. Із заг�

розою СНІДу подібні контакти геїв значно

зменшилися на Заході і лише частково — у

посткомуністичних країнах [1, с. 320].

Поширеним стереотипом є установка, що го�

мосексуалісти приймають у процесі сексуальної

близькості лише одну роль, активну або пасив�

ну, маскулінну або фемінну. Сексуальні контак�

ти геїв та лесбіянок відбуваються по�різному і,

як правило, зі зміною сексуальних позицій та

ролей. Геї віддають перевагу анальному сексу, а

також орально�генітальним контактам, зокрема

фелаціо. Багато геїв пестять тіло один одного,

цілують соски грудей, займаються взаємною

мастурбацією.

Для лесбіянок характерні також мастурбація,

мануальна стимуляція грудей, кунілінгус та

трібадізм. Ще в дослідженнях А. Кінзі було

помічено, що лесбіянки набагато частіше пере�

живають оргазм протягом статевих зносин, ніж

жінки у гетеросексуальних контактах. Це пояс�

нюється, насамперед, ширшим використанням

петингу, який є найкращим збудником жіночої

сексуальності. У жінок різноманітніші сексу�

альні забави, ширший «діапазон допустимості»

у взаємному стимулюванні статевих органів, чо�

го, як правило, не практикують гетеросексу�

альні пари. Для урізноманітнення статевого

життя деякі пари лесбіянок використовують та�

кож окремі пристрої для стимуляції піхви на

зразок штучного члена, проте частота їх вико�

ристання не більша, ніж у гетеросексуальних

парах.

Сексуальна активність та спілкування гомо�

сексуальних особистостей залежать від місця

їхнього проживання. Якщо у великих містах

гомосексуальні контакти стимулюються роз�

маїттям публічних місць для зустрічей і

знайомств, то в маленьких вони залишаються

на рівні еротичних фантазій, мрій, які часто

лякають і невротизують. Серед лесбійських пар

більшість знайомиться на роботі, мають спільні

навчальні або професійні інтереси. Особливо

багато лесбійських коханок може бути у жіно�

чих спортивних командах, групах шейпінгу то�

що. Проте сексуальні контакти у цьому разі, як

і відкриття власної гомосексуальності, є ні чим

іншим, як транзиторними формами вияву

юнацької гіперсексуальності або бісексуаль�

ності. Вони заміщують гетеросексуальні зв’язки,

які через певні обставини — зайнятість дівчат,

їхню відмежованість від соціуму, а також висо�

кий рівень домагань щодо інтелектуального,

культурного рівня партнера тощо — не повністю

задовольняються у певний період [1, с. 319].

Помилково вважати, що характер гомосексу�

альних стосунків геїв та лесбіянок опосередко�

вується лише сексуальною функцією. Статевий

потяг — це водночас і поєднання різних

соціальних інтересів та бажань. Він, як і в гете�

росексуальних парах, підпорядкований проя�

вам вищих почуттів — любові, приязні, са�

мовіддачі.

Американські психологи поділяють гомосек�

суальні стосунки на такі типи:

1. Близькі пари, які становлять 10% геїв та

28% лесбіянок. У стосунках близької пари парт�

нери обмежуються лише задоволенням сексу�

альних потреб; вони щасливі сексуальними

стосунками і власними гомосексуальними

орієнтаціями.

2. Відкриті пари. Такий тип стосунків харак�

терний для 18% чоловіків і 17% жінок. Відкрита

пара будує стосунки на постійному сексуально�

му партнерстві. Проте час від часу в однієї із

сторін з’являється хтось інший, що мало впли�

ває на стабільність союзу.

3. Функціональні пари характеризуються

значним індивідуалізмом у контактах поза ос�

новними партнерськими стосунками. Такими є

союзи 15% геїв та 10% лесбіянок, що, як прави�

ло, задоволені своїми стосунками, можливостя�

ми незалежної поведінки та встановленням но�

вих зв’язків із чоловіками або жінками.

4. Дисфункціональні пари становлять 12% —

від пар чоловіків і 10% — жінок. У таких союзах

сексуальна функція не завжди задовольняється

повною мірою, оскільки партнери відчувають

постійний дискомфорт через домінуючі власні

гомосексуальні орієнтації.

5. Асексуальні пари утворюють 16% чоловіків

і 11% жінок. У таких парах геї та лесбіянки

відчувають свою самотність як через сексуальну
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невдоволеність, так і через непривабливість

особистості одне одного. Як правило, пари та�

кого типу нічого не роблять для зміни свого ста�

новища.

Наведена типологія стосунків геїв та лес�

біянок нічим не відрізняється від характеру

співжиття пересічних гетеросексуальних пар.

Є гомосексуальні пари, що, по�перше, є

досить відкритими у виявленні свого Я один

одним, по�друге — спрямовані на підтримку Я у

різних сферах спілкування, по�третє, є такими,

де обмін думками, судженнями відбувається

постійно, по�четверте, є адекватними соціа�

льній ситуації спілкування. Такі гомосексуальні

пари, як правило, досягають високого рівня

довіри, взаємної відкритості, розуміння, подіб�

ності поглядів, спільності символів вербальної

та невербальної комунікації, легкості спілку�

вання та його психотерапевтичності.

Нестабільність сексуальних зв’язків гомо�

сексуальних пар залежить від критичного став�

лення до суджень та планів свого партнера,

приховування певних фактів із біографії та гете�

росексуальних взаємин. Слабкість сексуальних

контактів зумовлюється також невмінням

конструктивно розв’язувати непорозуміння та

суперечки, виявом ригідних, консервативних

установок на виконання маскулінних та фемін�

них ролей.

За дослідженням зарубіжних психологів�

клініцистів, геї, на відміну від лесбіянок,

гостріше переживають свою неадекватність

щодо загальноприйнятих стандартів статевої

рольової та сексуальної поведінки та сексуаль�

ної поведінки і саме у розмаїтті гомосексуаль�

них контактів шукають, насамперед, співзвуч�

ність двох індивідуальностей [1, с. 320].

Отже, порівняння ієрархії життєвих ціннос�

тей гомосексуальних пар з ієрархією цінностей

молодих гетеросексуальних пар показує, що як

перші, так і другі на перше місце висувають

емоційно�терапевтичне спілкування, інтимно�

сексуальні взаємини та ідентифікацію з осо�

бистістю партнера. Як для перших, так і для

других важливими є зовнішня привабливість

партнера та малозначущою — соціальна сфера

його самореалізації. І, нарешті, порівнюючи

стабільність гомосексуальних та гетеросексу�

альних пар за ступенем задоволення в них

соціогенних потреб особистості, можна дійти

висновку, що як у благополучних гетеросексу�

альних парах, так і в парах гомосексуальних

життєві цінності виявляються більш узгоджени�

ми, ніж у кризових.

Психологам�клініцистам, які вивчають

проблеми людської сексуальності, відомі ви�

падки, коли гомосексуальні особистості, як

жінки, так і чоловіки, приховуючи свої

орієнтації, примушували себе вступати у гетеро�

сексуальні зв’язки. Гомосексуалізм — серйозна

психологічна проблема. Усвідомлення своєї

психосексуальної незвичності зазвичай пере�

живається дуже хворобливо, обмежує мож�

ливість психологічного саморозкриття, нерідко

стає причиною депресії.  Потреба у психо�

логічній безпеці примушує деякі пари лесбіянок

і геїв утримуватись від виявлення своїх відносин

у соціумі. У той же ж час для чоловіків і жінок із

гомогендерною сексуальною орієнтацією дуже

мало зразків «успішних» взаємовідносин, на які

вони могли б орієнтуватись у побудові власних

стосунків.
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Аналізується емпатія як емоційно"ціннісна
складова моральної самосвідомості підлітків.
Розкриваються її психологічні особливості та ос"
новні форми прояву. Розглядається вікова динаміка
здатності до емпатії та її вплив на розвиток мо"
ральної самосвідомості на етапі дорослішання.

Ключові слова: емпатія, моральна самосві�

домість, підліток, співчуття, співпереживання.

Анализируется эмпатия как эмоционально"
ценностная составляющая морального самосозна"
ния подростков. Раскрываются её психологичес"
кие особенности и основные формы проявления.
Рассматривается возрастная динамика способ"
ности к эмпатии и ее влияние на развитие нрав"
ственного самосознания на этапе взросления/

Ключевые слова: эмпатия, моральное самосоз�

нание, подросток, сочувствие, сопереживание.

Analyzed empathy as emotional and valuable part
of the moral consciousness of teenagers. Uncover its
psychological features and basic forms of manifesta"
tion. We consider the dynamics of age the capacity for
empathy and its influence on the development of moral
consciousness in mature stage.

Key words: empathy, moral consciousness, the

teenager, compassion, empathy.

Актуальність дослідження. У психолого�пе�

дагогічній науці і практиці все частіше виникає

необхідність у прикладних експериментальних

дослідженнях, спрямованих на вивчення психо�

логічних якостей, що визначають рівень мо�

рального розвитку особистості. Велике значен�

ня як для ефективного керування процесом

розвитку дитини, так і для формування мораль�

них основ особистості, гуманного ставлення  до

інших людей має емпатія. Емпатійні почуття,

що виникають як відгук на переживання іншої

людини, яка перебуває поруч, спонукають

усвідомлення необхідності дотримання норм,

що регулюють стосунки з іншими людьми, ак�

тивно реагувати й усвідомлювати результати

своїх вчинків.

Найвираженіші емоційні переживання ви�

никають у «критичні періоди» взаємодії дитини

і суспільства. Саме такий період виникає при

переході дитини із молодшого шкільного у

підлітковий вік. [3] Цей перехід характеризуєть�

ся глибокими змінами, що впливають на осо�

бистісний розвиток дитини. Вони стосуються

фізичної зрілості організму, а також стосунків,

які складаються у підлітків із дорослими людь�

ми та однолітками. Еталони міжособистісного

сприймання, якими користуються підлітки,

оцінюючи інших людей, стають усе більш

узагальненими і співвідносяться з ідеалами,

цінностями і нормами. Тому саме в підлітково�

му віці емпатійність може закріпитися як

емоційна основа моральних якостей.

У психологічних дослідженнях кінця ХІХ по�

чатку ХХ ст. питання емпатії вирішувалось у

ході вивчення інших суміжних проблем. Так,

О. Ф. Лазурський, вивчаючи явище альтруїзму,

зазначає, що воно  базується на «психолого�ха�

рактерологічному комплексі» почуття симпатії

або вчуття. С. Л. Рубінштейн розглядав емпатію

складовою частиною любові. Фізіолог і психіатр

В. С. Дерябін відносить співчуття і співстраждан�

ня до позитивних соціальних почуттів. Б. М. Теп�

лов вважав емпатію функцією «живої уяви», яка

уможливлює співчуття іншим. П. М. Якобсон

зазначав, що взаємодія почуттів людей у процесі

спілкування базується на «механізмі емоційного

зараження». Як елемент дитячої рольової гри

розглядав емпатію Д. Б. Ельконін, яка, на його

думку, сприяє подоланню «пізнавального

егоцентризму» шляхом формування когнітив�

ної та емоційної децентрації дитини.
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Роль емпатійних почуттів (співчуття, співпе�
реживання) у формуванні і розвитку гуманних,
доброзичливих стосунків дітей один до одного
відмічають І. Д. Бех, Л. І. Бондаренко, Б. С. Бра�
тусь, А. А. Валантинас, М. І. Губрієнко, О. І. Куль�
чицька, В. К. Котирло й ін. Деякі дослідження
присвячені власне проблемі емпатії: її теорети�
ко�методологічним аспектам і особливостям
прояву у дітей дошкільного і молодшого шкіль�
ного віку (Т. П. Гаврилова, Л. Н. Джрназян,
А. М. Резек, Л. П. Стрелкова й ін.).

Об’єднуючим між цими двома групами є ряд
робіт, що досліджують психологічні особливості
міжособистісних стосунків, способи прояву
соціальних емоцій, до яких і належать емпатійні
переживання (О. О. Бодальов, Г. М. Бреслав,
О. В. Запорожець, Г. П. Лаврентьєва, М. І. Лі�
сіна, К. Н. Платон, Ю. О. Приходько, В. А. Се�
миченко, С. Г. Якобсон та ін.).

Розвиток емпатії як когнітивного процесу
намічено в роботах С. Б. Борисенко, Р. Б. Кара�
муратової, З. В. Огороднійчук, Т. І. Федотюк.
У ряді досліджень виявлено феномен діючої
групової ідентифікації (ДГЕІ), інтерпретація
якого має багато спільного із розумінням ем�
патійного процесу (В. В. Абраменкова, В. А. Пет�
ровський, Л. П. Хохлова й ін.). Виділення цієї
лінії в міжособистісній взаємодії свідчить про
функціональний зв’язок емпатії та ідентифікації
(Н. Н. Авдєєва, О. О. Бодальов, М. М. Обозов,
Б. Д. Паригін та ін.).

У зарубіжній психологічній літературі А. Бен,
Т. Ліппс, У. Мак�Дугалла, Г. Олпорт, Г. Райк,
Т. Рібо, К. Роджерс, Г. С. Салівен, А. Сміт,
Г. Спенсер, З. Фрейд, Е. Фромм та ін. проблему
емпатії розглядають, насамперед, із погляду
розуміння її як переживання певної емоційної
модальності, пов’язаного із мотивами пове�
дінки та діяльності. У зарубіжних філософських
і психологічних дослідженнях емпатії прослід�
ковуються такі тенденції: вивчення емпатійної
мотивації просоціальної поведінки; вікової
динаміки розвитку емпатійних переживань;
виділення емоційної і когнітивної функцій ем�
патії. З одного боку, емпатія трактується як без�
посередній емоційний відгук індивіда на  пере�
живання  чи експресивні знаки обличчя іншого,
що виникає незалежно і до усвідомлення джере�
ла та змісту таких переживань. З іншого боку,
емпатія  наближається до «розуміння» або трак�
тується як емоційний аспект останнього. При
цьому загальний зміст існуючих підходів поля�
гає в тому, що особистість і її стосунки немож�
ливо зводити до елементарних психічних про�
цесів. Вони мають свій глибокий, суб’єктивний,
особистісний зміст, для розуміння якого не�
обхідно знати ту систему понять, у якій самі
індивіди виражають і структурують свій зов�
нішній та внутрішній життєвий світ.  Розвиток
емпатії проходить від нижчих інстинктивних

форм до вищих соціальних почуттів та обумов�
люється соціальним впливом, а також системою
виховних впливів. Механізмами емпатії є:
емоційне зараження, ідентифікація і проекція.   

На основі  аналізу вітчизняної наукової літе�
ратури з проблеми емпатії визначені основні
положення у вивченні цього явища: емпатія
входить у структуру таких складних психічних
явищ, як любов (у її різних формах і проявах) та
альтруїзм (О. Ф. Лазурський, С. Л. Рубінштейн);
емпатія за своєю природою є рефлекторною
емоційною реакцією (В. М. Бехтерєв, І. М. Сече�
нов, І. П. Павлов, В. С. Дерябін);  здатність до
емпатії підвладна якісним віковим змінам і
перебуває в прямій залежності від попереднього
емоційного досвіду суб’єкта (І. Д. Бех, Л. І. Бон�
даренко, Б. С. Братусь, А. А. Валантинас, М. І. Губ�
рієнко, О. І. Кульчицька й ін.); емпатія є умо�
вою і результатом збалансованих і повноцінних
міжособистісних стосунків (Г. П. Лаврентьєва,
М. М. Обозов, Ю. О. Приходько, В. А. Семичен�
ко й ін.); емпатія, у своїй вищій поведінковій
формі, виступає могутнім фактором регуляції
соціальної поведінки особистості (Л. І. Божо�
вич, Г. М. Бреслав, О. В. Запорожець, М. І. Лі�
сіна й ін.);  механізмом емпатії є ідентифікація
(В. О. Абраменкова, А. В. Петровський, В. А. Пет�
ровський і ін.); емпатія здійснюється за допомо�
гою сукупності емоційного і когнітивного
механізмів (Т. П. Гаврилова, А. М. Резек,
Л. П. Стрелкова);  емпатія має дві  форми проя�
ву — співчуття і співпереживання (Т. П. Гаври�
лова, Л. П. Стрелкова, А. А. Валантинас,
І. Д. Бех та ін.). Існуючі трактування феномену
емпатії відбивають різноманіття напрямків у
дослідженні цього явища.

Отже, емпатія, по�перше, визначається як
психічний процес, спрямований на моделюван�
ня внутрішнього світу переживань  іншої люди�
ни. За такого підходу до емпатії  підкреслюється
її  динамічний, процесуальний і фазовий харак�
тер. По�друге, емпатія розглядається як пси�
хічна реакція у відповідь на стимул. По�третє,
емпатія визначається як властивість або
здатність особистості, яка розкривається в
умінні давати опосередкований емоційний
відгук на переживання іншого, що включає
рефлексію внутрішніх станів, думок і почуттів
самого суб’єкта емпатії. В цілому аналіз психо�
лого�педагогічної літератури свідчить про те,
що на даний момент відсутні узагальнені
дослідження змісту, природи, факторів виник�
нення емпатії, динаміки її розвитку і форм про�
яву у дітей різного віку і, зокрема,  підліткового.

Роль емпатії в моральному розвитку особистості
неодноразово підкреслювалась як вітчизняними,
так і зарубіжними дослідниками. Г. М. Горбач,
І. С. Кон, Д. Ф. Ніколенко, Л. М. Проколієнко,
Л. І. Рувинський, Х. Ремшмідт зазначають, що на
формування емпатійних почуттів підлітків вплива�
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ють якісні зміни  морального розвитку. Це, насам�
перед, перегляд і лібералізація ціннісних уявлень,
на основі яких формуються такі здібності:  застосу�
вання до інших тих же критеріїв оцінки, що і до
самого себе; використання фундаментальних кри�
теріїв моральної поведінки як основи  оцінюван�
ня   себе й інших;   здатність враховувати потре�
би, інтереси і почуття інших так само, як свої
власні. Тому у підлітковому віці для морального
розвитку є важливим функціонування емпатії у
структурі моральних цінностей дитини як
стійкої моральної риси.

Одним із невід’ємних аспектів динаміки само�
свідомості підлітка є розвиток моральної са�
мосвідомості, що зумовлює трансформацію осо�
бистості дитини з об’єкта виховного впливу в
суб’єкт власної життєдіяльності та моральної по�
ведінки [2]. Так, емоційно�ціннісна складова
моральної самосвідомості підлітків пов’язана
із засвоєнням домінуючих цінностей: відпо�
відальності, честі, гідності, що визначають їхні
моральні позиції, вибір цілей, інтересів, моти�
вацію поведінки. Якраз функціонування емпатії
як емоційного відгуку на проблеми іншого дозво�
ляє особистості інтуїтивно проникати у внутріш�
ній світ іншої людини, сприймати її потреби, пе�
реживання, проблеми, труднощі є завдяки
орієнтуванню в її настроях, думках, емоційних
станах, спонуканнях та ін. Завдяки емпатії під�
літок коригує свої реакції й поведінку відповідно
до почуттів, думок та станів іншої людини. Ем�
патія у підлітків залежить від ціннісних ставлень
до об’єктів і суб’єктів, емоційної близькості з ни�
ми, які виникають у процесі спілкування. 

Емпатія — це емоційна основа моральної
якості, яка розвивається залежно від рівня роз�
витку особистості, її здатності розуміти стан
іншого, тісно пов’язана із психологічними но�
воутвореннями та соціогенними потребами лю�
дини  і  існує в двох основних формах свого про�
яву — пасивного споглядання  (співчуття) і
активної дії (співпереживання, співучасті).
Співчуття і співпереживання можуть бути лан�
ками єдиного процесу формування і закріплен�
ня емпатії як стійкої якості особистості або
розглядатися  як самостійні форми  прояву ем�
патійного почуття,  формування якого залежить
від ступеня особистісного розвитку дитини. У
цьому плані співчуття — початкова форма про�
яву емпатії (на рівні емоції, почуття); співпере�
живання — вища і складніша форма, що вини�
кає в результаті розширення знань про об’єкти,
предмети і явища довкілля і переростає в актив�
ну дію, спрямовану на розв’язання емпатоген�
ної ситуації моральної колізії. Між двома фор�
мами прояву емпатії підлітків — співчуттям і
співпереживанням — міститься проміжна лан�
ка, яку характеризують як активне споглядання,
тобто співчуття, що супроводжується бажанням
надати допомогу об’єкту емпатії [3]. 

Становлення емпатії як емоційної складової
моральної якості відбувається в тісному взаємо�
зв’язку із навколишньою дійсністю. У дошкіль�
ному і молодшому шкільному віці проходить
активне засвоєння і поступове осмислювання
знань про моральні цінності і норми, на яких
ґрунтуються стосунки людей у суспільстві. Спо�
чатку, на емоційно�оцінному рівні, через
наслідування, а потім — через поступове
усвідомлене засвоєння моральних норм і по�
ведінки, що формується на їх основі, здобу�
вається основний моральний досвід дитини, ак�
тивно розвиваються її емпатійні почуття.
Емпатія знаходить своє відображення в системі
суспільних відносин, і в підлітковому віці стає
стійкою особистісною якістю.   

Психологічні особливості емпатії підлітків
виявляються в таких загальних особливостях
розвитку досліджуваних складових: 1) емоцій�
но�оціннісна чи суб’єктивна складова — відоб�
раження стану людини; 2) пізнавальна чи
когнітивна складова — відображення  об’єктів і
явищ, на основі якого виникають  певні  потре�
би, цілі  і мотиви людини, що перебуває у пев�
ному  емоційному стані; 3) поведінкова складо�
ва — активна дія, яку суб’єкт спрямовує на
розв’язання  емпатогенної ситуації.

Критеріями виявлення психологічних особ�
ливостей емпатії підлітків є: зовнішня, емоцій�
но�експресивна сторона прояву емпатійних по�
чуттів;  розуміння підлітками сутності емпатії,
емпатогенної ситуації і шляхів її розв’язання,
що передбачає оцінку себе, своєї діяльності,
свого становища в групі; свідомі, керовані во�
лею дії, що грунтуються на певних переконан�
нях, яких дотримуються підлітки у розв’язанні
емпатогенної ситуації.

Прояв емпатії залежить від вольових якостей
особистості, завдяки яким  підлітки свідомо
підпорядковують свої дії в емпатогенних ситу�
аціях значущим і важливим цілям, спираючись
на морально�етичні переконання  та ідеали. Ем�
патійні реакції підлітків, що виникають в емпа�
тогенних ситуаціях навколишньої дійсності, за�
лежать від таких факторів: стилю спілкування в
сім’ї, типу темпераменту, статі. Перебування в
емпатогенній ситуації спрямовує підлітка на
усвідомлену активність, цілеспрямованість і
планомірність поведінки. Вольова регуляція
емпатійної реакції детермінується умовами, в
яких вона відбувається.

Аналіз показників динаміки емпатії в пубер�
татному та постпубертатному періодах виявив
деякі її вікові особливості і закономірності. Мо�
лодший підліток дивиться на себе очима ото�
чення [1] і, в першу чергу, членів референтної
групи. Одностатеві угруповання хлопчиків і
дівчаток, що почали виникати ще в третьому
класі, в 5�6 класах досягають апогею у своєму
розвитку. Між членами групи зав’язуються
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дружні стосунки на основі взаєморозуміння і
відчуття єдності. У членів таких груп часто роз�
виваються емпатійні відносини: вони співчува�
ють невдачам своїх товаришів і радіють їхнім
успіхам, а за необхідності надають допомогу,
іноді навіть на шкоду своїм інтересам (вигород�
жування товариша будь�яким чином, узяття йо�
го провини на себе тощо). Тобто в підлітковому
віці починають інтенсивно розвиватися групо�
центричні емпатійні відносини [2]. Одночасно,
у відносинах різних угруповань можна спос�
терігати й агресивність, і конкуренцію, і бай�
дужість, проте спільна діяльність із досягнення
певної мети може об’єднати членів різних груп і
зумовити у них установлення відносин спів�
робітництва.

У старшому підлітковому віці посилюються
процеси індивідуалізації особистості, що спри�
чиняє деяке ослаблення емпатійних відносин.
Проте розвиток у школярів вищих форм інте�
лектуальної діяльності, рефлексії, здійснення,
за словами Ж. Піаже [5], останньої фундамен�
тальної децентрації сприяє розумінню не лише
дійсності, але й себе та інших. Розширення та
ускладнення інтелектуальних можливостей, ак�
туалізація і посилення «туги за другом» [4], ак�
тивний його пошук, потреба в тому, хто б міг те�
бе зрозуміти і разом з тобою співпереживати,
зумовлюють розвиток вищих форм особис�
тісно�смислової емпатії в моносуб’єктних ем�
патійних відносинах.

У спілкуванні підлітки репрезентують став�
лення до людини як до носія соціальних ролей,
суб’єкта власної життєдіяльності. У результаті
такого спілкування відбувається інтеріоризація
морально�етичних норм, критично переосмис�
люється система моральних цінностей, форму�
ються моральні переконання, відбуваються
якісні зміни в моральній свідомості.

Безумовно, ми не можемо говорити про роз�
виток емпатійності однаковою мірою у всіх
підлітків. Так, Н. В. Рогава [6], дослідивши роз�
виток потреби допомоги і співчуття в шкільному
віці, виявив, що тільки третина підлітків надала
допомогу своїм товаришам через співчуття їм.

На динаміку емпатії в підлітковому віці, оче�
видно, впливають загальні особливості психіч�
ного та особистісного розвитку цього періоду.
Спостерігається нерівномірний, дискретний
розвиток емпатійності у підлітків різного віку.
Так, у шестикласників виявлено загальну пози�
тивну спрямованість на іншу людину. У біль�
шості з них відмічається середній рівень емпатії.
Вони не схильні до агресії. Лише 18,52% шес�
тикласників мають низьку емпатійність.

Зовсім іншу картину спостерігаємо у семик�
ласників. Схоже, що особливості емпатійності
відображають «кризу 13 років» та    індивіду�
алістичну акцентуацію, пік якої, за Д.І. Фель�
дштейном [7], припадає на середину пубертату.

Індивідуалістичну акцентуацію підлітки прояв�
ляють у спрямованості активності на задово�
лення, насамперед, власних потреб, на особис�
те самоствердження. Суспільство, інші люди
цікавлять їх опосередковано, крізь призму влас�
них інтересів.

Після 13 років намічається тенденція до
збільшення кількості підлітків, які мають
середній і високий рівні розвитку емпатії. Особ�
ливо значні позитивні зміни спостерігаються у
8 класі. Дев’ятикласники дещо порушують за�
гальну позитивну динаміку розвитку емпатії.
Схоже, що на межі між пубертпатпом і постпу�
бертатпом найяскравіше проявляється юнаць�
кий максималізм, який зумовлює високу дифе�
ренціацію рівнів розвитку емпатії у школярів
[2]. Так, кількість високоемпатійних девятик�
ласників і таких, які мають дуже низьку ем�
патію, найбільша порівняно з учнями всіх
інших класів підлітково�юнацького періоду.

Отже, емпатія відіграє важливу роль у ста�
новленні моральної самосвідомості підлітка. Це
моральна  якість, яка розвивається  залежно від
здатності особистості розуміти стан іншого. Во�
на існує в двох основних формах свого прояву —
пасивного споглядання  (співчуття)  і  активної
дії  (співпереживання та співучасті). Підлітко�
вий вік є сенситивним для подальшого розвит�
ку і закріплення емпатії у структурі моральної
самосвідомості, зокрема емпатія є проявом її
емоційно�ціннісної складової. Динаміка здат�
ності до емпатії на етапі дорослішання має свої
вікові особливості та закономірності, характе�
ризується нерівномірністю та диференційо�
ваністю.
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У статті розглянуто загальні положення пси"
холого"педагогічного супроводу процесу станов"
лення стилю життя особистості в підлітковому
і юнацькому віці. Запропоновано систему форм і
заходів практичної реалізації психодіагностично"
го, корекційно"розвивального та консультатив"
но"просвітницького напрямків роботи психолога
із розвитку стилю життя особистості в під"
літковому і юнацькому віці.

Ключові слова: стиль життя особистості, пси�

холого�педагогічний супровід, становлення

стилю життя особистості, підлітковий, юнаць�

кий вік, типи стилю життя, активність особис�

тості, спрямованість особистості.

В статье рассмотрены общие положения
психолого"педагогического сопровождения про"
цесса становления стиля жизни личности в под"
ростковом и юношеском возрасте. Предложена
методика практической реализации психодиаг"
ностического, коррекционно"развивающего и кон"
сультативно"просветительского направлений
работы психолога по развитию стиля жизни лич"
ности в подростковом и юношеском возрасте.

Ключевые слова: стиль жизни личности, пси�

холого�педагогическое сопровождение, станов�

ление стиля жизни личности, подростковый,

юношеский возраст, типы стиля жизни, актив�

ность личности, направленность личности.

The article deals with the generals of psychological
accompaniment of becoming of lifestyle personality are
considered in juvenile and youth age. In the work the
author concentrates reader’s attention on the types of
the youth life styles, and their ability in original way to
reflect the society state, and the attainment level with
development character of the modern society.

Key words: lifestyle of personality, type of

lifestyle, subject of lifestyle, self�determination of

personality, personality maturity, becoming of

lifestyle of personality, personality orientation, per�

sonality activity.

Перед сучасною психологією зі всією оче�

видністю постали завдання оптимізації процесу

розвитку гармонійної, психологічно здорової

особистості, здатної до ефективного, творчого

життя в досить жорстких, стресогенних умовах

існування. Одним із ключових понять, що дає

можливість успішної практичної реалізацї озна�

ченого завдання є стиль життя особистості.

Постановка проблеми. Стиль життя характе�

ризує міру свободи у виборі змісту та форм

соціальної поведінки, виступає як форма

самопрояву, самоствердження і самоздійснення

особистості і визначається як «особливий

індивідуальний спосіб здійснення особистістю

обраного нею життєвого шляху, сукупність мо�

делей поведінки, що фіксують усталено відтво�

рювані риси, манери, нахили, тобто спосіб,

яким людина як суб’єкт життя здійснює своє

життя, як індивідуально�своєрідна цілісна сис�

тема стійких засобів та форм опосередкування

особистості об’єктивних умов життєдіяльності,

яка формується на основі потреб та здібностей і

проявляється в процесі реалізації життєвих

цілей та планів особистості» [1, с. 126]. Аналіз

динаміки стилів  надає змогу зазначити, що

певні життєві стилі відображають різну міру

притаманної людям активності, потягу до пси�

хологічної зрілості, більш складних форм ор�

ганізації життєдіяльності, що, в свою чергу, дає

можливість розглядати певні типи життєвого

стилю  як рівні його розвитку — від найнижчого

рівня розвитку особистісної зрілості до найви�

щого, на якому психологічна характеристика

відповідного до нього типу близька до опису

«здорової», гармонійної особистості.

Рівнево�типологічний аналіз становлення

стилю життя особистості із підліткового по

юнацький вік дав можливість експерименталь�

но підтвердити положення про 1) можливість

розвитку стилю життя, 2) зумовленість цього

процесу віковими закономірностями форму�

вання особистості, 3) сенситивність підлітково�

юнацького віку для становлення стилю життя

особистості. Проте, на сьогодні нерозроблени�

ми залишаються методичні шляхи та  психо�

логічні засоби оптимізації процесу становлення

стилю життя особистості.

Таким чином, набуває актуальності реаліза�

ція цілеспрямованих психолого�педагогічних

впливів із метою оптимізації процесу розвитку

стилю життя на кожному віковому етапі його

становлення, що доцільно, на нашу думку

в межах психолого�педагогічного супроводу
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формування підростаючої особистості в системі

освіти. 

Метою статті є визначення основних поло�

жень психолого�педагогічного супроводу про�

цесу становлення стилю життя особистості в

підлітковому і юнацькому віці. Були поставлені

такі завдання:

1. Визначити основні завдання та форми

психолого�педагогічного супроводу становлен�

ня і розвитку стилю життя особистості в

підлітковому і юнацькому віці.

2. Надати характеристику змісту основних

напрямків роботи психолога з оптимізації роз�

витку стилю життя особистості в процесі його

становлення.

3. Розробити корекційно�розвивальні заходи

розвитку типів стилю життя низького рівня роз�

витку.

Психолого�педагогічний супровід станов�

лення і розвитку стилю життя особистості з

підліткового по юнацький  вік, як складова за�

гального розвитку особистості, — це, перш за

все, система професійної діяльності психолога,

спрямована на створення соціально�психо�

логічних умов для успішного психологічного

розвитку підростаючої особистості в ситуації

реальної  педагогічної взаємодії в закладах

освіти.

Психолого�педагогічний супровід станов�

лення стилю життя особистості в підлітковому і

юнацькому віці може бути конкретизовано че�

рез вирішення таких завдань:

1. проведення разом із педагогами аналізу

освітнього середовища (школи, ВНЗу) із точки

зору тих можливостей, які воно надає для роз�

витку стилю життя особистості на певному

віковому етапі формування і розвитку особис�

тості;

2. визначення психологічних критеріїв ефек�

тивного розвитку та гармонійного закономірно�

го становлення стилю життя підростаючої осо�

бистості;

3. організацію і проведення певних заходів,

форм і методів роботи, що можуть розглядатись

як умови для успішного розвитку максимально

розвинутих (відповідно віку) стилів життя.

4. приведення цих заходів до системи пос�

тійної цілеспрямованої роботи для досягнення

максимального результату в кожному окремому

випадку.

Оптимізація процесу розвитку стилю життя

особистості в підлітковому і юнацькому віці в

межах психолого�педагогічного супруводу ре�

алізується в таких напрямах роботи психолога

освітнього закладу:

— психодіагностичний;

— корекційно�розвиваючий;

— консультативно�просвітницький.

Необхідно зазначити, що представлені нап�

рямки психолого�педагогічного супроводу ста�

новлення і розвитку стилю життя мають склада�

ти узгоджену, послідовну і цілеспрямовану

систему роботи з усіма суб’єктами (вихованцем,

педагогічним колективом, батьками, навчаль�

ним класом чи студентською групою) виховно�

го процесу підростаючої особистості.

Форми практичної реалізації напрямів пси�

холого�педагогічного супроводу процесу ста�

новлення і розвитку стилю життя особистості в

підлітковому і юнацькому віці:

Психодіагностичний напрямок психолого�пе�

дагогічного супроводу спрямований на визна�

чення певного типу стилю життя особистості і

виявлення рівня розвитку його основних скла�

дових з метою їх подальших корекції та розвит�

ку. При проведенні діагностичного мінімуму

(визначення типу стилю життя) достатньо ви�

явлення рівня активності особистості та типу

спрямованості особистості вихованця [2, с. 71].

Використання діагностичного мінімуму в діаг�

ностиці стилів життя доцільно: 1) на початку

психолого�педагогічного супроводу становлен�

ня стилю життя — в підлітковому віці; 2) у вели�

ких групах.

Психодіагностичні дані доречно порівняти з

віковими нормами розвитку особистості для

подальшого врахування в розвиваючих заходах.

Корекційно=розвивальний напрямок являє со�

бою найбільш складний, об’ємний і тривалий

блок роботи в межах психолого�педагогічного

супруводу становлення стилю життя в межах

навчання в загальноосвітній школі і охоплює

період підліткового і раннього юнацького віку.

Безперечно, корекція певних елементів стилю

життя можлива та необхідна і на наступних ета�

пах онтогенезу, але найбільш продуктивна і

перспективна в межах шкільного навчання в

процесі цілеспрямованого виховного процесу,

коли особистість перебуває у більш щільному

колі розвиваючих вливів.

Корекційно�розвивальна робота передбачає

активний вплив на особистість з метою форму�

вання у неї певних індивідуально�психоло�

гічних особливостей, необхідних для подальшо�

го становлення і розвитку її стилю життя. Мета

корекційно�розвивального впливу на оптимі�

зацію розвитку стилю життя особистості ви�

значається через розуміння онтогенетичних

закономірностей становлення стилю життя в

процесі цілісного психологічного розвитку ди�

тини як активного діяльнісного процесу, що ре�

алізується в співпраці із дорослим.

Основною стратегією корекційно�розви�

вального напрямку психолого�педагогічного

супроводу розвитку стилю життя особистості є

надання допомоги, що орієнтована на індивіду�
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альні  особливості людини, її специфічні мож�

ливості і в цілому на унікальність її психічного й

особистістного розвитку.

Таким чином, організація корекційної і роз�

вивальної роботи має здійснюватися в межах

таких положень:

1. Зміст розвивальної роботи, перш за все,

відповідає тим компонентам стилю життя, фор�

мування і повноцінний розвиток яких на дано�

му віковому етапі найбільш актуальні.

2. Зміст корекційної роботи, передусім від�

носний тим компонентам стилю життя, рівень

яких не відповідає віковим вимогам і являє со�

бою проблемні зони, що  стримують розвиток

особистості і є психологічними детермінантами

низьких рівнів розвитку стилю життя.

3. Корекційно�розвивальна робота має бути

організована лише за підсумками проведення

психодіагностичних зрізів.

Експериментально доведено, що системоут�

ворюючими чинниками стилю життя є ак�

тивність та спрямованість особистості. Причо�

му статистично виявлено провідну роль рівня

активності в розвиткові стилю життя особис�

тості — від найнижчих за рівнем розвитку до

найвищих стилів життя. Тому корекційно�роз�

вивальна робота повинна бути спрямована на

підвищення рівня активності особистості, але

механізмом цього процесу, на нашу думку, має

бути корекція спрямованості і розвиток моти�

ваційно�потребністної сфери підростаючої осо�

бистості. Адже через реалізовані потреби збіль�

шується рівень домагань. Усвідомлення і

реалізація цих нових домагань приводить до

підвищення рівня та використання нових за�

собів активності особистості. Крім того, саме

мотиви, як сукупність зовнішніх і внутрвішніх

умов, викликають і спрямовують активність

підростаючої особистості як суб’єкта стилю

життя. Конкретизуючи це положення, треба за�

уважити, що корекції, насамперед, потребує

індивідуалістична спрямованість особистості.

Залежно від змістовної характеристики

кожного типу стилю життя, окрім діяльно�

праксичного як найвищого рівня його розвитку,

підлягають корекційно�розвивальним впливам

конкретні параметри стилю, а саме: егоїстичні

установки, мотив уникнення невдачі, естер�

нальність, ригідність, низький рівень ініціатив�

ності, самостійності, невпевненість, слабка во�

ля, негативізм та відчуженість, поступливість,

конформізм, нечуйність, низький рівень ем�

патії.

Слід особливо підкреслити, що на кожному

віковому етапі становлення стилю життя

(підліток, старшокласник, студент) корекцій�

но�розвивальних впливів потребують певні,

відповідні новоутворенням і віковим завданням

розвитку, структурні компоненти стилю життя,

розвиток і корекція яких має бути ефективною,

результативною і доцільною для гармонійного

становлення стилю життя особистості.

Крім того, кожен виявлений тип стилю пот�

ребує конкретно�специфічних для нього корек�

ційно�розвивальних заходів, представлених у

наведеній нижче таблиці.
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Таблиця 1

Корекційно=розвивальні заходи розвитку типів стилю життя низького рівня розвитку

Тип стилю життя Параметри, що потребують корекції Завдання корекційно=розвиваючого напрямку роботи

Пасивно�

індивідуалістичний 

Ситуативно�

індивідуалістичний

Спрямованість на себе, конформізм,

інертність, егоїзм, низький рівень ем�

патії,

мотив уникнення невдачі

Малоініціативність, безвідповідаль�

ність, пасивність, песимістичність, не�

самостійність, невпевненість у собі

Формування навиків взаємодії з однолітками та педаго�

гами, формування прийняття соціальних та етичних

норм, формування поведінкової саморегуляції, розви�

ток активності та незалежності, розвиток мотиваційї

сфери, актуалізація інтересів та розвиток самостійності

в їх реалізації, формування позитивної «Я�концепції»,

стійкої адекватної самооцінки та емоційних реакцій

Пасивно�

колективістичний

Ситуативно�

колективістичний

Інертність, нерішучість, пасивність,

некритичність до групових норм,

егоїстична спрямованість, екстерналь�

ний локус контролю

Низька самооцінка, підвищена три�

вожність,  несамостійність, 

ригідність,  конформізм

Формування здатності до відповідальної поведінки,

впевненої автономної поведінки, розвиток активності і

цілеспрямованості в пізнавальній і соціальній діяль�

ності, формування мотиву самоосвіти і самовиховання,

корекція рівня тривожності та розвиток навиків емо�

ційної саморегуляції, формування емоційно�адекват�

ного статусу в групі, розвиток орієнтації на майбутнє

Пасивно�праксичний Інертність, залежність від ситуації, 

ригідність, нестабільність активності, 

невпевненість у собі, тривожність

Розвиток навичок емоційної та поведінкової саморегу�

ляції, формування  позитивної «Я�концепції», розвиток

навичок самореалізації власної спрямованості



Слід підкреслити, що головним принципом

організації і змістовного наповнення корек�

ційно�розвивального напрямку психолого�пе�

дагогічного супроводу процесу становлення і

розвитку стилю життя з підліткового по юнаць�

кий вік є цілісність. Тобто, зміст корекційно�

розвивальних ззаходів повинний забезпечувати

цілісний вплив на особистість підлітка, стар�

шокласника чи студента. Незважаючи на певні

проблемні точки кожного типу стилю життя,

пріоритетні для першочергових корекції і роз�

витку, для ефективного розвитку стилю життя

працювати треба зі всєю особистістю в цілому, у

всі різноманітності її мотиваційних, емоційних і

поведінкових проявів.

Формами корекційно�розвивальної роботи

виступають організація психологічного розви�

ваючого середовища (тренінгові, розвиваючі

зустрічі, використання психологічних розвива�

ючих технологій на навчальних заняттях), реа�

лізація корекційних програм, спеціалізованих

за віковими періодами, в середині яких за най�

важливішими проблемами та завданнями роз�

витку кожного типу стилю життя, які можуть

здійснюватися як у формі групової (психо�

логічні тренінги, психологічні ігри, групові дис�

кусії, рольові ігри, психогімнастика), так  і

індивідуальної діяльності.

Консультативно=просвітницький напрямок

психолого�педагогічного супроводу процесу

становлення стилю життя особистості з під�

літкового по юнацький вік орієнтований на

створення умов для активного присвоєння та

використання особистістю вихованця, його

батьками та педагогами психологічних знань  та

їх використовування в процесі становлення і

розвитку стилю життя конкретної особистості.

Формами практичної реалізації цього напрямку

можуть бути просвітні курси, лекторії, факуль�

тативи, диспути, бесіди, індивідуальні консуль�

тації, психолого�педагогічний консиліум.

Завдання консультативно�просвітницького

напрямку психолого�педагогічного супроводу

суб’єкта становлення стилю життя, тобто

підлітка, старшокласника чи студента, реалізу�

ються через: 1) надання допомоги вихованцям,

що відчувають труднощі в психічному розвит�

кові основних психологічних детермінант сти�

лю життя та психічному розвиткові власної

індивідуальності; 2) навчання навичок само�

пізнання, самоаналізу і використання своїх

психологічних особливості й та ресурсів для

успішного стильового і особистісного розвитку.

Психологічне консультування та просвіта пе�

дагогів щодо оптимізації розвитку стилю життя

вихованців доцільно проводити у формі психо�

лого�педагогічного консиліуму, що дозволяє

побудувати рівноправну співпрацю педагога і

психолога на засадах особистісної відповідаль�

ності та організувати цілісне супроводження

вихованців у процесі їхнього навчання в освіт�

ньому закладі, задіявши професійний та осо�

бистісний потенціали всіх дорослих, що мають

відношення до оптимізації процесу становлен�

ня і розвитку стилю життя вихованця (педа�

гогів, батьків, психологів, шкільних медиків).  

Консультативно�просвітницька робота пси�

холога із батьками в межах психолого�педа�

гогічного супроводу процеса становлення сти�

лю життя особистості в підлітково�юнацькому

віці  має на меті сворення умов для включення

сім,ї до супроводу дитини в процесі становлен�

ня її стилю життя. Діяльність психолога, таким

чином, спрямована на створення ситуації

співпраці, інформування та формування уста�

новки відповідальності батьків щодо проблем і

суперечностей розвитку та становлення

індивідуальності дитини.

Висновки. Формування психологічно�здоро�

вої, гармонійної особистості, на нашу думку,

можливе через створення умов для  становлення

ефективного, узгодженого стилю життя в межах

психолого�педагогічного супроводу розвитку

особистості.  Оптимізація процесу розвитку

стилю життя особистості в підлітковому і

юнацькому віці відбувається в психодіагностич�

ному, корекційно�розвивальному та консульта�

тивно�просвітницькому напрямках роботи, що

мають складати послідовну і цілеспрямовану

систему психологічної підтримки всіх суб’єктів

виховного процесу підростаючої особистості з

метою надання психологічної допомоги, що

орієнтована на індивідуальні особливості люди�

ни, її специфічні можливості і, в цілому, на

унікальність її психічного й особистісного роз�

витку.

Проведене дослідження поповнює, проте не

вичерпує всіх аспектів означеної проблеми,

зокрема подальшої наукової розробки потребує

проблема чинників та механізмів формування

стилю життя, особливостей  його розвитку в до�

рослому віці, аналіз гендерних відмінностей

стилю життя, розробка тренінгових програм

розвитку стилю життя особистості.
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У статті проаналізовано психологічні аспекти
дослідження моральної самооцінки у молодших
школярів. Вік зрілого дитинства займає цент"
ральне місце у становленні моральної самооцінки
як системного утворення. Результати аналізу да"
ють можливість характеризувати окреслений
віковий період як період з достатньо високим сту"
пенем сформованості моральної самооцінки,
усвідомленості моральних стосунків і ставлень.

Ключові слова: моральна самооцінка, рівень

моральної самооцінки, очікувана оцінка, мо�

ральна поведінка.

В статье проанализированы психологические
аспекты исследования нравственной самооценки
у младших школьников. Возраст зрелого детства
занимает центральное место в становлении
нравственной самооценки как системного образо"
вания. Результаты анализа дают возможность
характеризовать очерченный возрастной период
как период с достаточно высокой степенью сфор"
мированности нравственной самооценки, осоз"
нанности нравственных отношений.

Ключевые слова: нравственная самооценка,

уровень нравственной самооценки, ожидаемая

оценка, нравственное поведение.

In the article psychological aspects of research of
moral self"esteem of junior schoolchildren are
analysed.  Age of muture childhood takes the central
place in becoming of moral self"esteem as system for"
mation. The results  of analysis give an opportunity to
characterize the investigated age period as a period
with a sufficiently high degree of moral self"esteem,
realization of moral relations and attitudes.

Key words: moral self�esteem, level of moral self�

esteem, the expected estimation, moral behavior.

Нові суспільні відносини, що склалися в ук�

раїнському соціумі, зумовлюють необхідність

підвищення рівня свідомості людей, їхнього мо�

рального здоров’я на основі засвоєння ними

моральних цінностей, що потребує нових

підходів до формування адекватної моральної

самооцінки вже на етапі зрілого дитинства. Із

цих позицій моральна самооцінка виступає як

можливість і право молодшого школяра вибра�

ти такі моральні цінності, як підготовка до

життєвого і професійного самовизначення,

формування його самосвідомості як активного

суб’єкта життєдіяльності. 

У працях психологів Б. Ананьєва, А. Леон�

тьєва, С. Рубінштейна проблема самооцінки

розглядається у взаємозв’язку із проблемою

самосвідомості особистості. Самооцінка харак�

теризується як основа  самосвідомості, показ�

ник рівня розвитку особистості, органічно клю�

човий аспект у процесі самопізнання.

Вивченню ролі і функції самооцінки у струк�

турі особистості поклали початок роботи Л. Ви�

готського, Л. Божович, М. Лісіної, В. Сафіна, де

виділені умови розвитку самооцінки, зробле�

ний акцент на ролі спілкування із людьми і

власна діяльність дитини у її становленні.

Висвітлення питань формування самооцінки та

її ролі у розвитку особистості ми знаходимо в

наукових працях К. Роджерса [10], Р. Бернса [2],

які інтерпретують самооцінку як особистісне но�

воутворення, що приймає неопосередковану

участь в регуляції поведінки і діяльності людини. 

Аспект моральної самооцінки виділений у

працях А. Захарової, М. Боцманової [6], які

стверджують, що протягом шкільного віку у

дітей відбуваються суттєві зміни у розумінні мо�

ральних якостей особистості, в умінні бачити ті

якості у самих себе і у ровесників (С. Якобсон,

Н. Фокіна, В. Щур). За їхніми даними, молодші

школярі здатні узагальнити зміст моральних по�

нять, засвоєних ними в процесі життєдіяль�

ності, що важливо враховувати у формуванні

морального досвіду конкретних людських сто�

сунків і вчинків. Л. Виготський вважав, що саме

в семирічному віці починає складатися само�

оцінка — узагальнене, стійке, позаситуативне і,

одночасно, диференційне ставлення дитини до

себе. Моральна самооцінка опосередковує став�

лення дитини до самої себе, інтегрує досвід її

діяльності, спілкування з іншими людьми. Це

важлива особистісна інстанція, яка дозволяє

контролювати власну діяльність із точки зору

нормативно�моральних критеріїв, будувати

свою цілісну поведінку у співвідношенні із мо�

рально�соціальними нормами.

Р. Бернс [2], аналізуючи велику кількість

досліджень американських авторів, зазначає,

що на межі дошкільного і молодшого шкільно�

го віку відбувається якісний стрибок у розвитку

самооцінки. Очевидно, що оцінка самого себе

не існує ізольовано від уявлень про самі

моральні якості. Тому моральну самооцінку

слід розглядати в аспекті загального морального
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уявлення про себе. Моральна самооцінка — це

оцінювання дитиною своїх морально�духовних

якостей, моральних знань, навичок і вміння

ідентифікувати себе з образом позитивних чи

негативних морально�оцінних еталонів, неза�

лежно від різних умов, ситуацій. 

Відсутність відповідної  уваги до розвитку

моральної самооцінки на першому етапі нав�

чання школярів призводить до того, що при пе�

реході в середню школу дитина стикається із

проблемою оцінити свої можливості, свої пози�

тивні і негативні якості. Це негативно впливає

на спробу вже підлітка до вираження власного

Я. Досвід підтверджує, що підліток часто губить

відчуття власної індивідуальності і почуття

власної гідності, потрапляючи у залежність від

думки ровесників, що теж не володіють мораль�

ним досвідом. Це призводить до зростання по�

чуття тривоги, до невпевненості в собі, до нез�

датності дати відсіч негативним зовнішнім

впливам. 

Як зазначає О. Кононко [8], дієвість мораль�

ної норми залежить від ступеня збігу зовнішніх

соціальних настанов і приписів з індивідуаль�

ною системою поглядів, знань, почуттів та праг�

нень дитини. Показником дієвості,  вважає во�

на, є збіг моральної свідомості (знань, уявлень

про необхідне і бажане) та моральної поведінки

(реалізації знань на практиці). Саме діяльність і

спілкування, що організовані на моральних

засадах, найбільш сприятливі чинники для фор�

мування моральної мотивації. Моральний роз�

виток особистості, на чому наголошується у ба�

гатьох дослідженнях, виявляється у відповідній

поведінці, зміст якої визначається життєвими

моральними цінностями, мотивами, цілями.

Від моральної самооцінки залежать характер

взаємин дитини з оточення, її критичність, ви�

могливість до себе, ставлення до успіхів і невдач

у діяльності та поведінці. Тим самим вона впли�

ває на ефективність діяльності і подальший роз�

виток їх моральної сфери.  У кожній конкретній

ситуації взаємодії з іншими людьми в особис�

тості  актуалізується та одночасно формується

уявлення про себе як про моральну особистість.

Як пише Л. Виготський, «особистість є для себе

тим, чим вона є в собі, через те, чим вона є для

інших». А. Маслов  стверджує, що «людина не

зробить гідного життєвого вибору, поки не поч�

не прислухатись до самої себе, власного Я у ко�

жен момент свого життя» [9, c. 113].  

Засвоєння учнем молодшого шкільного віку

моральних взаємин передбачає певний ступінь

розвитку у нього довільності і моральної само�

оцінки, розвитку спонукальної та емоційної

сфер. Моральні норми у процесі виховання

трансформуються у відповідні моральні став�

лення, які втілюються у поведінці, вчинках,

судженнях молодших школярів, ціннісних став�

леннях до оточення, яке опосередковує їхнє

ставлення до самих себе.  Співвіднесення Я�ре�

ального і Я�ідеального зумовлює рівень мораль�

ної самооцінки. Збіг Я�ідеального і Я�реального

відповідає високому рівню самооцінки, а силь�

на розбіжність між Я�реальним і Я�ідеальним

свідчить про її низький рівень. 

Засвоюючи в процесі навчання у школі певні

моральні норми і цінності, під впливом оцінних

суджень інших школяр починає певним чином

ставитись як до реальних результатів своєї

навчальної діяльності, так і до себе самого як

особистості. З віком він  чіткіше розрізняє свої

справжні досягнення і те, чого міг би досягнути,

володіючи певними особистісними моральни�

ми якостями.  Дитина усвідомлює та оцінює ті

акти поведінки, які мають чіткі і очевидні мо�

ральні еталони оцінювання. Згодом «…виника�

ють «внутрішні» еталони — коли дитина вже

здатна судити про ступінь наявності у неї певної

якості у кожний даний момент порівняно з тим,

як  вона проявлялась у неї раніше» [4, с. 25]. На

цьому, як стверджує М. Й. Боришевський, ба�

зується здатність оцінювати себе з точки зору

динаміки певних якостей. Іншими словами, у

дитини з’являються власні критерії моральної

оцінки і самооцінки, що вможливлює звернен�

ня до аналізу не лише способів дій у процесі

розв’язування моральних завдань і моральних

колізій, але й до аналізу окремих вчинків, по�

ведінки в цілому, а також рис свого характеру та

інших особистісних характеристик, що пов’яза�

но із розвитком когнітивних передумов рефлек�

сивного осмислення себе як суб’єкта  моральної

поведінки. 

Вік зрілого дитинства займає центральне

місце у становленні  моральної самооцінки як

системного утворення. До кінця цього віку мо�

ральна самооцінка майже виступає домінуючим

моральним мотивом поведінки та діяльності.

Становлення моральної самооцінки у дітей цьо�

го віку зумовлює розвиток важливої психо�

логічної властивості — морального самоконтро�

лю, який виявляється у здатності самостійно

стежити за власними діями, вчинками, спів�

відносити їх з моральними нормами і правила�

ми і у відповідності із ними будувати свою по�

ведінку. 

Нами було проведено емпіричне досліджен�

ня моральної самооцінки молодших школярів з

допомогою спостереження, бесіди, методики

«Сходинки моральної самооцінки (сходинки

доброти, чесноти, співчутливості, совісті, спра�

ведливості, дружби та милосердя)». Досліджен�

ням було охоплено 126 учнів 1�4 класів. Ми

простежили, як школярі оцінюють себе та вия�

вили очікувану оцінку (як оцінюють їх батьки,
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вчитель та друзі). З раннього віку із різних дже�

рел, стихійно і цілеспрямовано, пам’ять дитини

збагачується знаннями про вчинки інших лю�

дей. Зокрема, вона чує  відгуки дорослих і ро�

весників про добру і погану поведінку. Але ці всі

знання й уявлення діти не завжди можуть

співвіднести із самим собою, застосувати до

своїх вчинків, оскільки немає прямого зв’язку

між знаннями і поведінкою. Встановлено, що

існує суперечність  між моральною свідомістю

та звичною поведінкою, бо моральна осо�

бистість не та, яка лише висловлює співчуття, а

та, яка відповідно діє.

Досліджуючи, ми з’ясували наскільки шко�

лярі оцінюють себе адекватно, який при цьому

присутній мотив і як сформовані соціально�

перцептивні механізми, які опосередковують

моральну самооцінку. В цій методиці чітко ди�

ференціюється статус школяра, а не позиція. Як

підкреслює Г. Цукерман, це інтерпсихічна ха�

рактеристика місця (і відповідного способу

життя) дитини в соціумі. Будь�який статус дає

людині можливість порівнювати і оцінювати се�

бе та інших у категоріях моральних цінностей,

норм  свого соціуму. Іншими словами, статус

мовби «призначає» знаки розрізнення людських

якостей — ті основні оцінювальні шкали, в яких

дитина порівнює себе з оточенням. Так, статус

школяра втілений у моральних оцінках, за до�

помогою яких школяр починає вимірювати

буквально всі події свого життя: «Я добра, бо я

допомогла бабусі», « Я часом не дружелюбний»,

«Я дуже співчутлива, коли моя подруга потребує

допомоги», «Я добрий, бо даю списувати», «Я

добрий, а часом буваю нечесним, несправедли�

вим,  неспівчутливим», « Я милосердний, каза�

ла колись моя мама», «Я несовісна людина, так

казав мій батько», «Я дуже  дружелюбний, бо я

завжди гуляю з друзями». 

У процесі дослідження ми виявили і неадек�

ватно  мотивовані  відповіді: «Казав мій батько,

що краще бути немилосердним, нечесним,

неспівчутливим, недобрим у нашому суспільс�

тві», «На чесності та на совісті далеко не

заїдеш». Учитель оцінює дітей із суб’єктивної

точки зору, мовляв: «Я добра, бо я вчуся на 

11�12 балів», «Я недобрий, бо вчуся на 5�6 ба�

лів», Я чесна, бо я призналася, що не вивчила

вірша», «Ми в класі всі несовісні, казала вчи�

телька», «Я чесний, справедливий, дружелюб�

ний, хоч учителька мені цього не говорила».

А за такими категоріями, як «співчутливість»

та «справедливість» дітям було важко передба�

чити оцінку вчителя. Ця методика дала мож�

ливість нам виявити особливості моральної

ідентифікації себе, рефлексування, здатності до

співпереживання, співчуття, виявити неадек�

ватні стереотипи.

Досліджуючи здатність дітей молодшого

шкільного віку до морального самооцінювання,

ми зауважили, що переважна більшість дітей

(56%) усвідомлює свої морально�особистісні

якості, особливості моральної поведінки. Учні

здатні характеризувати як позитивні, так і нега�

тивні власні моральні якості. Ця здатність фор�

мується, з одного боку, під впливом оцінних

суджень референтних дорослих, значущих

інших, з іншого — збагаченням досвіду мораль�

ної поведінки. Все це створює необхідні переду�

мови для розвитку адекватної  моральної  само�

оцінки.

Були виявлені  вікові особливості моральної

самооцінки. Для 56, 3% першокласників харак�

терний високий рівень моральної самооцінки,

37,7% — притримуються середнього рівня мо�

рального самооцінювання; лише 6% — низько�

го, які досить критично оцінили себе. Щодо

очікуваної оцінки моральних якостей, то 42%

першокласників очікують високої оцінки від

своїх батьків, 50% —  середньої; 8% — низької.

Від своїх друзів 33,4% першокласників очікують

високої оцінки, 36,8% — середньої; 29,8% —

низької. Від учителя — 32% першокласників

очікують високої оцінки, 35% — середньої,

33% — низької. Це дає підстави стверджувати

про несформованість у першокласників реф�

лексивності під час вибору моральних критеріїв

та використанням в якості основи моральних

оцінок одиничних факторів.

У 2 класі 49% учням притаманний високий

(дещо завищений) рівень моральної само�

оцінки; 33,3% — середній; 17,7% — низький.

Щодо очікуваної оцінки моральних якостей, то

36,5% другокласників очікують високої оцінки

від своїх батьків, 34% —  середньої, а 29,5% —

низької. Від своїх друзів 34% другокласників

очікують високої оцінки, 55% — середньої і 11% —

низької. Щодо очікуваної оцінки моральних

якостей, то 30% другокласників очікують висо�

кої оцінки від учителя, 33% — середньої, 37% —

низької.

Для 45,2% третьокласників характерний ви�

сокий рівень моральної самооцінки, 43,1% —

середній, 11,7% — низький. Щодо очікуваної

оцінки моральних якостей, то 39% третьоклас�

ників очікують високої  оцінки від своїх батьків,

54,5% — середньої  та 6, 5% — низької оцінок..

Від своїх друзів 42,8% учнів очікують високої

оцінки, 31,3% — середньої; 25,9% — низької.

Щодо очікуваної оцінки моральних якостей, то

27% третьокласників очікують високої оцінки

від вчителя,  34% — середньої, 39% — низької. 

У 4 класі 42,8% учнів охарактеризували себе

позитивно і  їм характерний високий рівень са�

мооцінки; 35,7% — середній, 17,8% — низький

рівень моральної самооцінки. Лише один учень
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виявив нездатність оцінити себе. Критичнішою

стає очікувана оцінка дітей, з боку батьків: 

33,9% учнів вважають, що батьки оцінили б їх

лише з високих, позитивних позицій і очікують

високої оцінки; 52,3% — вважають, що батьки

віднесли б їх до середнього рівня самооцінки;

13,8% — до низького рівня. Щодо очікуваної

оцінки моральних якостей, то 47,8% четверток�

ласників очікують високої оцінки від друзів;

40,5% — середньої; решта учнів (11,7%) — низь�

кої. Від учителя 25% четвертокласників очіку�

ють високої оцінки, 33% — середньої, 42% —

низької

Досліджуючи, ми з’ясували, що рівні мораль�

ної самооцінки  та очікуваної оцінки різні. 

Емпіричні дані дозволили з’ясувати  ставлен�

ня дитини до себе, як суб’єкта моральної по�

ведінки, так і уявлення про ставлення до неї зна�

чущих інших людей. Можна констатувати, що

учні починають усвідомлювати, що їх люблять не

тільки за те, що вони «просто діти», а і за їх мо�

рально�особистісні якості і вчинки. Важливо

підкреслити те, що діти, характеризуючи себе,

знаходять відповіді на основні питання моралі:

що ти робиш для інших? чи виступають твої

якості як доброчинність, милосердність? Таке

усвідомлення власного Я відбувається, коли ди�

тина вступає у взаємини із ровесниками та інши�

ми дітьми. Причому особистісні якості проявля�

ються не самі по собі, а у стосунках з іншими.

На основі аналізу емпіричних даних  можна

констатувати, що до кінця молодшого шкільно�

го віку моральна самооцінка стає диференційо�

ванішою. 

Моральне самооцінювання й оцінювання

моральних якостей учнів 1�2 класів вирізняють

такі особливості, як ситуативність, суб’єктив�

ність, неадекватність, відсутність рефлексії при

виборі критеріїв. Учні 3�4 класів, оцінюючи

себе, проявляють достатньо високий рівень кри�

тичності. Вони категоричніші у своїх оцінках,

упевненіші в них, характеризуючи себе, вони

проявляють тенденцію до оцінювання  як пози�

тивних, так і негативних своїх моральних якос�

тей. З одного боку, це пов’язано із розвитком

мислительних операцій — аналізу, порівняння,

синтезу, які утворюють раціональну основу мо�

ральної самооцінки, а з іншого — постійне пере�

бування у ситуації соціальної взаємодії, яка суп�

роводжується оцінювальною діяльністю, сприяє

формуванню власних критеріїв морального са�

мооцінювання. Саме завдяки засвоєнню  цих

критеріїв дитина може  оцінити не лише свої

сильні сторони, але й негативні прояви, зістав�

ляючи Я — реальне і Я — ідеальне. 

Слід зазначити, що зміст та структура мо�

ральної самооцінки особистості включає й не�

осмислені моменти молодших школярів, але

постійно виникає необхідність осмислювати,

перебудовувати, координувати величезну кіль�

кість різної внутрішньої і зовнішньої інфор�

мації, що стосується моральних аспектів пове�

дінки. І чим суперечливіша така інформація,

тим складніше аналізувати  її диференціювання,

що є функцією  образу Я. Поряд з тим, у дитини

виникає потреба у  внутрішній цілості Я, само�

тотожність особистості, а фактично вона має

багато різноманітних образів Я, які відобража�

ють різні аспекти її особистості та життєдіяль�

ності. Результати аналізу дають можливість ха�

рактеризувати окреслений віковий період як

період з достатньо високим ступенем сформо�

ваності моральної самооцінки,  усвідомленості

моральних стосунків і ставлень.
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У статті розглядаються результати емпірич"
ного дослідження чинників формування ідентич"
ності в юнацькому віці. Загострення кризи
ідентичності трактується в контексті психоди"
намічного підходу, де головна увага зосереджуєть"
ся на переживаннях досвіду дитинства, травму"
юча функція якого пов’язана із характером та
успішністю розв’язання проблем психосоціальних
стадій розвитку.

Ключові слова: ідентичність, ідентифікація,
криза ідентичності, інтрапсихічний конфлікт,
базові потреби, механізми психічного захисту,
юнацький вік.

В статье рассматриваются результаты эм"
пирического исследования факторов формирова"
ния идентичности в юношеском возрасте. Обост"
рение кризиса идентичности трактуется в
контексте психодинамического подхода, где глав"
ное внимание сосредоточено на переживаниях
опыта детства, травмирующая функция кото"
рого связана с характером и успешным решением
проблем психосоциальных стадий развития. 

Ключевые слова: идентичность, идентифика�
ция, кризис идентичности, интрапсихический
конфликт, базовые потребности, механизмы
психической защиты, юношеский возраст.

In the article the results of empiric research of fac"
tors of forming of identity are examined in youth age.
Sharpening of crisis of identity is interpreted in the
context of psikhodinamichnogo approach, where main
attention is concentrated on experiencing of experience
of childhood, the injuring function of which is related to
character and progress of decision of problems of the
psikhosocial’nikh stages of development.

Key words: identity, authentication, crisis of
identity, intrapsikhichniy conflict, base necessities,
mechanisms of psychical defence, youth age.

Ідентичність — інтегрований образ усіх знань
про себе, що грунтується на минулому досвіді і
включає уявлення про майбутнє. В такому разі
людина може сказати про себе: «у мене є внут�
рішнє відчуття, хто я»; «я можу довіряти собі»;
«я можу бути самостійним і автономним»; 
«я можу бути допитливим, досліджувати і тво�
рити»; «я можу бути послідовним і будувати
тривалі стосунки»; «я можу любити і можу
довіряти»; «я можу просто бути…». Найбільш
важливим періодом, коли необхідно дати
відповідь на подібні запитання, є юнацький вік. 

У віковій періодизації цей етап онтогенезу
розглядають як кризу ідентичності (Е. Еріксон),
період особистісного самовизначення (Л. І Бо�
жович, А. В. Петровський, І. С. Кон). В юнаць�
кому віці продовжується процес активного зас�
воєння соціокультурного досвіду, в результаті
чого формується багатомірна модель світу
(О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Ель�
конін, Л. М. Собчик). Особливості становлення
особистості в юності визначає соціальна ситу�
ація розвитку (Л. С. Виготський). Головними
конфліктами цього віку є ціннісні конфлікти:
розрив між соціальними цінностями, з одного
боку, і базовими цінностями, що сформувалися
на основі вражень раннього дитинства, з іншого.

Внутрішнє чуття ідентичності (Его�ідентич�
ності) допомагає визначити напрям, цілі і зміст
майбутнього життя молодої людини. Форму�
вання його є, за твердженням Е. Еріксона, го�
ловним завданням та найважливішою пробле�
мою юності [1]. Із цим пов’язана властива
юнацькому віку криза ідентичності — особли�
вий момент розвитку, коли однаково динамічно
наростає вразливість і розвивається потенціал
особистості. 

Усвідомлена ідентичність, як підкреслював
Е. Еріксон, більша ніж сума ідентифікацій ди�
тинства [1]. Щоб досягти ідентичності, по�
трібно інтегрувати генетичні здібності, егосилу,
сформовану раніше, із можливостями, які
співзвучні із нашими культурними соціальними
ролями. Нездатність зробити вибір серед запро�
понованих зразків і моделей поведінки призво�
дить до кризи ідентичності, що проявляється в
неадекватній поведінці і негативних переживан�
нях, неспроможності усвідомити свій образ «Я». 

Концептуальний аналіз проблеми кризи
ідентичності на прикладі студентської молоді
дає можливість інтерпретувати її в руслі фунда�
ментальних теоретико�емпіричних підходів,
зокрема психоаналізу (А. Адлер, З. Фрейд,
К. Хорні, К. Юнг та ін.), теорії символічного інте�
ракціонізму (І. Гофман, Ч. Кулі, Дж. Мід,
Ю. Хабермас), теорії ідентифікації (С. Арчер,
Е. Еріксон, Г. Теджфел, Д. Тернер та ін.). Дослі�
дження кризи ідентичності здійснено у працях
вітчизняних учених: А. Г. Амбрумової, Н. А. Ан�
тонової, Л. Ф. Бурлачука, Е. А. Донченко, 
М. В. Заковоротної, Г. С. Костюка, В. І. Пав�
ленко, Л. Б. Шнейдер.

Актуальність нашого дослідження полягає в
розумінні значення успішного подолання кризи
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ідентичності, яка найяскравіше виявляється в
юності, для набуття особистістю психологічної
зрілості, здатності керувати подібними пережи�
ваннями упродовж індивідуального розвитку та
соціального становлення. В дослідженні особ�
лива увага приділена аналізу глибинних чин�
ників становлення ідентичності, що передбачає
врахування протиріч і взаємодії різних інтрап�
сихічних сил, що в кінцевому результаті і визна�
чають особливості психічного функціонування
молодої людини на рівні складних поведінко�
вих проявів та самоусвідомлень, так як складну
координацію сукупності цілей, бажань, ціннос�
тей і намірів може виконувати лише цілісна і
зінтегрована структура «Я».

Порушення становлення ідентичності має
різні форми: дифузія ідентичності, що прояв�
ляється в інфантильній поведінці, неможливості
здійснити професійне і особистісне самовизна�
чення; дифузія часу, пов’язана із неадекватним
відчуттям часу; застій у роботі — порушення
природної працездатності, захопленість не�
потрібними речами, нездатність виконувати
відповідні для свого віку завдання; негативна
ідентичність виражається у запереченні тра�
диційних цінностей і ролей, слідуванні зразкам
поведінки, які не схвалюються оточеннями [2]. 

Як зауважувалось, нездатність зробити вибір
серед запропонованих зразків і моделей по�
ведінки призводить до кризи ідентичності, що
проявляється, зокрема, в неадекватній по�
ведінці і негативних переживаннях, неспро�
можності усвідомити свій образ «Я».

Криза ідентичності в юнацькому віці виявляє
себе в різних формах: депресія і апатія, безглуз�
да жорстокість, різні форми залежності і безпо�
радності, прагнення втекти від реального світу,
прояви надлишкової владності, різні форми
містицизму, нігілізму і нарцисизму, в алко�
голізмі, вживанні наркотиків, сексуальних збо�
ченнях. Ця тенденція веде до негативної авто�
номії, дезінтеграціі і відсутності життєвих
планів, тобто до втрати ідентичності.

Б. С. Положий зазначає, що вона виявляєть�
ся у кожної окремої людини по�різному і
виділяє чотири варіанти кризи ідентичності:
апатичний, дисоціальний, або агрессивно�дест�
руктивний, негативістичний, або пасивно�агре�
сивний і магічний варіант [3].

Апатичний варіант становить близько 40%
усіх виявлених випадків кризи ідентичності.
Найбільш гостро він проявляється тривожно�
депресивними розладами, а також утратою
життєвої перспективи, зниженням активності і
цілеспрямованості, відходом у світ своїх пере�
живань, зниженням самооцінки, позитивного
самоставлення, замкнутістю, пасивним очіку�
ванням вирішення своїх проблем. 

Тому в нашому дослідженні, аналізуючи чин�
ники становлення ідентичності, будемо порів�

нювати результати дослідження студентської
молоді із високим та низьким рівнем невроти�
зації, яка визначена за методикою «Діагностика
рівня особистісної невротизації» В. В. Бойка. 

У дослідженні взяли участь студенти соціаль�
но�гуманітарного факультету; вік досліджуваних
— 17�21 рік; число досліджуваних — 100 осіб.

Високий рівень невротизації вказує на вира�
жену емоційну збудливість особистості, внас�
лідок чого з’являються негативні переживання
(тривожність, напруженість, занепокоєння,
розгубленість, дратівливість); безініціативність,
яка формує переживання, пов’язані із незадово�
леністю бажань; егоцентричну особистісну
спрямованість, що призводить до іпохондрич�
ної фіксації на соматичних відчуттях і осо�
бистісних недоліках; виникнення труднощів у
спілкуванні; соціальну боязкість і залежність.
Низький рівень невротизації свідчить про
емоційну стійкість; про позитивний фон пере�
живань (спокій, оптимізм); про ініціативність;
почуття власної гідності; незалежність; соціаль�
ну сміливість; легкість у спілкуванні.

Причини різного рівня невротизації можуть
бути проаналізовані в контексті психодина�
мічних теорій, де головна увага зосереджується
на переживаннях досвіду дитинства, травмуюча
функція якого пов’язана із характером (та
успішністю) розв’язання проблем психосо�
ціальних стадій розвитку. Зокрема, в нашому
дослідженні ми аналізуємо особливості іден�
тифікації, рівень фрустрованості базових
потреб на різних стадіях психосоціального роз�
витку, особливості ускладнень у контактах з
іншими людьми (опитувальник Дж. Бредшоу);
особливості самоставлення (методика С. Р. Пан�
тилєєва); типологію психологічних захистів
(опитувальник Р. Плутчик в адаптації Л. І. Вас�
сермана, О. Ф. Єришева, О. Б. Клубової й ін.). 

За показниками опитувальника Дж. Бредшоу,
ускладнення у сферах «ідентифікації», «базових
потреб», «соціальній сфері» свідчать про рівень
«травмованості Я». Травмована «внутрішня ди�
тина» «заражає» доросле життя людини хроніч�
ною слабовираженою депресією, яка пережива�
ється як порожнеча. Коли людина втрачає своє
справжнє «Я», вона втрачає контакт зі своїми
справжніми почуттями, потребами і бажання�
ми. Натомість вона переживає почуття, яких
вимагає фальшиве «Я». Коли «внутрішня дити�
на травмована», життя відчувається як нереаль�
не. Наслідком є самотність, тому що молода лю�
дина не буває такою, якою є насправді, ніколи
не присутня по�справжньому.

За результатами порівняльного аналізу, за до�
помогою χ2�критерію Пірсона нами виявлені ста�
тистично значущі відмінності у рівнях травмати�
зації у сферах ідентифікації, базових потреб і
соціальної взаємодії осіб юнацького віку із низькою
та високою невротизацією (χ2 = 38,3; ρ 0,01). ≤
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Зокрема, в два рази перевищує травматизація
у сфері «ідентифікації» в осіб юнацького віку з
високою невротизацією, порівняно з досліджу�
ваними із низькою невротизацією (χ2 =19,95;
ρ 0,01). Варто зазначити, що студенти з висо�
ким рівнем невротизації почуваються фрустро�
ваними у сфері ідентифікації через високі вимо�
ги до себе, надмірну самокритичність,
ригідність та страх у починанні нової справи, у
них спостерігається самозвинувачення щодо
гріховності, переживання провини через
невідповідність сподіванням значущих інших та
образу ідеального, залежності та почуття мен�
шовартості. Ми припускаємо, що найбільш
фрустрованим у таких молодих людей є
емоційно�ціннісне самоставлення, прийняття
себе. Порівняно з ними, досліджувані студенти
з низьким рівнем невротизації переживають
неспокій у ситуаціях невизначеності, розгуб�
леність у визначенні власних справжніх бажань,
роздратованість щодо своєї неорганізованості у
завершенні справ та недосяжності ідеального.

У сфері «базових потреб» досліджувані із
низьким рівнем невротизації наголошують на
значущості вітальних потреб у їжі та сексі, водно�
час вказують на проблеми у диференціюванні
власних почуттів та готовності їх контролювати.
Досліджувані із високим рівнем невротизації
вказують на переживання фрустраційних пере�
живань у ситуаціях конфлікту, сварки. Особливо
часто зустрічають твердження, пов’язані з вира�
женням афекту, «я боюся гніву, як власного, так і
з боку інших людей». Такі молоді люди тривожні,
часто помислові та мають порушений сон.

Студенти із низьким рівнем невротизації
вказують на проблеми у сфері «соціальних
контактів» пов’язані із хибною перцепцією
партнера, низьким рівнем комунікативних
навичок ефективної взаємодії у конфлікті,
фіксованості на стратегіях конкуренції та уни�
кання у конфліктах, переживанні надмірної
відповідальності. Водночас студенти із високим
рівнем невротизації більшою мірою турбуються
почуттями самотності та покинутості, саме тому
конфлікт виступає для них як загроза їхній
цілісності. Залежні взаємини із близьким ото�
ченням блокують спонтанність, відкритість та
відвертість таких молодих людей. Вони зазнача�
ють, що бояться прямих відповідей «так, або
«ні», майже завжди уникають конфліктних си�
туацій або ж підкорюються у них, нехтують і
знецінюють власні інтереси.

Виконаний вище аналіз дає підстави припус�
кати, що особистість юнацького віку з вираже�
ним рівнем невротизації може характеризуватися
проблемним емоційно�ціннісним самоставлен�
ням (методика дослідження самоставлення
С. Р. Пантилєєва). Особливої уваги заслуговують
відмінності розподілу результатів за фактором
«внутрішня невлаштованість», який відображає

глибоку внутрішню дезадаптацію і кризу, що
переживає особистість. Порівняльний аналіз за
χ2�критерієм Пірсона показав значне перева�
жання студентів із високою невротизацією ро�
весників із низьким рівнем невротизації за фак�
тором «внутрішня невлаштованість» (χ2 = 16,17;
ρ 0,01) і шкалами «внутрішня конфліктність»
(χ2 = 6,85; ρ 0,01) і «самозвинувачення»
(χ2 = 10,67; ρ 0,01). У два рази перевищують
невротизовані студенти своїх ровесників за
шкалою «самозвинувачення», що свідчить про
самозвинувачення, готовність поставити собі в
провину свої невдачі, власні недоліки. Значен�
ня шкали «внутрішня конфліктність» характе�
ризуються конфліктністю, пов’язаною із недос�
татністю самоповаги (недооцінкою своїх
можливостей, компетентності, знань і здібнос�
тей), а значення шкали «самозвинувачення» є
індикатором відсутності симпатії, що супровод�
жується негативними емоціями на свою адресу.
За фактором «аутосимпатія» спостерігається
ряд відмінностей, проте статистично значущих
відмінностей нами не виявлено. У студентів із
високим рівнем невротизації найбільше страж�
дає почуття самоприхильності. Як компен�
саційний механізм, у таких дівчат та хлопців ви�
никає переконання і сподівання, що інші мають
їх прийняти такими, як вони є. За фактором
«самоповага» також не виявлено статистично
значущих відмінностей, проте варто зазначити,
що досліджувані із високим рівнем невротизації
більшого значення надають «дзеркальному «Я»,
яке вказує на сподівання щодо їхнього справед�
ливого оцінювання за результатами сумлінної
праці або порядного ставлення до інших. 

Проте наведені відмінності, на нашу думку,
вказують на складні соціальні взаємини сту�
дентів із високим рівнем невротизації, які ма�
ють характер латентного соціального конфлікту
і вираженого інтрапсихічного конфлікту. 

Фіксації на ранніх стадіях розвитку дають
рецидиви у поведінці шляхом дії захисних
механізмів заміщення, компенсації, сублімації
впродовж усього життя. Загалом, психологіч�
ний захист — механізм соціально�психологічної
адаптації, призначений для контролю емоцій у
тих випадках, коли досвід сигналізує людині
про небезпеку, проте психологічні захисти ма�
ють різну природу і по�різному визначають по�
ведінку молодої людини.

Аналіз наукової літератури із проблем пси�
хічного захисту особистості [4, с. 88] дозволяє
структурувати їх у вигляді так званої ієрархічної
піраміди захисних механізмів психіки (з верши�
ною у вигляді шару конструктивних захистів та
основою у вигляді найменш конструктивних
(примітивних): конструктивні (свідомі) психіч�
ні захисти; неконструктивні (несвідомі) пси�
хічні захисти, а серед них такі, як: а) захисні ме�
ханізми «вищого» рівня — витіснення,
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придушення, психічне стискування (анапсиоз)
та його часткове вираження — емоційна глухо�
та; до цього ж рівня можна віднести раціо�
налізацію, інтелектуалізацію, окремі види про�
екції, наприклад, атрибутивну, аутистичну,
раціональну; б) захисні механізми «нижчого»
рівня — зокрема відхід у фантазії, релігійність,
заперечення; в) захисні механізми найнижчого
рівня — так звані «примітивні» захисні механіз�
ми: знецінювання, ідеалізація, персоніфікація,
проективна ідентифікація та дисоціація (роз�
щеплення).

Т. Яценко зауважує, що потрібно зважати на
рівні розуміння функціональних характеристик
захисних механізмів. Так, «слабкість «Его» — в
домінуванні примітивних захисних механізмів,
що детермінуються глибиннопсихологічними
цінностями (цінностями інфантильного «Я») і
мають різноспрямовані тенденції: «До сили Я»,
«До слабкості Я». Умовно можна стверджувати,
що за тенденцією «До сили Я» стоять ситуативні
захисти, «До слабкості Я» — базові захисти.
Водночас вони тісно взаємопов’язані: базові за�
дають спрямованість психіки, ситуативні — по�
ведінку [5, с. 81].

З метою вивчення механізмів психологічного
захисту нами використана методика діагностики
типологій психологічних захистів (Р. Плутчик в
адаптації Л. І. Вассермана, О. Ф. Єришева, О. Б.
Клубової й ін.). Порівняльний аналіз психо�
логічних механізмів досліджуваних із різними
рівнями невротизації виявив такі статистично
значущі відмінності: «регресія» (χ2 = 4,02; 
ρ 0,05) і «проекція» (χ2 = 8,675; ρ 0,01).
Варто відмітити, що юнаки із високим рівнем
невротизації перевищують своїх ровесників і за
захисними механізмами «витіснення», «компен�
сація», «заміщення» та «інтелектуалізація».

В результаті аналізу можна стверджувати, що
особистість користується «захистами». Проте,
як показала психоаналітична практика, для
більш зрілого, гармонійного функціонування
важливо користуватися різними «психічними
захистами», із переважанням «зрілих», які фор�
мують, у тому числі, структуру ідентичності.
Неможливість відмовитися від «примітивного
психологічного захисту» призводить до послаб�
лення «Я», та, як наслідок, до серйозних
психічних і особистісних порушень. 

Таким чином, переживання кризи ідентич�
ності посилює почуття власної розгубленості та
дезорієнтованості. Можна припустити, що сту�
денти з вираженим рівнем невротизації перебу�
вають у стані мораторію або ж дифузної іден�
тичності, що, у свою чергу, дизгармонізує «Я»
особистості, спонукає до порівняння себе з
іншими, гострого переживання самотності та
відкинутості, втрату самоповаги.

У досліджуваних достатньо окреслені захисні
механізми: регресія, заміщенням, витісненням

(інфантильні механізми захисту), що, на нашу
думку, вказує на недостатню зрілість реакцій
осіб юнацького віку у подоланні життєвих проб�
лем. Проте, також проявляються захисти: ком�
пенсація та інтелектуалізація, що свідчить про
використання когнітивних механізмів захисту,
пов’язаних із розвитком рефлексії. 

Завершення кризи ідентичності характери�
зується певною визначеністю щодо цілей, ба�
жань та перспектив власного життя, досягнен�
ням більш високого рівня психологічної
зрілості особистості юнацького віку, подолан�
ням кризи ідентичності. Якщо особистість
юнацького віку переживає гострі негативні ста�
ни: апатія, депресивні стани, проявляє різні
форми залежності і безпорадності, «втікає» від
реального світу, виявляє жорстокість, владність,
різні форми містицизму, нігілізму та нарцисиз�
му, має залежність від алкоголю, наркотиків,
відчуває нездатність будувати близькі стосунки
із людьми протилежної статі, вона потребує
психологічної допомоги. Така допомога може
здійснюватися як у формі індивідуального кон�
сультування, так і групової психокорекції в рам�
ках спеціалізованих програм, які беруть до ува�
ги особливості психокорекції інтрапсихічних
конфліктів, що пов’язані з кризою ідентичності
юнаків. При створенні такої програми, на нашу
думку, варто ґрунтуватися на психодинамічному
підході, який передбачає цілісне бачення люди�
ни в її свідомих і несвідомих проявах. Головна
увага у психодинамічній моделі психокорекції
зосереджується на переживаннях досвіду дити�
нства, травмуюча функція якого пов’язана з ха�
рактером (та успішністю) розв’язання проблем
психосоціальних стадій розвитку. Метою і ре�
зультатом психокорекційного процесу є переве�
дення несвідомих конфліктів суб’єкта у свідомі
й створення умов для повторного переживання
ним травматичного досвіду дитинства з метою
аналізу та глибшого розуміння його ролі в по�
дальшому житті людини.
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У статті розглядаються особливості викорис"
тання психологом технік і прийомів арт"терапії у
роботі з дітьми та підлітками. Здійснено аналіз
наявного психологічного інструментарію арт"те"
рапії. Відмічаються переваги використання атр"
терапевтичних методів у порівнянні з іншими
терапевтичними впливами. 

Ключові слова: арт�терапія, психотерапев�

тичний альянс, ізотерапія, піскова психоте�

рапія.

В статье рассматриваются особенности
применения психологом современных техник и
приемов арт"терапии в работе с детьми и
подростками. Проведен анализ имеющегося пси"
хологического инструментария арт"терапии.
Отмечаются преимущества использования арт"
терапевтических методов в сравнении с другими
методами терапевтических воздействий.

Ключевые слова: арт�терапия, психотерапев�

тический альянс, изотерапия, песковая психо�

терапия.

The article deals with features of a psychological
techniques and methods in art therapy work with chil"
dren and teenagers. The author makes analys of avail"
able methodical tools for art therapy and benefits of art
therapy techniques in compare with other therapeutic
influences.

Keу words: art therapy, psychotherapeutic

alliance, izoterapy, sand therapy.

Постановка проблеми. Глобалізація, динаміч�

ність та швидкоплинність сучасного життя зму�

шує людину відчувати труднощі, дискомфорт та

незручності в адаптації до нього. І, як наслідок

таких незручностей, людське існування напов�

нюється емоційними переживаннями, постій�

ними стресами, неадекватними, невротичними

реакціями на оточення, депресивними настроя�

ми, розладами у структурі взаємин як сімейних,

так і соціальних, появою невпевненості у влас�

них силах, хронічною втомою і, наостанок, пов�

ною втратою власної психічної цілісності. Саме

ці проблеми сучасності стають важливим аргу�

ментом актуальності пошуку нових, адекватних

часу методів психотерапевтичних впливів, які б

допомагали людині знаходити рішення склад�

ним життєвим ситуаціям, розв’язувати внут�

рішньоособистісні та міжособистісні конф�

лікти, наповнювати життя яскравими подіями

та враженнями, приємними емоційними пере�

живаннями. На нашу думку, поява і розвиток

арт�терапії, унікального і досконалого психоте�

рапевтичного методу, який виник на перетині

мистецтва, психології і психотерапії, є своєрід�

ною відповіддю на запити суспільної психо�

логічної практики щодо застосування художньо�

го мистецтва як засобу зміцнення психічного

здоров’я дітей та дорослих.

Враховуючи вищезазначене, метою нашого

повідомлення є розкриття особливостей вико�

ристання та специфіка застосування різно�

манітних технік арт�терапевтичних методів у

роботі психолога з дітьми та підлітками при на�

данні їм допомоги в рамках психологічного суп�

роводу. Виходячи із зазначеної мети повідом�

лення, нами були висунуті такі завдання:
1. Проаналізувати особливості та види різних

технік арт�терапії — сучасного ефективного ме�

тоду психотерапевтичних впливів.

2. Визначити переваги арт�терапії у порів�

нянні з іншими психотерапевтичними методами.

3. Вказати на ефективність використання

арт�терапевтичних методів у роботі психолога з

дітьми та підлітками.

В основі сучасного визначення арт�терапії

лежать поняття експресії, комунікації, симво�

лізації, з дією яких пов’язана художня творчість

людини. Арт�терапія ґрунтується на тому, що

створювані продукти художньої творчості здатні

допомогти людині зрозуміти себе, розкрити

найпотаємніші частинки свого внутрішнього

світу і через творчий процес самовираження

зробити власне життя яскравим, повноцінним,

щасливим. Те, що творча діяльність людини

наділена цілющою силою емоцій, відомо світу

вже давно. 

Термін арт�терапія ( терапія мистецтвом) був

впроваджений А. Хіллом у 1938 р. як спосіб

вільного особистісного самовираження [3, с. 1].

Арт�терапія — це метод надання психологічної

допомоги, де твори мистецтва, або сам процес їх

творення, використовується як своєрідний те�

рапевтичний фактор для передачі людських

емоцій та почуттів, різноманітних проявів

психічної діяльності людини.
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У своєрідній символічній формі: через малю�

нок, гру, казку, музику — людина здатна дати

вихід власним сильним емоціям, напруженим

переживанням, отримати новий досвід у вирі�

шенні конфліктних та психотравмуючих ситу�

ацій. Переносячи свої переживання із реально�

го справжнього у вигадані казкові історії,

пластилінові чи глиняні фігурки або ж на лист

паперу у вигляді малюнка — можна, абсолютно

інакше, через призму ірраціонального  подиви�

тися на самого себе, на інших людей та на влас�

не життя взагалі. У процесі творчої діяльності

виникає почуття емоційної насиченості, відбу�

вається більш глибоке розуміння себе і свого

внутрішнього світу.

Твори мистецтва, протягом усієї історії існу�

вання цивілізації, ставали яскравим відображен�

ням людських мрій, бажань і пристрастей, відоб�

раженням великих подвигів та перемог, глибоких

розчарувань та трагічних втрат. Заняття мистецт�

вом слугувало людям засобом звільнення від

напруги і стресів, допомагало у вирішенні вели�

чезного спектра проблем, створювало душевний

комфорт, наповнювало життєвою енергією,

відновлювало життєві сили, виступало засобом

психологічного і духовного відродження. 

Сучасна арт�терапія не має обмежень і про�

типоказань, вона завжди  ресурсна і екологічна

у плані її застосування. Сьогодні вона з успіхом

використовується у психології та педагогіці,

соціальній роботі та в бізнесі. Методика арт�те�

рапії ґрунтується на переконанні в тому, що

внутрішнє «Я» людини трансформується у візу�

альні матеріалізовані символічні образи або

специфічні конструкти художньої творчості

кожного разу, коли вона спонтанно, особливо

не задумуючись над тим, що має вийти у кінце�

вому результаті, — пише картини, малює,

ліпить, створює скульптуру тощо. Існує думка,

що образи художньої творчості відображають

зміст підсвідомих процесів, включаючи

внутрішні конфлікти, страхи, нав’язливі думки,

спогади дитинства, сновидіння тощо.

Оскільки арт�терапія не має обмежень, то

практично кожній людині вона доступна. Над�

звичайно цікава робота, яка не вимагає спе�

ціальних здібностей і художніх навиків, доступ�

на абсолютно всім, мобілізує творчий потенціал

людини, запускає механізм психічного імуніте�

ту до самозцілення і відновлює процеси саморе�

гуляції та здатна через позитивне наповнення

змінювати світогляд людини. У процесі творчої

роботи наше підсвідоме через створювані

художні образи взаємодіє із свідомістю, а сам

процес приносить задоволення, навчає більш

довільно і спонтанно виражати свої переживан�

ня. Мистецтво дає можливість у завуальованій

образній формі трансформувати у малюнок,

фігуру, скульптуру, картину й інші художні тво�

ри проблему, яка людиною неусвідомлювалась

та була витіснена, вивести її назовні, проа�

налізувати і знайти їй рішення.

У процесі арт�терапії пропонуються різні

види художньої творчості. В ортодоксальному,

класичному розумінні до арт�терапії належать

лише візуалізовані види творчості, а саме: живо�

пис, графіка, фотографії, малювання, ліплення.

Але час вносить свої корективи і сучасна артте�

рапія налічує велику кількість різноманітних

методів і технік. Повноправними її складовими

є казкотерапія, ізотерапія, орігамі та піскова

терапія, музикотерапія, маскотерапія, драмоте�

рапія, кольоротерапія, ігротерапія тощо. 

Арт�терапія зароджувалась й розвивалась на

ґрунті психоаналітичних ідей З. Фрейда й

К. Юнга і розглядалась у психотерапевтичній

практиці як один із методів, який за допомогою

художньої творчості дозволяв психічно хворим

виразити в картинах свої приховані психотрав�

муючі переживання а тим самим звільнитися від

них. [1, с. 25] Саме тому хотілось би зазначити

наявні переваги арт�терапії поряд із іншими

психотерапевтичними методами. В першу чергу,

це її вищезазначена екологічність у змісті і

формі  психотерапевтичних впливів на клієнта,

цей метод вивільняє внутрішню енергію та доз�

воляє трансформувати проблему у зовнішні

художньо�мистецькі продукти. Це й викорис�

тання образної, візуальної експресії символів і

знаків, що дозволяє досліджувати та гармонізу�

вати ті сторони внутрішнього світу людини, які

не можуть бути розкриті через пряме прогово�

рювання, характерне для великої кількості ме�

тодів різних напрямів психотерапії. 

Арт�терапія, через створення художнього

продукту, допомагає людині відчути себе твор�

цем, сприяє підвищенню особистісної само�

оцінки, навчає її звільнятися від стереотипів,

негативних емоцій та думок, дозволяє розкрити

внутрішні сили людини, активізувати свій по�

тенціал. Фантазуючи, і дорослий, і дитина мо�

жуть насолоджуватись самим процесом творен�

ня, навчатися моделювати способи вирішення

складних життєвих ситуацій та переносити їх у

реальність, застосовуючи нові соціальні навики

налагодження взаємовідносин. Процес малю�

вання, ліплення, створення картин на піску

приносить заспокоєння і часто призводить до

більш глибокого усвідомлення психологічних

причин тих деструкцій, які змушують пережи�

вати дискомфорт, стреси тощо. І, ще один важ�

ливий момент, арт�терапія сьогодні — це і діаг�

ностика, це і корекція, це і психотерапія, яка

застосовується у форматі індивідуальної, сімей�

ної та групової роботи психолога і психотера�

певта, а також соціального педагога. 
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Особливо хотілось би відмітити ефективність

застосування даного методу у роботі із дітьми та

підлітками. В першу чергу тому, що арт�терапія

є хорошим способом соціальної адаптації. Ми

навіть у дорослому житті відчуваємо як не легко

знайти спільну мову із незнайомими людьми,

налагодити контакт, презентувати себе певній

соціальній спільності. Тож, не важко уявити, що

в таких ситуаціях відчуває дитина. Саме тут арт�

терапія і стає корисним помічником. Вона до�

помагає подолати сором’язливість, невпев�

неність, безініціативність, яка стоїть вагомою

перешкодою до налагодження соціальних кон�

тактів. Сприяє розвитку вмінь вибудовувати

взаємовідносини між людьми, дає можливість

сформувати більш активну життєву позицію,

розвиває комунікативні навики. Оскільки сучас�

на модель діяльності практичного психолога

визначає основні напрямки його роботи такі, як:

психодіагностика, психокореційна й розвиваль�

на робота та психоконсультування, то в контексті

нашого повідомлення вбачаємо за доцільне заз�

начити, які важливі завдання дозволяють

вирішувати психологу арт�терапевтичні заняття

з дітьми та підлітками. В першу чергу це пси�

ходіагностичні завдання, розв’язання яких доз�

воляє отримати інформацію про розвиток

індивідуальних особливостей дітей та підлітків.

Арт�терапевтичні заняття для психодіагностики

це — можливість із допомогою універсального

методу, яким є спостереження отримати макси�

мум інформації про інтереси, бажання, мрії ди�

тини, з’ясувати її цінності, визначити її страхи,

тривоги тощо. Прогностичність психодіагности�

ки дозволяє попередити розвиток деструктивних

рис характеру особистості, знизити ризик появи

небажаних поведінкових проявів підлітків, роз�

робити ефективну стратегію допомоги. 

По�друге, це завдання корекційно — розви�

вальної роботи психолога. Арт�терапевтичні

заняття у ході корекції розвивають навики ство�

рення художніх робіт, сприяють підвищенню

самоприйняття та самоповаги, змінюють уяв�

лення дитини про себе та про навколишній світ.

Налагоджують та коригують способи взаємодії з

іншими людьми, сприяють розвитку соціальних

і комунікативних навиків, гармонізують психо�

емоційний стан. 

По�третє, це психотерапевтичні завдання, де

в ході сеансів арт�терапії активізується весь по�

тенціал позитивних емоцій дитини, в результаті

чого відбувається зміцнення емоційної сфери

дитини, формується стійке позитивне ставлен�

ня до людей і до світу, відбувається більш глибо�

ке розуміння себе і свого внутрішнього світу —

думок, бажань тощо. Професійно проведені те�

рапевтичні сеанси, наповнені доброзичливістю,

душевним теплом, створюють відчуття захище�

ності, психологічної безпеки. Емпатійне спіл�

кування з дитиною, визнання її цінності забез�

печує відчуття комфорту, вона починає з

довірою ставиться до того, що відбувається у

процесі терапії. Активне включення дітей та

підлітків у терапевтичну взаємодію не змушує

довго чекати позитивних результатів. Через вер�

балізацію емоційних переживань, відкритість та

специфічну спонтанність при створенні ху�

дожнього продукту розвиваються здібності до

творчості, саморегуляції почуттів і поведінки,

діти набувають нового досвіду, вчаться са�

мостійно знаходити вихід із складних життєвих

ситуацій. 

У структурі арт�терапевтичних занять, зазна�

чає Л. Лебедєва [2], логічно виділяти дві основні

частини. Одна — невербальна, творча, неструк�

турована, де головним засобом самовираження

є художньо�творча діяльність (наприклад малю�

нок). Друга — вербальна, аперцептивна, фор�

мально більш структурована. Вона передбачає

словесне обговорення, а також інтерпретацію

намальованих об’єктів і асоціацій, які виникали

під час створення образів. Одна й інша частини

використовують різноманітні механізми невер�

бального самовираження і візуальної ко�

мунікації. Метод арт�терапії дозволяє кожній

людині творити своє життя, в прямому ро�

зумінні слова ліпити своє щастя, малювати сму�

ток, писати про конфлікти [2]. Крім того, арт�

терапевтичні сеанси надають можливість

змінити щось у житті у бік гармонізації  свого

внутрішнього і зовнішнього світу, розвивати

впевненість у собі. Спільна робота щодо обго�

ворення образів сприяє розвитку дитячої уяви,

вмінню фантазувати, підвищує гнучкість, гли�

бину, креативність мислення. 

Оскільки арт�терапія, в основному, викорис�

товує засоби невербального спілкування, то

варто відмітити, що це значно полегшує нала�

годження контакту психолога в роботі з дітьми і

підлітками. Дітям помітно важче, аніж дорос�

лим, виражати свої думки в словах, вони не го�

тові вербалізувати свої почуття. Тому арт�те�

рапія стає своєрідним інструментом, який

допомагає дитині презентувати свої переживан�

ня, страхи, тривоги дорослому через власноруч

створені художні образи. Іноді труднощі спілку�

вання виникають і через недостатньо добре во�

лодіння дитиною мовою або через вади її роз�

витку, тоді мова жестів, міміки, ходи, постави і

глибинного змісту створеного художнього про�

дукту стає чи не єдиним зрозумілим текстом

дитячої душі. Вміння декодувати сигнали не�

вербальної поведінки дитини є свідченням про�

фесійності психолога. Не через примус, а лише

за цілковитої згоди дитини до роботи можна

очікувати на успіх. Тривожні, сором’язливі,
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невпевнені у собі діти відсторонюються, дис�

танціюються, замикаються у собі, вони всім

тілом сигналізують про неготовність вступати у

контакт із психологом. Тут можна зазначити,

що власне емоційний стан дитини у ході занят�

тя із психологом є своєрідним індикатором

умінь останнього використовувати невербальні

засоби спілкування. Всі невербальні поведінко�

ві сигнали (те як сидить, малює, пересувається

по кімнаті тощо) дитини повною мірою є діаг�

ностичним матеріалом. У роботі з дітьми реалі�

зується одна із головних функцій арт�терапії —

створення захищеної, комфортної обстановки,

яка допомагає встановленню довіри між психо�

логом і дитиною. Найкраще ця функція реалізу�

ється засобами піскової психотерапії, ігроте�

рапії, ізотерапії та у роботі із пластичними

матеріалами.

Щодо піскової психотерапії маємо зазначи�

ти, що вперше як метод вона виникла у рамках

аналітичної психології. Її теоретичною основою

можна вважати розроблену К. Юнгом техніку

активного уявлення. Послідовниця К. Юнга До�

ра Калф успішно застосувала цей метод у роботі

з дітьми й дорослими. Терапія піском визна�

чається як певний спосіб спілкування із світом,

із самим собою, спосіб зняття внутрішньої нап�

руги, спосіб, який на неусвідомлювано�сим�

волічному рівні допомагає повірити в себе, у

власні сили і через гру із піском знайти нові

шляхи для саморозвитку і самовдосконалення. 

Техніка роботи з піском дає змогу доторкну�

тися до свого глибинного «Я», відновити

психічну цілісність, побудувати унікальний об�

раз, розгорнути дивовижний ландшафт картини

свого світу, своєї душі і отримати відповіді на

хвилюючі для себе запитання, пройти по шляху

до найпотаємніших думок і почуттів. Багато�

функціональність технологій піскової психоте�

рапії дозволяє психологу, психотерапевту теж

вирішувати завдання діагностики, корекції та

розвитку. Картина, яка вибудовується дитиною

на піску із застосуванням різноманітних мініа�

тюрних фігурок, через символізм їх змісту, доз�

воляє мати справу із багатьма подіями в її житті.

Конфлікти, проблеми, переживання, страхи

трансформуються дитиною у символічні обра�

зи, а нові моделі взаємодії з ними, забезпечують

їх вирішення  у реальному житті. Дитина про�

живає у своєрідній атмосфері казкової феєрії на

піску все, що її турбувало, навчається новим,

невідомим для неї способам реагування на них

та новим способам поведінки, які допомагають

їй справлятися з негараздами реального життя. 

Загалом дитина в арт�терапії займається

звичними для неї справами, грається на піску,

ліпить із глини чи пластиліну, вирізає з паперу,

клеїть, малює тощо. Ці заняття у невимушеній

формі є тою реальністю яку вона проживає,

тому саме через їх спонтанний характер психо�

лог може дізнатися про її почуття, радість і сум,

турботи і тривоги. Дитячий малюнок для дорос�

лого — це своєрідний путівник на шляху до

пізнання і розуміння світу дитини і своєрідний

спосіб комунікації між ними. А за тим, які коль�

ори, які форми і розміри в ньому домінують

психолог може визначити дитячі глибинні

бажання та переживання страхи, тривоги і

справжні переживання того, що зараз відбу�

вається у її житті, психолог може з’ясувати її

надії, мрії та сподівання.

Використання пластичних матеріалів (глина,

тісто, пластилін) має особливі можливості для

вираження сильних почуттів в арт�терапії і стає

ефективним при вирішенні таких проблем ди�

тячого віку як гнів, агресивність, конфліктність,

гіперактивність, прагнення до домінування.

Навантаження на м’язи при роботі із глиною

допомагає зняти внутрішню напругу, забезпечує

вивільнення негативної енергії і при цьому

сприяє розвитку дрібної моторики руки, худож�

нього смаку, креативності, допомагає самовира�

женню та самоствердженню. Крім того, поміче�

но ефективність терапевтичного сеансу із

застосуванням глини при психосоматичних, та

соматовегетативних проявах невротичних

станів. Створений художній продукт може по�

добатись або не подобатись, надихати або дра�

тувати, прийматися дитиною як довершений,

або далеко недосконалий, головне, про що ба�

жано не забувати у роботі з ними, це про те, що

за дитиною залишається право вирішувати його

подальшу долю — зберегти або зруйнувати. 

У роботі з дітьми та підлітками психологу ду�

же важливо дотримуватись важливих прин�

ципів, які забезпечують створення атмосфери

психологічного захисту та комфорту, формують

почуття довіри, допомагають налагодженню

терапевтичного альянсу. Це постійна підтримка

дитини, схвалення її досягнень, позитивний

ресурс для її образу «Я». Не допускається засто�

сування оціночних суджень та через примус,

нав’язування дитині виконання терапевтичних

завдань. Формувати позитивне прийняття всьо�

го, що виникає в результаті роботи, незалежно

від його змісту чи естетичного вигляду, схвалю�

ючи саму дитину, відмічаючи зміни, які відбува�

ються у ній, зазначати її особистісне зростання,

при цьому не ставити у порівняння з іншими

дітьми.

Висновок. Отже, використання психологом

методів арт�терапії у роботі з дітьми та підлітка�

ми є позитивним елементом у структурі психо�

логічного супроводу, який забезпечує психо�

логічний комфорт та сприяє її гармонійному

розвитку. 
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У статті проаналізовані теоретичні засади
проблеми професійної самосвідомості та самост"
вердження особистості, чинники формування
ціннісних орієнтацій та особистісної ідентич"
ності.

Ключові слова: проблема самовизначення,

професійна самосвідомість, ціннісні орієнтації,

особистісна ідентичність. 

В статье проанализированы теоретические
основы проблемы профессионального самосознания
и самоутверждения личности, факторы форми"
рования ценностных ориентаций и личностной
идентичности.

Ключевые слова: проблема самоопределения,

профессиональное самосознание, ценностные

ориентации, личностная идентичность.

The article analyzes the theoretical principles of

problems professional identity and self�identity, the

factors forming the values and personal identity.

Key words: professional identity, values, personal

identity.

У сучасних умовах соціально�еконочіна

ситуація в Україні стає все більш динамічною.

Кардинально змінюється ринок праці, з’явля�

ються нові види бізнесу, орієнтовані на пошук і

відбір висококваліфікованих фахівців. Важли�

вим є той факт, що інтенсивний розвиток

економіки поглибив професійні функції пра�

цівників, зумовив необхідність їхньої профе�

сійної мобільності та конкурентоспроможності,

ускладнив діяльність усіх суб’єктів господарю�

вання. Соціально�економічні суперечності зу�

мовили необхідність вивчення проблеми про�

фесійної свідомості та самоствердження молоді. 

Велика кількість наукових досліджень прис�

вячені вивченню проблеми професійного ста�

новлення особистості, етапам цього процесу,

особливостям і факторам, які впливають на йо�

го перебіг. Це роботи вітчизняних та зарубіжних

психологів Б. Ананьєва, В. Бондаря, Є. Клімо�

ва, Т. Кудрявцева, С. Мартиненко, Б. Федориши�

на, Т. Ядришнікової, Г. Мюнстерберга, Е. Роу,

Д. Сьюпера, Д. Холланда та ін.

У проблемі розвитку активності особистості і

реалізації її потенціалу суттєва роль належить

самосвідомості. Вивчення самосвідомості у ко�

жен віковий період розвитку особистості має

важливе практичне значення, оскільки лише із

урахуванням психологічних закономірностей,

їх природи та змісту можливо на науковій основі

організувати виховну і розвивальну роботу із

молоддю [1, с. 36]. Існує суперечність між гост�

рою потребою юнаків у самопізнанні та нез�

датністю адекватно реалізувати її, наслідком чо�

го є зниження рівня адекватності та стійкості

самооцінки формування «Я»�образу. Турботу

науковців, насамперед, викликають юнаки із

середньою та заниженою самооцінкою. На

подібних самооцінках ґрунтується середній і

низький рівні домагань. Шлях до саморозвитку

та самоствердження найбільш продуктивний,

якщо тип самооцінки юнаків характеризується

здатністю ставити перед собою складні і дос�

татньо віддалені цілі та докладати необхідні зу�

силля для їх досягнення [2, с. 168].

Постановка проблеми. Вивчення свідомості

та самосвідомості є важливою науковою проб�

лемою не лише психологічної науки, а й усієї

сучасної теоретичної  культури. У сучасних пси�

хологічних дослідженнях існують розбіжності у

розумінні сутності розвитку особистості. Важ�

ливо розуміти, які психологічні фактори сприя�

ють розвитку активної молодої, неповторної,

унікальної особистості як продуктивної, діяль�

ної, щасливої людини, професіонала за покли�

канням. У психологічних працях І. Беха, М. Бо�

ришевського, І. Булах, П. Гальперіна, М. Гінз�

бурга, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, С. Макси�

менка, Н. Максимової, Л. Орбан�Лембрик,

Р. Павелківа, С. Рубінштейна, М. Савчин,

Н. Чепелєвої закладені основи наукового

аналізу проблем свідомості особистості. Поряд

із цим у науковій літературі відмічається, що не�

зважаючи на зусилля психології та інших наук,

проблема свідомості та самосвідомості особис�

тості, особистісної ідентичності далекі від свого

вирішення. Тому метою нашого дослідження є

теоретичний аналіз проблеми вивчення

самосвідомості особистості, її становлення та

розвиток, а також ідентифікаційних структур у

юнацькому віці.

Якщо кінцевим продуктом процесу само�

пізнання вважати динамічну систему уявлень

людини про себе, то потрібно охарактеризувати

її складові. «Самосвідомість — це усвідомлення

людиною своїх дій та їх результату, думок, мо�

ралі та інтересів, ідеалів та мотивів поведінки,

цілісна система самого себе і свого місця в

житті» [3, с.1 59]. 
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Самооцінка — це особистісне судження про

власні цінності, яка виражається в установках,

властивих індивіду. В цілому самооцінка вира�

жає ступінь розвитку у людини відчуття самопо�

ваги, особистісної цінності та позитивного

сиавлення до всього, що входить до сфери влас�

ного «Я». 

Тому низька самооцінка передбачає неприй�

няття себе самого, заперечення, негативне

ставлення до власної особистості. Можна

виділити декілька джерел формування само�

оцінки, які набувають різного значення в про�

цесі становлення самооцінки. Для юнацького

віку характерна тенденція до порівняння себе з

іншими, вплив однолітків у дитячому віці та

юнацтві відіграє провідну роль у розвитку іден�

тифікації і формуванні установок. Підлітки на�

багато легше ідентифікують себе з іншими

підлітками, ніж із старшими людьми. Само�

усвідомлення визначає усвідомлення себе осо�

бистістю, яка грає різні ролі в різних ситуаціях.

Якщо розуміти самосвідомість як засіб саморе�

гуляції, можна припустити, що структура са�

мосвідомості складається із таких компонентів:

усвідомлення себе як суб’єкта діяльності та

усвідомлення і оцінка себе в певних видах діяль�

ності. Тому в професійній самосвідомості на

першому плані зміст, який визначається про�

фесійною діяльністю.

Вивчення та аналіз проблеми професійного

розвитку дозволяє стверджувати, що про�

фесійне становлення особистості — це процес,

що за формою та змістом є полісистемним утво�

ренням. Сутність даного процесу розкривається

в ході його аналізу: 

• як форми професійної соціалізації й

індивідуалізації;

• як частини життєвого шляху індивіда;

• як особливості професійного розвитку і

навчання;

• як специфічної форми прояву активності

індивіда.

На основі узагальнень результатів аналізу

психолого�педагогічної літератури сформульо�

вано висновок про те, що поряд і цими процеса�

ми з’являється суб’єктивна позиція і новий тип

освоєння діяльності — ставлення до неї. Тим са�

мим формується індивідуальна професійна кар�

тина світу — новоутворення в структурі про�

фесії й активного до неї ставлення. Все це

пов’язано із поняттям самосвідомості, тобто

усвідомленістю й оцінкою людиною самої себе

як суб’єкта практичної і пізнавальної діяль�

ності. Аналіз стану розробленості проблеми

підтвердив, що в сучасному суспільстві найбіль�

ше сприяють становленню професіонала такі

риси особистості, як відповідність професійній

етиці, індивідуальна соціальна і економічна

відповідальність, внутрішній локус контролю

(прагнення бачити причини подій свого життя в

собі, а не в зовнішніх обставинах), конкурен�

тоздатність, гнучкість та оперативність, смис�

лотворчість (як здатність знаходити нові пози�

тивні змісти у своєму житті та роботі),

внутрішня діалогічність особистості, адекватна

самооцінка і готовність до диференційованої

оцінки рівня свого професіоналізму.

Професійна самосвідомість проявляється в

належності до професійної групи, в пізнанні і

самооцінці власних професійних якостей. Са�

мосвідомість формується в процесі життєдіяль�

ності і спілкуванні з оточенням, є результатом

пізнання себе, своїх дій, психологічних якостей.

Виходячи із цього професійна самосвідомість —

це проекція всіх структурних компонентів са�

мосвідомості на певну професійну діяльність.

Періодом виникнення свідомого «Я» підлітко�

вий та ранній юнацький вік. Практично всі пси�

хологи схиляються до думки, що юність є кри�

тичним періодом формування самосвідомості,

це і є основне новоутворення перехідного віку.

Самоусвідомлення й інтерес до власного «Я» у

підлітків обумовлюється змінами в характері.

До 16�17 років виникають особисті новоутво�

рення, які в психологічній літературі представ�

лені категорією «самовизначення». Вивченню

цієї проблеми присвячено багато досліджень.

Вони концентрують увагу на двох основних

питаннях. У роботах Б. Ананьєва, Л. Божович,

А. Леонтьєва, С. Рубінштейна, А. Спіркіна,

В. Століна, І. Чеснокової в загальнотеоретич�

них та методологічних аспектах проаналізовані

проблеми становлення самосвідомості в кон�

тексті розвитку особистості. У роботах Л. І. Бо�

жович [4, с. 23�24] аналізується психологічна

природа самовизначення. Відмічено, що проб�

лема самовизначення виникає на певному етапі

життя, на межі старшого підліткового віку і

юнацтва.

Проблема самовизначення розглядається як

потреба у формуванні смислової системи, в якій

об’єднується уявлення про навколишній світ і

самого себе, що передбачає відповідь на питан�

ня про особисте існування. Самовизначення

тісно зв’язане із важливою характеристикою, як

спрямованість у майбутнє, яке передбачає вибір

професій. 

І. В. Дубровіна вносить уточнення в розумін�

ня проблеми самовизначення. Результати дослі�

дження [5] дозволяють ії стверджувати, що

основним психологічним новоутворенням

юнацького віку слід вважати не самовизначення

«як особисте, професійне», а психологічну го�

товність до самовизначення, яка передбачає

формування самоусвідомлення, розвиток пот�

реб, які забезпечують наповненість особистості,
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де центральне місце належить моралі, ціннос�

тям, орієнтаціям, що є перспективами станов�

лення індивідуальності.

Психологічна готовність увійти в доросле

життя, зайняти в ньому достойне місце зале�

жить від особистісної зрілості. В зарубіжній

психології аналогом поняття «особистісне са�

мовизначення» виступає категорія «психо�

соціальна ідентичність», яка запропонована

американським ученим Е. Еріксоном [6, с. 136].

Центральним моментом його поглядів є аналіз

«нормативної кризи особистості». Головним

завданням, вважав Еріксон, є формування іден�

тичності в ситуації невизначеності власного

«Я». Юнак повинен дати відповідь на питання:

«Хто я?», «Що я можу?», «Який мій шлях?».

У пошуках власної ідентичності молода людина

вирішує, які дії для неї важливі, та встановлює

норми для оцінки власної поведінки і поведінки

інших людей. Цей процес пов’язаний з усвідом�

лення власної цінності і компетентності. З точ�

ки зору Еріксона, важливим механізмом форму�

вання ідентичності є послідовна ідентифікація

дитини з дорослим, що становить необхідну

базу для розвитку психосоціальної ідентичності

в підлітковому віці. Завдяки ідентичності

суб’єкт реалізує свої наміри об’єднатися з інши�

ми, запозичити у свій внутрішній світ їхні нор�

ми, цінності, і тому формується уявлення про

власне «Я» та вибудовується особистісна іден�

тичність. 

Почуття ідентичності формується послідов�

но. Підліток намагається утворити єдину карти�

ну світосприйняття, в якій усі цінності та

оцінки повинні синтезуватися. В ранньому

юнацькому віці особистість прагне до пере�

оцінки самої себе у встосунках із близькими

людьми, суспільстві в цілому: фізичному, соціа�

льному, емоційному планах.

Пошук ідентичності може відбуватися по�

різному. Один із шляхів вирішення цієї  пробле�

ми полягає в програванні різних ролей. Деякі

молоді люди після рольового експериментуван�

ня та моральних пошуків починають пристосо�

вуватися до певних цілей, інші зовсім минають

кризу ідентичності. Загалом, це ті хто наслідує

цінності своєї сім’ї та вибирає шлях, запропоно�

ваний батьками. Часто ідентичність набувається

шляхом тривалих пошуків, спроб та помилок. 

Важливе місце в процесі формування іден�

тичності займають ціннісні орієнтації. Ці скла�

дові структури особистості характеризують

смислову сторону її спрямованості. Ціннісні

орієнтації — це стійкі утворення моральної

свідомості, компоненти світосприйняття, які

виражають сутність моральності людини, за�

гальні культурно�історичні настанови. Форму�

вання почуття ідентичності пов’язано з усвідом�

ленням власної цінності і компетентності. Ва�

гому роль у такому формуванні відіграють

соціальні та професійні відносини. Такі відно�

сини обумовленні винятковістю особистості в

складі референтної групи. Саме в таких відноси�

нах формується прийняття себе як спеціаліста.

Професійне самовизначення можна навко�

лишнім як реалізацію способів взаємодії із

навколишнім світом, пошук сенсу в діяльності.

Сучасному суспільству потрібен професіонал,

який знає свою справу, може самостійно прий�

мати рішення і відповідати за них. 

Важливим фактором, який на сьогодні виз�

начає професійне самовизначення, є комерціо�

налізація відносин. Відбувається заміна профе�

сійної кар’єри на комерційну, що не дає

можливості молодій людині професійно визна�

читися. 

Перехідний стан економіки обумовлює

відхилення в системі професійних цінностей:

сучасна молодь вступає в ринкові відносини,

прагне добитися матеріального благополуччя.

Необхідність існування в ринкових умовах при�

мушує змінювати своє покликання. Тобто, осо�

бистість мотивується на оволодіння «прибутко�

вою професією» і дуже часто в молодих людей не

вистачає необхідних для цього якостей. Спос�

терігається також протиріччя між мотивацією

вибору професії і можливістю оволодіти нею. 

В останні роки зросла тенденція престижу

освіти. Статистика свідчить, що кількість

абітурієнтів, які бажають навчатися у ВНЗ,

збільшилася. Найбільш престижними вважа�

ються фінансові та юридичні спеціальності.

Ринкові відносини характеризуються дина�

мічністю, ризиком безробіття. Від спеціаліста

вимагається високий рівень професіоналізму,

якість виконаної роботи. Він повинен бути

цілеспрямованим, здатним до саморозвитку,

стресостійким. 

У вищій освіті поряд із впровадженням галу�

зевих стандартів мають місце пошуки нових

підходів щодо підготовки фахівців, які спрямо�

вані на підвищення кваліфікації, професійної

компетентності та конкурентоспроможності

відповідно до зростаючих вимог ринку праці.

Професійна освіта спрямовується на забезпе�

чення професійної самореалізації особистості,

підвищення гнучкості у багаторівневій підго�

товці фахівців, соціальної захищеності і прести�

жу знань. Вона є основою духовного та культур�

ного розвитку суспільства. 

У той же час навчання і виховання нинішнь�

ого молодого покоління значною мірою грун�

тується на статеворольовому підході, який

істотно обмежує розвиток особистості рамками

традиційних гендерних ролей в основних сфе�

рах життєдіяльності людини: родині, вихованні
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дітей, освіті, професії, відпочинку. Сучасна

освіта повинна розширювати родинний простір

для розкриття індивідуальних здібностей і за�

датків особистості, вивільнення мислення педа�

гогів від статеворольових стереотипів.

Нами було проведено опитування студентів

історико�соціологічного  та психолого�природ�

ничого факультетів Рівненського державного

гуманітарного університету за методикою

М. Рокіча з метою визначити базові цінності і

такі, які є головними при виборі професії. Було

опитано 81 студента. Обробка результатів пока�

зала, що головним у виборі професії є загальні

для всіх студентів цінності: на першому місці —

цікава робота, хороша зарплата, можливість

творчо проявити себе; на останньому —

рівність, світ прекрасного, соціальне визнання.

При виборі базових цінностей підходи гендерно

диференціювались. Для юнаків важливішими

були — свобода, стабільність у країні та соціаль�

не визнання. Дівчата віддали перевагу категорії

щастя, свободи та внутрішній гармонії. Із низь�

ким рейтингом були цінності — рівність і почут�

тя прекрасного. 

Порівняльний аналіз даних по факультетах

показав, що студенти факультету психолого�

природничих наук свою перевагу у виборі відда�

ють гармонії, щастю, наявності хороших і

вірних друзів, на останньому місці — рівність.

Студенти історико�соціологічного факультету

вважають найголовнішою цінністю повноцінне

життя і свободу, на останньому — стабільність у

країні. Ціннісні орієнтації найважливіші

елементи внутрішньої структури особистості,

закріплені життєвим досвідом індивіда, всією

сукупністю його переживань. Вони відмежову�

ють істотне і важливе для кожної людини від

неістотного. Через це ціннісні орієнтації висту�

пають суттєвим чинником, обумовлюючи

мотивацію дій і вчинків особистості. Як

внутрішній компонент самосвідомості особис�

тості, ціннісні орієнтації впливають на її уста�

новки, мотиви, потреби і займають вагоме місце

у формуванні ідентичності особистості [7, с. 14].

Отже, можна зробити висновок про те, що

специфіка професійної самосвідомості сту�

дентів під час навчання зумовлена функціями та

змістом їхньої майбутньої професійної діяль�

ності, психофізіологічними та соціокультурни�

ми факторами, домінуючими уявленнями про

роль жінки і чоловіка в суспільстві, регіональ�

ними особливостями і відмінностями життєво�

го середовища, яке, в основному, характеризу�

ється порівнянням професійних обов’язків із

сімейними та господарськими. Професійне се�

редовище впливає на формування особистісної

ідентичності, має свою ідеологію, свої критерії

оцінки професійних можливостей.
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У статті представлено теоретичний аналіз
смислової сфери, з акцентований на феномені сво"
боди у вітчизняній та зарубіжній психології, а та"
кож висвітлено результати емпіричного
дослідження особливостей усвідомлення феномену
свободи неповнолітніми правопорушниками та
їхня ціннісно"смислова сфера.

Ключові слова: феномен свободи, локус�

контроль, фаталізм.

В статье представлен теоретический анализ
феномена свободы в зарубежной и отечественной
психологической литературе, а также экспери"
ментальный анализ особенностей понимания фе"
номена свободы и его место в иерархии ценностей
несовершеннолетних преступников.

Ключевые слова: феномен свободы, локус�

контроль, фатализм.

Theoretical analysis of phenomenon of freedom in
foreign and native psychological literature is represents
in the article, also experimental analysis of the inter"
pretation of the phenomenon of freedom and his posi"
tion in the juvenile offender’s hierarchy of values.

Key words: phenomenon of freedom, locus of

control, fatalism.

Суттєвою тенденцією наукового психологіч�

ного мислення сьогодні є формування нового

парадигмального погляду на людину. Основним

смисловим акцентом цього процесу є перехід

від тлумачення особистості як продукту форму�

ючого впливу зовнішніх чинників до її

розуміння як такої, що здатна до саморозвитку,

самовизначення й самотворчості (К. О. Абуль�

ханова�Славська, Л. Анциферова, Г. Балл,

Д. Леонтьєв, С. Максименко, В. Петровський,

С. Рубінштейн, В. Татенко, В. Чудновський та

ін.). У зв’язку із цим у категоріальній системі

психології відбувається певна перебудова — те�

пер провідне місце в ній посідають поняття, що

вказують на суб’єктивну природу психічного

життя людини. Це поняття суб’єкта, автора,

вчинку, життєтворчості, життєвого вибору, са�

модетермінації, саморегуляції та ін. Отримує

«прописку» в академічній психології категорія

свободи, яка має довгу та суперечливу історію.

Сьогодні проблема розуміння свободи люди�

ни у психологічній науці виступає однією із на�

сущних, яка потребує уваги і осмислення. Сво�

бода виступає необхідною умовою самовизна�

чення особистості, створення, збереження і

трансляції своєї особистісної позиції стосовно

цінностей у системі міжособистісної взаємодії.

У роботах провідних психологів показано,

що рушійними силами поведінки взагалі і про�

типравної зокрема є індивідуально�особистісні

характеристики людини, обумовлені її когні�

тивними, афективними і регулятивними особ�

ливостями. У процесі формування особистості

неповнолітніх злочинців відбувається перекру�

чення самопізнання, самовідношення та само�

регуляції, які провокують їхню девіантну пове�

дінку. Самовідношення, що формується за

допомогою афективних процесів у неповноліт�

ніх злочинців значно відрізняється від їх зако�

нослухняних однолітків. Самоповага, само�

прийняття та самооцінка, які складають

самовідношення, значно нижче загалом, ніж у

їхніх зразкових однолітків. У неповнолітніх зло�

чинів, на відміну від законослухняних їхніх од�

нолітків, домінують сценічні варіанти міжосо�

бистісного спілкування, що свідчить про їхню

жорсткість та дезадаптацію в міжособистісних

стосунках.

Про поняття свободи існує дуже багато хиб�

них уявлень. Її ототожнюють із сваволею,

анархією, безвідповідальністю. Навпаки, свобо�

да і відповідальність є майже синонімами,

оскільки можливість вибирати і вирішувати

існує разом з авторством вибору або рішення, а

отже, — із відповідальністю за них. Не існує

також свободи без меж; свобода не є і прагнен�

ням та можливістю здійснити все, що б людина

не захотіла; вона не тотожна всемогутності й

сваволі, оскільки пов’язана зі здатністю протис�

тояти не тільки зовнішнім чинникам, а й

внутрішнім [1].

Феномен свободи є одним із найважливіших

показників соціального здоров’я, як кожної лю�

дини окремо, так і суспільства в цілому.

Із розвитком психологічної науки, яка потре�

бує єдності теоретичного осмислення та емпірич�

них досліджень, свобода утверджувалась у статусі

психічного явища — якості людини. Співпраця

філософів та психологів призвела до появи єди�

ного семантичного простору розуміння і вивчен�
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ня свободи, в якому заявлені і філософські, і

психологічні вектори пізнання.

Завдяки психологічному вектору, який реп�

резентує суб’єкта як одиницю аналізу всіх

психічних явищ, а тому об’єднує онтологічну,

гносеологічну й аксіологічну основи розуміння

свободи, надає можливість на основі об’єктив�

них методів підтвердити філософське уявлення

про неї, розкрити нові сторони і прояви у житті

людини.

Вивченням феномену свободи в зарубіжній

психології займались А. Бандура, Дж. Келлі,

Ю. Козелецький, А. Маслоу, Р. Мей, Г. Олпорт,

Дж. Рейчлек, К. Роджерс, Т. Тулку, З. Фрейд,

Е. Фромм, К. Юнг та інші. Представниками

вітчизняної психології, котрі вивчали феномен

свободи, є Н. А. Бернштейн, М. І. Владислав�

лєв, Л. С. Виготський, В. П. Зінченко, Є. І. Кузь�

міна, А. Ф. Лазурський, Д. О. Леонтьєв, І. П. Пав�

лов, С. Л. Рубінштейн, І. М. Сєченов та інші.

М. І. Владиславєв висловлював думки про

свободу, які в сучасній психології можна було б

віднести до проблеми саморегуляції. Під свобо�

дою він розумів можливість людини контролю�

вати свої дії — змінювати і брати назад свої

рішення, обирати мету і засоби їх втілення, що,

у свою чергу, є здатністю «вільної ініціативи

діяльності» [2, 47].

Із багатьох концепцій свободи, представле�

них вітчизняними та зарубіжними психолога�

ми, концепція С. Л. Рубінштейна є найбільш

опрацьованою в методологічному й теоретич�

ному планах і, безсумнівно, перспективною для

подальшого вивчення свободи. Під свободою

людини С. Л. Рубінштейн розуміє можливість:

«..самому визначати стратегію своєї поведінки,

відкинувши всі рішення, несумісні з нею»

[3, 209], причому самовизначення трактується

як відповідальність за себе та інших людей, із

якими людина взаємодіє. 

У роботах Е. Фромма вказується на реальні

можливості, які визначають межі свободи лю�

дини і детерміновані «загальною ситуацією».

Свобода людини полягає в її можливості обира�

ти між двома наявними реальними альтернати�

вами. Свободу в цьому сенсі треба розуміти як

дію на основі усвідомлення альтернатив та їх

наслідків [4, 103]. Тобто свобода визначається

як можливість для людини робити власний

вибір, володіти собою і своєю поведінкою і в ре�

зультаті, мати можливість змінити будь�яку си�

туацію.

Особливо значущим для психології свободи

виступило розуміння І. М. Сєченовим явища

центрального гальмування в якості механізму

вольової поведінки. І. М. Сєченов перший із

фізіологів висунув припущення про те, що акти,

які здійснює людина, хоча й здаються вільними

(тобто ні від чого не залежать, окрім абсолютно

вільного волевиявлення людини, її духовної си�

ли), але насправді вони підкоряються об’єктив�

ним законам — виступають результатом реф�

лекторної діяльності людини. Відкритий ним

принцип надає можливість природно�науково�

го пізнання феномену свободи.

Мета роботи: виявлення особливостей розу�

міння феномену свободи у неповнолітніх пра�

вопорушників та місце цього феномену у цін�

нісно�смисловій сфері таких дітей. 

Методи дослідження: біографічний метод,

інтерв’ю, «Тест сенсожиттєвих орієнтацій»

Д. А. Леонтьєва, «Must�тест» П.Н. Іванова та

Є.Ф. Колобової для вивчення життєвих цілей�

цінностей, методика діагностики мотивації

уникнення невдач Т. Еллерса, методи матема�

тичної статистики. Серед основних питань, які

ставилися досліджуваним, були «Чи відчувають

вони потребу бути вільними та відстоювати

свою самостійність та незалежність? Якою саме

уявляється їм свобода? Чи замислювалися вони,

що можуть її втратити?».

Характеристика досліджуваної групи: в емпі�

ричному дослідженні взяли участь 40 вихо�

ванців трудово�виправної колонії ім. А. С. Ма�

каренка у м. Макіївка Донецької області.

Винятково чоловічої статі віком від 14�16 років.

Всі вони відбувають покарання за грабіж чи

розбійний напад. Майже всі із неблагополучних

сімей. У сім’ях не менше, ніж дві дитини.

В трудово�виправній колонії вони отримують

спеціальності: електрика, слюсаря,столяра, ма�

ляра�штукатура і т.д.

Відповідно до результатів тесту�опитуваль�

ника виявлення рівня сформованості сенсо�

життєвих орієнтацій, були отримані такі дані: за

шкалою «Цілі» — 54% респондентів мали низь�

кий рівень, 46% — середній рівень, що говорить

про те, що більшість респондентів живуть сьо�

годнішнім або вчорашнім днем; за шкалою

«Процес життя або інтерес» — низький рівень

мають 77% респондентів, середній — 22%, висо�

кий — 1%. Це говорить про незадоволеність

своїм життям сьогодні.

За шкалою «Результат» низький рівень мають

58% опитуваних, середній — 41%, високий —

1%. Це говорить про незадоволеність прожитою

частиною життя. Можна зробити припущення

про те, що хлопці жалкують про минулі вчинки

та минулий спосіб свого життя. 

За шкалою «Локус�контроль�Я» низький

рівень мають 50% респондентів, середній

стільки ж опитуваних. Це говорить про те, що

хлопці уявляють себе сильними особистостями

із достатньою свободою вибору, але такими, які

зневірились у своїх силах контролювати події

власного життя.
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За шкалою «Локус�контролю життя» 69%

респондентів мають низький рівень, 30% — се�

редній, 1% — високий, що свідчить про фа�

талізм опитуваних, переконаність їх у тому, що

життя людини непідвладне свідомому контро�

лю, а свобода вибору ілюзорна, тож безглуздо

що�небудь загадувати на майбутнє.

За шкалою ОЖ низький рівень мають 65%

опитуваних, середній — 34%, високий — 1%. На

думку В. Франкла, втрата сенсу життя обумов�

лює виникнення ноогенного неврозу.

Результати даної методики дозволили вияви�

ти сторони особистості неповнолітніх правопо�

рушників, які потребують корекції — інтерес та

емоційна насиченість життя, локус�контроль

життя, а саме — фаталізм опитуваних, їхнє

цілком повне покладання на долю, зневіра в

майбутньому.

У своїй книзі «На подступах к психологии

бытия» А. Маслоу говорить про фаталізм як заг�

розу, яка прихована у пізнанні буття — «неба�

жання діяти та втрата почуття відповідальності

призводять до фаталізму, тобто до такої точки

зору: «Що буде, те буде. Світ такий, який він є.

Все зумовлено. Я із цим нічого не можу вдіяти».

Це втрата вольових якостей, вільного волевияв�

лення, порочна детерміністська ідея, рішуче

шкідлива для розвитку самоактуалізації будь�

якої людини» [5].

Цікавим видається той факт, що фаталізм, як

віра у невідворотність долі, домінує у відповідях

неповнолітніх правопорушників. Імовірно, це

пов’язано з особливостями сімейних стосунків

респондентів, які характеризуються ними нега�

тивно; з відчаєм, який охоплює людину в тяжку

хвилину життя.

Запропонований набір Must"тем у проек�

тивній методиці П. Н. Іванова та Є. Ф. Колобо�

вої дозволяє виявити п’ятнадцять життєвих

цілей�цінностей. Для обробки даних за цією

методикою не існує стандартизованої процеду�

ри. Саме тому для кожної вибірки і для кожного

досліджуваного, як правило, виділяється інди�

відуально�унікальний набір. Ми використову�

вали набір цінностей, узятий із методики «Жит�

тєві цілі» (Е. Дісл, Р. Райан в модифікації

Н. В. Клюєвої та В. І. Чиркова).

За результатами дослідження, було виявлено

дві домінуючі цінності: «Матеріальний успіх»

(31 вибір), який проявляється в таких типах

відповідей у наших респондентів «я повинен

знайти гарну роботу», «придбати дім, машину,

коней», «забезпечити власну сім’ю», «не бути

жебраком», «не бідувати» і т. д., а також

«Прихильність та любов» (29 виборів, що

свідчить про потребу мати близьких людей,

схвильованість з приводу стосунків із референт�

ними людьми; які виявлялись у таких типах

відповідей: «я неодмінно повинен любити»,

«створити родину», «мати дівчину», «жахливо,

якщо дівчина зрадила», «жахливо, якщо зали�

шусь один», «жахливо, якщо мене ніхто не лю�

бить», «жахливо, якщо ти нікому не потрібен»,

«жахливо, якщо не виховаю власного сина» і

т. ін. Здається, що респонденти вперше замис�

лились про свободу та сенс свого існування, ко�

ли потрапили до колонії.

Неспроможність втамувати потребу в ко�

ханні та прихильності призводить, з точки зору

А. Маслоу, як правило, до дезадаптації, а іноді і

до більш серйозної патології [5]. Кожній людині

притаманна індивідуальна, специфічна ієрархія

особистісних цінностей, які слугують сполуч�

ною ланкою між духовною культурою сус�

пільства і духовним світом особистості, між бут�

тям суспільним та індивідуальним. У нашому

дослідженні цінності мають такий розподіл (за

ступенем значущості): 1) матеріальний успіх,

2) прихильність та кохання, 3) влада та впли�

вовість, 4) безпека та захищеність, 5) свобода,

відкритість, демократія, 6) міжособистісні кон�

такти та спілкування, 7) особистісний ріст,

8) автономність, 9) популярність, 10) служіння

людям, багатство духовної культури та почуття

задоволення, 11) привабливість, 12) багате ду�

ховно�релігійне життя.

Відповіді респондентів за даною методикою

співпадають із попередніми, які отримані

в результаті діагностики смисложиттєвих орієн�

тацій. Автономність неповнолітніх правопо�

рушників перебуває лише на 8 місці — тобто са�

мостійність прийняття своїх рішень бажає

кращого; поряд із цим низький рівень локус�

контролю життя, тобто фаталізм — покладання

на долю, небажання діяти, втрата почуття

відповідальності. Останнє місце займає «Багате

духовно�релігійне життя» (1 вибір). Непов�

нолітні правопорушники, які перебувають за

колючим дротом, ізольовані від зовнішнього

світу, зовсім не мають віри. На нашу думку, ко�

рекція ціннісної сфери може бути запропонова�

на досліджуваним, в свідомості яких відсутні

орієнтації, пов’язані із духовним, релігійним

життям, тому що, саме особистісні цінності слу�

жать важливим фактором соціальної регуляції

взаємин між людьми та поведінки індивіда.

Відзначимо, що високі показники сформова�

ності смисложиттєвих орієнтацій відзначаються

лише у одного правопорушника, і саме його

вибір був єдиним у цінності «Багате духовно�

релігійне життя». Це погоджується з поглядом

багатьох психологів про те, що віра є одним з

найголовніших аспектів особистості, яка дозво�

ляє їй бути вільною у своїх переконаннях,

відповідати за свої рішення, мати цілі у житі та

не розчаруватись у самому процесі життя. Вона
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дає ту емоційну насиченість життя, якої так не

вистачає в умовах ізольованого простору.

Встановлено, що існує прямопропорційний

зв’язок між фаталізмом та автономністю опиту�

ваних (r = 0,6 при р < 0,01). Тобто, чим менше

особистості притаманна автономність, тим

більше страждає її локус�контроль над власним

життям, тим менше їй притаманне почуття

відповідальності за власні дії. І навпаки, чим

більше особистість автономна, тим менше їй

притаманний фаталізм — переконаність у тому,

що життя людини непідвладне свідомому конт�

ролю, що свобода вибору ілюзорна тож безглуз�

до що�небудь загадувати на майбутнє.

Відповідно до результатів тесту діагностики

мотивації уникнення невдач, ми отримали

такий розподіл показників: більшість респон�

дентів мають середній рівень (55 %), високий

рівень мають 14 %, що говорить про високу мо�

тивацію до уникнення невдач, високу моти�

вацію до психологічного захисту; 32 % респон�

дентів мають низький рівень мотивації до

уникнення невдач. Тобто ми не можемо сказа�

ти, що респонденти мають підвищену потребу в

уникненні невдач та в прояві ризику як психо�

логічного захисту. Мотивація до уникнення

невдач не є яскравою рисою неповнолітнього

правопорушника.

За результатами контент�аналізу, можна ска�

зати, що респонденти мало замислювались про

свободу як феномен, який тут описується. Із

відповідей досліджуваних можна побачити, що

свобода для них — це певний синонім із волею.

Найбільш вільними вони почуваються вдома, за

територією училища та із друзями. З цього мож�

на зробити припущення, що виховання батьків

носило ліберальний характер.

Більшість респондентів замислилась уперше

про свободу, коли потрапила до училища.

Можна прослідкувати взаємозв’язок між тим,

що хлопці не жалкують про те, що скоїли, та про

те, що потрапили в колонію (різниця виборів —

1 вибір).

Свобода в прийнятті рішень для 3 респон�

дентів асоціювалась зі свободою слова, а всі

інші просто не зрозуміли питання. Цей факт

підтверджує результати попередніх методик, за

якими корекції потребує фаталізм непов�

нолітніх правопорушників, локус�контроль за

життям — переконаність у тому, що життя лю�

дини не підвладне свідомому контролю.

Цікавий вибір кольору свободи — він асо�

ціюється у неповнолітніх правопорушників із

білим кольором. В. Тернер висловлює думку

про те, що «культура, як поняття «надфізіоло�

гічне», на ранніх стадіях свого розвитку опи�

няється тісно пов’язана із фізіологією людсько�

го тіла». На його думку саме людський організм

і важливий для його існування досвід створю�

ють джерело для класифікації: білий — сім’я —

союз чоловіка та жінки; білий�молоко�матір та

дитина.

Для первісних людей білий — не лише наоч�

но�плотський символ, але і поняття, що вира�

жає основні морально�етичні принципи по�

ведінки. Так, у кількох африканських народів до

цих пір існує звичай присягатися своєю

печінкою. Якщо той, що присягає, хоче під�

креслити, що його наміри чесні і він не має жод�

них злих намірів, то спеціально вказує на те, що

у нього «біла печінка». Тому має сенс говорити

про регламентуючу роль білого в поведінці

первісних людей, як  своєрідного критерію, за

допомогою якого люди організовували свою по�

ведінку. У цьому аспекті білий колір можна

розглядати як психологічний знак — тобто засіб

управління людини своїми психічними

функціями і поведінкою. Як указує В. Тернер

(1983), в Ндембу є поняття «білої поведінки».

Воно означало бути явним для одноплемін�

ників, тобто — не усамітнюватися, не замишля�

ти поганого і так далі, іншими словами, бути

«чистим».

За Максом Люшером, у людей у процесі істо�

ричного розвитку сформувались певні кольо�

рові асоціації з тим чи іншим видом активності.

Колір як такий несе величезну смислову напру�

женість, своїм корінням йде в глибоку старови�

ну, при цьому «несвідомий рівень кольорового

сприйняття ідентичний у всіх культурах».

Семантика кольору, за Н. В. Сєровим, є ос�

новною культурологічною характеристикою,

яка об’єднує людей за природним семіотичним

принцом кольорової взаємодії.

Згідно із приведеними даними, можна зро�

бити припущення про те, що у стосунках матері

та дитини у сімей неповнолітніх правопоруш�

ників були певні негаразди, які потребують ко�

рекції. Саме вони могли і бути причиною фа�

талізму неповнолітніх правопорушників.

Головними персонами в житті неповнолітніх

правопорушників є їхні рідні — матері, батьки,

близькі люди. Тільки заради них вони можуть

принести в жертву власну свободу. Про це

свідчать відповіді на останнє питання анкети.

У цілому ми досягли поставленої мети і вия�

вили особливості розуміння феномену свободи

неповнолітніми правопорушниками та її місце у

ціннісно�смисловій сфері цих дітей. Аналізуючі

отримані дані ми можемо сказати, що позиція

неповнолітніх правопорушників щодо ро�

зуміння феномену свободи не сформована.

Згідно з методикою П. Н. Іванова та Є. Ф. Коло�

бової, свобода займає у ієрархії цінностей не�

повнолітніх правопорушників далеко не перше

місце. Вона отримала за ступенем значущості
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п’яте місце. Дані контент�аналізу показують,

що жоден із правопорушників не замислювався

над втратою свободи, доки не потрапив у вип�

равно�трудову колонію. 
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Однією із надзвичайно значимих проблем у пси"
хології особистості є здатність індивіда бути
включеним у навколишній соціум. Дана влас"
тивість психіки залежить від багатьох чинників,
як зовнішніх, соціальних, так і внутрішніх,"
індивідуально"типологічних. Великою мірою це
стосується дітей, що мають певні вади психічно"
го розвитку.

Ключові слова: адаптація; дезадаптація;

соціалізація особистості; онтогенез; дезонтоге�

нез; затримка психічного розвитку дитини; деп�

ривація.

Одной из чрезвычайно значимых проблем в пси"
хологии личности есть способность индивида
быть включенным в окружающий социум. Данное
свойство психики зависит от многих факторов,
как внешних, социальных, так и внутренних, —
индивидуально"типологических. В большой мере
это касается детей, которые имеют определен"
ные отклонения в психическом развитии.

Ключевые слова: адаптация; дезадаптация;

социализация личности; онтогенэз; дезонтоге�

нэз; задержка психического развития ребенка;

депривация.

One of extraordinarily meaningful problems in psy"
chology of personality there is ability of individual to be
plugged in surrounding socium. This property of psyche
depends on many factors, both external, social and
internal, — individually tipologichnikh. In a large
measure it touches children which have certain defects
of psychical development.

Key words: adaptation; desdaptation; socializa�

tion of personality; ontogenesis; desontogenesis;

delay of psychical development of child; depriva�

tion.

Постановка наукової проблеми. В сучасних

умовах становлення національної освіти у

спеціальній психології та корекційній педа�

гогіці визначились певні підходи до теорії вихо�

вання, розвитку та корекції дітей із затримкою

психічного розвитку. Однак багато питань пси�

хосоціальної адаптації залишаються мало вив�

ченими.

Розвиток адаптаційних процесів необхідно

розпочинати із раннього дитинства. Важлива

умова ефективної адаптації — стимуляція

соціальних умінь та навичок, необхідних у но�

вому соціальному середовищі. Так діти, які

перебувають у закладах інтернатного типу,

внаслідок об’єктивних причин не можуть відчу�

ти повноту соціальних стосунків, а тому набува�

ють асоціальних схильностей. У зв’язку із цим

зростають прояви соціальної непристосова�

ності, що поступово переходять у дезадап�

таційні процеси.

Дезадаптація, як поняття, є антагонізм

адаптації, тому неможливо зрозуміти суть де�

задаптаційних процесів, не деталізувавши

поняття «адаптація». Поняття «адаптації» (лат.

adaptatio — пристосування) вперше введено

Аубертом і використовується в медичній і пси�

хологічній літературі, де визначає зміну чутли�

вості аналізаторів під впливом пристосування

органів чуття до діючих подразників. Надалі це

поняття почало використовуватись у широкому

значенні як будь�яке пристосування живого

організму до існування в навколишньому сере�

довищі. Адаптація забезпечує рівновагу між

впливом організму на середовище і зворотним

впливом середовища, тобто рівновагу у взаємо�

діях суб’єкта та об’єкта.

В сучасній психології «адаптація» вживаєть�

ся, з одного боку, для позначення сукупних

властивостей людини, що характеризують її

стійкість до умов середовища, виражаючи

рівень пристосованості до нього. З іншого —

адаптація — це процес пристосування людини

до змін, що відбуваються в навколишньому се�

редовищі [2. с. 29].

Так, Ф. Б. Березін виділяє в єдиному адап�

таційному процесі три аспекти психічної адап�

тації: власне психічну, соціально�психологічну і

психофізіологічну, які тісно взаємозалежні

єдністю сфери практичної діяльності людини.

Розглянуті аспекти він оцінює як підсистеми в

загальній системі психологічної адаптації. При

цьому, системоутворюючими факторами для

реалізації власне психічної адаптації слугують

підтримка психічного гомеостазу і збереження

психічного здоров’я, соціально�психологічної

організації адекватної мікросоціальної взаємо�

дії, психофізіологічної адаптації, оптимальне

формування психофізіологічних співвідно�
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шень. Порушення гомеостатичної рівноваги

особистості призводить до дезадаптованості.

Особистісним рівнем аналізу причин соціа�

льної дезадаптації є вивчення емоційної сфери,

механізмів самосприйняття особи та вивчення,

чому саме ці причини є психотравмуючими.

В сучасній психології виділяють три рівні

психічної адаптації, які дозволяють визначити,

який саме рівень призводить до соціальної деза�

даптації.

Адаптація, незалежно від її виду (біологічна,

соціальна, психологічна), допускає наявність

того, хто адаптується (адаптуючої системи чи

індивіда, що адаптується), і того, до чого адап�

туються (середовище). Індивідом, на думку

Н. Б. Оконської і Г. Д. Волкова, може бути назва�

на будь�яка система, що володіє індивідуальністю.

Індивідуальність пов’язана із відособленістю,

автономністю й самоорганізацією. Індивід відок�

ремлюється в самостійний аспект тільки в про�

тиставленні зовнішньому середовищу, що ро�

зуміється як будь�яка «інша» система того або

вищого порядку, при взаємодії з індивідом.

Під адаптацією в широкому значенні, зви�

чайно, розуміють і будь�які види взаємодії

індивіда і системи, при якому відбувається уз�

годження їх структур, функцій та поведінки.

Адаптація — явище двостороннє, де об’єкт

адаптаційного аналізу не індивід сам по собі і не

середовище, а їх взаємодія. Порушення цієї

взаємодії в будь�якому напрямку призводить до

дезадаптації. При цьому психологи виділяють

самостійну одиницю аналізу — систему, що

складається одночасно із структури і функціо�

нальних характеристик обох взаємодіючих

сторін, тобто індивіда та середовища. Таку сис�

тему (на зразок «особистість�колектив», «уче�

ний�установа», «людина�машина», «людина�

наукова і трудова діяльність») називають

адаптемою. Усі адаптаційні поняття допускають

існування таких адаптем. Під адаптемою, як

одиницею адаптаційного аналізу, розуміють не

бінарну взаємодію систем «індивід�середови�

ще», а цілий ряд незалежних взаємозв’язків, їх

автономних підсистем. Таким чином, адап�

таційна система в цілому залежить від характе�

ристик окремих адаптем, які базуються на пев�

них соціальних взаємодіях та розвиваються,

ускладнюються протягом онтогенезу людини.

Адаптаційні можливості організму — важли�

ва основа для формування фізичного, психічно�

го, соціального та духовного розвитку пов�

ноцінної особистості. Системний підхід до

вивчення психічної адаптації дозволяє визначи�

ти її основні характеристики — чітку дина�

мічність та ієрархічність. Ієрархія психічної

адаптації випливає із системи, розробленої

О. Р. Лурією, який визначав три основні скла�

дові, необхідні для психологічного аналізу

дезонтогенезу: активуючу підсистему регуляції

психічного тонусу та когнітивну підсистему, що

забезпечує пошук, сприйняття та переробку

інформації. Система психічної адаптації від�

різняється динамічністю, вона постійно розви�

вається. Функціональні можливості різних

підсистем реалізуються під впливом біологічних

та соціальних факторів, які сприяють або, нав�

паки, гальмують адаптаційні механізми дитини.

Аналіз останніх досліджень. Таким чином,

вітчизняні і зарубіжні автори відмічають комп�

лексний характер адаптації і підкреслюють

особливу значущість соціальних факторів у де�

термінації індивідуальної адаптації. Залежно від

спрямованості та рівня активності особистості,

що адаптується, виділяють різні типи адаптації.

Розвиток індивідуальних механізмів адаптації

(дезадаптації) у більшості випадків залежить від

генетичної основи та факторів середовища.

Відповідно до цього твердження всі поведінкові

прояви визначаються не одним, а кількома ге�

нами, тобто полігенетичною спадковістю. Тому

соціальна дезадаптація, як і більшість психо�

соціальних порушень, залежить від генетики

поведінки, конституційно�спадкової обумовле�

ності, а також здатності дитини адаптуватися в

онтогенезі. Як відомо, прояви соціальної деза�

даптації залежать, передусім, від типу темпера�

менту, невротичної або психопатичної схиль�

ності особистості, тривалості впливів соціально

дезадаптуючих факторів.

На взаємодію спадковості та середовища

вказують три основні важливі сфери: інтелект

дитини, індивідуальні особливості та порушен�

ня психосоціального розвитку. Отже, можна

визначити два головні фактори соціальної деза�

даптації: спадковість та несприятливе соціальне

середовище. Так, результати досліджень близ�

нюковим методом (Г. Ліндер, А. Робінсон), а та�

кож вивчення осіб, які мали певну полігенетич�

ну близькість у різних соціальних умовах,

доводять, що психосоціальні порушення спос�

терігаються у сорока відсотків дітей, які перебу�

вали в умовах сімейного благополуччя та у

дев’яноста шести відсотків дітей, які перебува�

ли в умовах інтернатних закладів. 

Спостерігаючи за поведінкою та психічними

станами дитини, можна виявити ряд певних

типів, передвісників соціальної дезадаптації, а

саме: порушення сну або засинання; часті сома�

тичні хвороби; швидка втомлюваність; гіпоак�

тивність або, навпаки, часті зміни настрою; не�

мотивований негативний стан, напади ейфорії,

гіперактивність та багато інших ознак, які допо�

магають психологам помітити певне переванта�

ження організму дитини та своєчасно визначи�

ти причину порушень [4. с. 32].
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У вивченні факторів соціальної дезадаптації

дітей дошкільного віку продуктивний онтоге�

нетичний підхід, важливим методологічним

принципом якого є необхідність визначення

функціонування психічних підсистем адап�

тації, динамічних механізмів розвитку та їх

взаємозв’язку, аналіз факторів соціальної деза�

даптації.

Онтогенетичний підхід до вивчення психіч�

них розладів у дітей продуктивно застосовуєть�

ся вітчизняними та зарубіжними клініцистами.

Найбільш інтенсивний психічний розвиток

припадає на дитячий та підлітковий вік, коли

формуються окремі психічні функції та сама

особистість. 

Дослідження у галузі вікової фізіології пока�

зують, що в онтогенезі змінюються різні етапи

функціонування та реагування головного мозку,

при цьому нові форми не замінюють старі, а

підпорядковують їх [5. с. 32].

Психічний розвиток дитини нерівномірний,

різкі кількісні та якісні зміни спостерігаються

під час вікових криз: 

2�4 роки — перша вікова криза: самосприй�

няття, становлення самостійних дій дитини,

перші статеві орієнтації;

6�8 років — друга вікова криза: зміна ігрової

мотивації на навчальну, оволодіння новими

соціальними ролями, формування відповідаль�

ності та набуття певних значущих обов’язків;

12�18 років — третя вікова криза: самоакту�

алізація, перші спроби самовиховання, само�

визначення як особистості [3. с. 58].

У певні кризові періоди у зв’язку із порушен�

ням відносної фізіологічної та психофізіоло�

гічної рівноваги особливо часто виникають та

проявляються психічні порушення (В. В. Ко�

вальов).

У 1927 році Швальбе вперше запропонував

поняття «дезонтогенезу» для визначення пору�

шень на етапі формування організму дитини.

В. В. Ковальов використовував поняття «дезон�

тогенезу», як порушення психічного розвитку в

дитячому та підлітковому віці внаслідок роз�

ладів у формуванні, дозріванні структур та

функцій головного мозку.

Важливий момент у вивченні як нормально�

го онтогенезу, так і дезонтогенезу дітей до�

шкільного віку — біологічна здатність мозку до

сприйняття нових умов. Досить часто в прак�

тиці спостерігаються приклади ситуативного

дезонтогенезу, коли батьки дитини, яку навчили

читати та писати, віддають її до школи в 5�6

років, не враховуючи психологічної та біоло�

гічної готовності дитини до шкільного навчан�

ня. Внаслідок цього виникає штучна затримка

психічного розвитку. Подолання цього пору�

шення не потребує особливих психологічних

процедур. Необхідно лише повернути дитину в

умови перебування, які відповідають її віковим

особливостям. На необхідність урахування

середовища та біологічного розвитку звертає

увагу у своїх працях Л. С. Виготський.

В. В. Ковальов визначає ще й третій тип де�

зонтогенезу, пов’язаний із механізмом вивіль�

нення та фіксацій більш ранніх онтогенетичних

форм нервово�психічного реагування. В основу

цього типу дезонтогенезу покладена фізіологіч�

на незрілість, а також повернення до недороз�

винених форм нервово�психічного реагування.

Під впливом несприятливих як біологічних, так

і соціальних умов середовища може виникати

затримка в дозріванні структур та функцій моз�

ку. Звичайно, у кожної функціональної системи

і окремих її частин своя програма розвитку, од�

нак головний мозок працює як єдине ціле.

У вітчизняній та зарубіжній патопсихології

описані різні варіанти психічного дезонтогене�

зу. Наприклад, Г. Ю. Сухарєва виділила три ви�

ди цього відхилення: затримка, враження, вик�

ривлення розвитку. Л. Каннер  називає два

види: недорозвиток; спотворений розвиток.

Отже, основні фактори соціальної дезадап�

тації у дітей полігенетичні, успадковані особли�

вості (тип ЦНС, темперамент, генетичні хворо�

би), порушення нормального онтогенезу дітей і

біологічної здатності до сприйняття нових

соціальних умов (ретордація соціального роз�

витку, депривація). Крім того, несприятливе

соціальне середовище, в якому у дитини галь�

мується когнітивна активність, здатність

сприймати та переробляти нову інформацію,

знижується або патологічно змінюється саморе�

гуляція [1. с. 97].

Підбиваючи підсумки теоретичного аналізу

факторів соціально�психологічної дезадаптова�

ності, слід відмітити, що надзвичайно важли�

вою є необхідність визначити онтогенетичні

особливості розвитку дитини із затримкою

психічного розвитку, зокрема особливості сома�

тичного, когнітивного розвитку, афективної та

мотиваційної сфери соціально дезадаптованих

дітей, їхньої поведінки. Як відомо, дошкільний

вік характеризується пластичністю сприйняття,

тому зниження впливів негативних факторів на

соціально дезадаптовану дитину дозволить

збільшити ефективність психокорекційних за�

ходів.

Виділення невирішених частин загальної проб=
леми та формування цілей статті. Теоретичний

аналіз даної проблематики, а також експери�

ментальні дослідження в галузі вивчення

соціально�психологічної дезадаптованості дітей

із затримкою психічного розвитку ще не в дос�

татній мірі висвітлені сучасною психолого�пе�

дагогічною наукою. Ряд проблем, пов’язаних із
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взаємовідносинами в системі «дитина�дорос�

лий», «дитина�дитина», «дитина�батьки», є ак�

туальними і потребують подальших досліджень.

Тому мета статті полягає в теоретичному й екс�

периментальному вивченні питань, пов’язаних

із оптимізацією психолого�педагогічних за�

ходів, які б сприяли уникненню в процесі роз�

витку та формування даної категорії дітей неба�

жаних дезадаптаційних явищ.

Виходячи з цього, нами було визначено такі

завдання дослідження: 

1) здійснити теоретичний аналіз проблеми

соціально�психологічної адаптації та дезадап�

тованості у дітей з затримкою психічного роз�

витку; 

2) розробити програму психодіагностичного

обстеження дітей з затримкою психічного роз�

витку; 

3) емпірично вивчити рівень соціально�пси�

хологічної адаптації та дезадаптованості дітей із

затримкою психічного розвитку;

4) здійснити розподіл дітей за рівнем соці�

ально�психологічної дезадаптованості.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Теоретичний аналіз сучасних наукових поло�

жень щодо проблеми соціально�психологічної

адаптації та дезадаптованості дітей доволив

узяти за основу емпіричного дослідження мо�

дель аналізу соціально�психологічної дезадапто�

ваності дітей із затримкою психічного розвитку.

Враховуючи специфіку та особливості кон�

тингенту досліджуваних, було підібрано пси�

ходіагностичний інструментарій, який дозво�

лив достатньо ефективно виявити основні рівні

соціально�психологічної адаптації та дезадапто�

ваності. 

Психодіагностичне обстеження включало в

себе:

— індивідуальну бесіду з кожною досліджу�

ваною дитиною;

— експертну оцінку, де незалежними експер�

тами виступали вчителі допоміжної школи

м. Луцька, їхні батьки а також товариші�однок�

ласники; 

— для виявлення системи взаємовідносин та

рівня задоволеності своїм перебуванням у дано�

му класі було використано модифікований

варіант соціометрії та референтометрії. 

Діти достатньо охоче й із цікавістю викону�

вали завдання, відверто ділились своїми вра�

женнями про навчання, взаєминами з учителя�

ми й однокласниками.

Виявлені результати засвідчують, що пози�

тивними факторами соціально�психологічної

адаптації в даних дітей є сім’я та учителі�вихо�

вателі. Спостерігається сильна прихильність до

батьків, зокрема до матері. Велику роль у само�

ствердженні дітей із затримкою психічного роз�

витку та формуванні у них соціальної моделі по�

ведінки відіграють старші або молодші братики

й сестрички та переважна більшість одноклас�

ників.

Однак, існує ряд факторів, що дестабілізують

внутрішній світ ще не сформованої особистості

дитини. До них, у найпершу чергу, необхідно

віднести неформальні (вуличні) об’єднання ро�

весників та старшокласників. Часто діти з зат�

римкою психічного розвитку стають об’єктом

глузувань, а іноді й знущань. Враховуючи той

факт, що даній категорії дітей часто притаман�

ний неврівноважений характер, завищена реак�

тивність або, навпаки, загальмованість та

схильність до депресії, у них виникає відповідна

реакція, що в своїй сукупності і формує деза�

даптаційний синдром.
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У статті проведено теоретичний і практич"
ний аналіз психологічних особливостей самооцінки
дітей із затримкою психічного розвитку. Описано
результати дослідження із використанням
спеціально підібраних методів та методик.
Виділено основні характеристики, які стосують"
ся самооцінки цієї категорії дітей.

Ключові слова: діти із затримкою психічного

розвитку, самооцінка, загальна самооцінка,

часткова самооцінка, молодший шкільний вік.

Статья представляет теоретический и прак"
тический анализ психологических особенностей
самооценки детей с задержкой психического раз"
вития. Описаны результаты исследования с ис"
пользованием специально подобранных методов и
методик. Выделены основные характеристики,
которые касаются самооценки этой категории
детей.

Ключевые слова: дети с задержкой психичес�

кого развития, самооценка, общая самооценка,

частичная самооценка, младший школьный

возраст.

Article represents the theoretical and practical

analysis of psychological features of self�esteem of

children with mental retardation. Results of

research with specially organized methods and tech�

niques are described. The basic characteristics that

relate to self�esteem of this category of children are

allocated.

Key words: children with mental retardation,

self�esteem, general self�esteem, partial self�esteem,

junior school age.

Погіршення екологічної ситуації, високий

рівень захворюваності батьків, ряд невирішених

соціально�економічних, психолого�педагогіч�

них і медичних проблем сприяють зростанню

кількості дітей з особливими потребами. Разом

з тим розвиток суспільства, його демократи�

зація та гуманізація підвищують вимоги до фор�

мування активної особистості, яка б змогла

самостійно регулювати власну поведінку та

діяльність, визначати перспективи свого роз�

витку. Важливу роль у цьому процесі відіграє са�

мооцінка. Від оцінки людиною своїх можливос�

тей та особистісних якостей залежить реакція

на успіх і невдачу, її контактність та характер

взаємостосунків з іншими людьми.

Відповідно до теоретичних і практичних

досліджень Т. Ю. Андрущенко [4], А. В. Захаро�

вої [4], А. І. Ліпкіної [7], С. Ф. Спічак [8] та ін.,

особлива роль у формуванні самооцінки нале�

жить молодшому шкільному вікові, оскільки це

один із найбільш ранніх і відповідальних в плані

розвитку і формування «Я�концепції» період.

Саме в цей період ускладнюються та уточню�

ються уявлення про власне «Я», збільшується

критичність та зростає самостійність само�

оцінки.

Вивченню самооцінки дітей із затримкою

психічного розвитку були присвячені ряд теоре�

тичних та практичних досліджень. Зокрема

А. Leonardi [11] був проведений порівняльний

аналіз рівнів самооцінки дітей, що навчалися за

спеціальною та загальною програмами. Як

свідчать отримані результати, у дітей із затрим�

кою психічного розвитку, що навчалися за

спеціальною програмою, спостерігався низький

рівень самооцінки, порівняно з іншою групою

дітей. Крім цього, автор звертав увагу на те, що

самооцінка дітей, що навчалися за звичайною

програмою і мали низькі оцінки, дещо вища,

ніж у дітей, котрі навчалися за спеціальною

програмою.

На думку О. В. Защиринської, у дітей із зат�

римкою психічного розвитку спостерігається

відсутність розвинутої самооцінки, стійкості

власних думок та критичності суджень, які ви�

никають у їхніх однолітків у молодшому шкіль�

ному віці. Некритичність самооцінки прояв�

ляється в схильності до перебільшення своїх

можливостей. У зв’язку із труднощами, які

виникають у даної категорії дітей під час спілку�

вання з однолітками та дорослими, оцінка з

боку оточення не завжди допомагає регулювати

їхні дії та вчинки. У дітей із затримкою пси�

хічного розвитку проявляється підвищена пот�

реба у схваленні та заохоченні, незалежно від

вагомості досягнутих результатів [6, 116�117].

Як показав аналіз результатів дослідження

Е. Бадіазман [3], у дітей із затримкою психічно�

го розвитку спостерігалася неадекватність са�

мооціночного компонента особистості, що про�

являлася в переважанні завищених, високих та

різко знижених рівнів самооцінки. Крім цього,

була відмічена орієнтація даної категорії дітей

на позитивні особистісні характеристики.
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Таким чином, можна зробити висновок, що

до проблеми та особливостей формування са�

мооцінки у дітей із затримкою психічного роз�

витку існує декілька наукових підходів, тобто

представлена тематика не є достатньою мірою

розроблена і потребує подальших досліджень з

метою корекції неадекватних самооціночних

проявів.

Отже, теоретичний аналіз літератури з даної

проблематики дав нам змогу зробити висновок,

що ряд досліджень відмічаються вираженою

суперечливістю, в яких підкреслюється завище�

на чи занижена самооцінка у дітей із затримкою

психічного розвитку. Ми з’ясували, що

спеціального вивчення потребують особливості

розвитку інтерперсональних та очікуваних

оцінок, технологій корекції неадекватної само�

оцінки цих дітей, враховуючи також моделі сім’ї

та виховні впливи батьків. Усі ці аспекти і виз�

начають актуальність дослідження рівня та

особливостей самооцінки дітей із затримкою

психічного розвитку молодшого шкільного віку.

Вивчення самооцінки у даної категорії дітей

має надзвичайно важливе значення, оскільки

вона займає центральне місце в процесі розвит�

ку самосвідомості, забезпечує єдність, стабілі�

зацію та цілісність особистості, багато в чому

визначає спрямованість та рівень активності,

ставлення до світу, до людей, до самих себе, а

отже і успішність соціальної інтеграції.

Метою нашого дослідження було визначен�

ня особливостей самооцінки дитини молодшо�

го шкільного віку із затримкою психічного роз�

витку. Ми поставили перед собою завдання,

передусім, проаналізувати наявну психологічну

та педагогічну літературу з теми дослідження та

підібрати ті методи та методики, які допомо�

жуть якнайточніше розкрити психологічні

особливості самооцінки даної категорії дітей. 

Плануванню нашого дослідження передував

аналіз поглядів на сутність та природу само�

оцінки, який допоміг з’ясувати, що ряд

дослідників, серед яких М. Г. Єлагіна [5],

С. Ф. Спічак [8] та ін., розмежовували часткову

та загальну самооцінки.

Під частковою самооцінкою розглядалося

ставлення до конкретних індивідуально�психо�

логічних особливостей особистості. Коли ж мо�

ва йде про оцінювання себе загалом, можна го�

ворити про загальну самооцінку (С. Ф. Спічак,

М. Г. Єлагіна).

Крім цього, нами було виявлено, що само�

оцінка молодшого школяра багато в чому зале�

жить від оцінок учителя (Б. Г. Ананьєв) [1], не�

об’єктивна має тенденцію до переоцінювання

(Н. Є. Анкудінова) [2], конкретна, ситуативна і

ґрунтується, в основному, на оцінці результатів

діяльності (П. Р. Чамата) [9].

Емпіричне вивчення особливостей само�

оцінки дітей молодшого шкільного віку із зат�

римкою психічного розвитку проводилось на

базі Волинського центру соціальної реабілітації

дітей�інвалідів Міністерства праці та соціальної

політики України. В дослідженні брали участь

18 дітей молодшого шкільного віку (7�10 років).

Серед них було 44,4% (8 осіб) дівчаток та 55,6%

(10 осіб) хлопчиків. Усім дітям уже був встанов�

лений діагноз — затримка психічного розвитку.

Нами вивчалися особливості самооцінки даної

категорії дітей у двох формах — загальній та

частковій. Для цього ми використовували

комплекс методів, серед яких спостереження,

бесіда, тестування.

Для дослідження часткової самооцінки нами

була використана методика Т. В. Дембо і

С. Я. Рубінштейн в модифікації Т. І. Габріял.

Нашою метою було з’ясувати особливості

оцінювання дітьми себе за такими якостями, як

розум, здоров’я, добро та щастя.

Досліджуваним пред’являлися картки з на�

мальованими на них сходами, які відповідали

таким особистісним якостям, як здоров’я, ро�

зум, добро та щастя, та пропонувалося знайти

своє місце на кожній із них. Дітям необхідно бу�

ло обрати відповідь за шкалою оцінок: най�

добріший (найрозумніший, найщасливіший і

т.д.), дуже добрий, добрий, більш�менш добрий,

не дуже добрий, злий, найбільш злий.

Після цього з дитиною проводилась діагнос�

тична бесіда, в ході якої з’ясовувалося, чи пра�

вильно дитина зрозуміла якість, яку пропонува�

лося оцінити та чому була обрана саме ця

оцінка. Крім цього, зверталася увага на уявлен�

ня опитуваних про здоров’я, розум, щастя та

добро.

Як показав аналіз отриманих даних, діти із

затримкою психічного розвитку схильні до пе�

реоцінки своїх особистісних якостей. Так, за

показниками «щастя» та «розум» найщас�

ливішими та найрозумнішими себе вважали

77,8% опитаних, 22,2% дітей оцінили дані

якості як щасливі та розумні. 

За параметром «здоров’я» 55,6% дітей оціни�

ли свій стан як найздоровіші, здоровими та не

дуже здоровими себе вважали по 22,2% опита�

них.

Що стосується параметра «добро», то найдоб�

рішими, добрими та більш�менш добрими себе

вважали 66,7%, 22,2%, 11,1% дітей відповідно.

Дуже часто діти оцінювали свої особистісні

якості, не за своїми реальними знаннями та

вміннями, а за бажаними. При цьому, ми з’ясу�

вали , що вони розуміють значення тих якостей,

які потрібно було оцінити.

Отже, проаналізувавши отримані дані, ми

можемо зробити висновок, що діти молодшого
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шкільного віку із затримкою психічного розвит�

ку схильні переоцінювати свої особистісні

якості. Це, ймовірно результат недостатнього

рівня розвитку критичності мислення та осо�

бистості даної категорії дітей.

Загальна самооцінка досліджувалася за допо�

могою «Кольорового тесту ставлення» (КТС)

О. М. Еткінда [10], який являє собою невер�

бальний діагностичний метод, що відображає

як свідомий, так і частково неусвідомлений

рівні ставлення людини до інших людей та до

самої себе.

При проведенні даного дослідження нами

використовувалися 8 карток з тесту М. Люшера.

В цьому наборі представлені основні кольори

спектра (червоний, жовтий, зелений, синій),

змішані тони (фіолетовий, коричневий), ахро�

матичні кольори (чорний, сірий). 

Дослідження проводилося індивідуально з

кожною дитиною. Перед нею на білому фоні у

довільному порядку розкладали 8 карток і про�

сили назвати членів своєї родини. Після цього

ми звертали увагу випробовуваного на кольо�

рові картки і пропонували підібрати для кожно�

го із членів сім’ї той колір, який найбільше йо�

му підходить, відповідає йому. Тоді просили

показати той колір, який, на думку дитини,

найбільше підходить, відповідає їй самій. Крім

цього, повідомлялося, що можна підбирати од�

накові кольори для різних людей.

Незважаючи на те, що на даному етапі наше

дослідження за допомогою КТС було спрямова�

не на виявлення специфіки ставлення до себе,

ми вирішили, що дитина повинна вибирати

колір не лише для себе, а й для членів своєї

сім’ї, оскільки процес формування самооцінки

бере свій початок саме у сімейному оточенні.

Таким чином, це допомогло зняти хвилювання

у зв’язку із процедурою дослідження і дало нам

можливість дізнатися про ставлення дитини до

своєї сім’ї. 

Після того, як дитина визначалася із кольо�

рами для себе та своїх рідних, їй пропонували

відбирати картки у порядку переваги, починаю�

чи із найкрасивішого, приємного і закінчуючи

найнеприємнішим, найменш гарним кольором.

Вказана випробовуваним картка відкладалася у

бік кольоровою стороною вниз, щоб повністю

прибрати колір з поля зору випробовуваного.

Інтерпретація результатів засновувалася на

формалізованому аналізі кольорових асоціацій

випробовуваного із точки зору їх валентності,

яка вимірює позицію кольору, що асоціювався

із поняттям «Я», в індивідуальній колірній ран�

жировці. Ранг картки розглядався як показник

емоційного прийняття або відкидання, пози�

тивності або негативності у ставленні до влас�

ного «Я». 

Якщо колір, з яким випробовуваний асо�

ціював себе, стояв на першому місці в його

індивідуальній розкладці, тобто мав наймен�

ший ранг, це інтерпретувалося як максимально

високий рівень ставлення до себе, позитивна

загальна самооцінка. Відповідно, чим вищий

порядковий номер, тим нижчою була само�

оцінка. Найбільший (8�й) ранг кольору, інтерп�

ретувався як негативне ставлення до себе із ри�

сами заперечення, неприйняття.

Залежно від виявленої висоти загальної са�

мооцінки, результати випробовуваних були

розділені на групи: 1�3 ранг — високий рівень

загальної самооцінки, 4�5 — середній рівень,

6�8 — низький рівень загальної самооцінки. 

Результати діагностики рівня загальної само�

оцінки свідчили про те, що в 55,6% дітей висо�

кий рівень загальної самооцінки, в 33,3% — се�

редній рівень, а в 11,1% — низький рівень

загальної самооцінки.

Таким чином, ми можемо зробити висновок,

що діти із затримкою психічного розвитку ма�

ють позитивну загальну самооцінку, про що

свідчать переважання високого на середнього

рівнів загальної самооцінки.

За результатами спостереження за дітьми із

затримкою психічного розвитку, а також бесіди

із батьками та педагогами, було виявлено ряд

поведінкових особливостей. Ми з’ясували, що

випробовуваним характерна схильність обража�

тися та відмовлятися від виконання завдання

при виникненні труднощів, демонстративність

поведінки, прагнення завжди бути «на видноті»,

привернути до себе увагу. Крім цього, спос�

терігалася підвищена потреба у схваленні та

емоційній підтримці, а також спроби визначи�

ти, чи задоволений результатами виконання

завдання дорослий.

Як бачимо, отримані нами дані є досить су�

перечливими, і у зв’язку із цим ми можемо зро�

бити висновок, що такі поведінкові прояви

свідчать про нестійкість самооцінки дітей із зат�

римкою психічного розвитку.

Отже, аналіз теоретичної літератури та про�

ведене нами дослідження, дозволили зробити

такі висновки:

• самооцінка людини займає центральне

місце в процесі розвитку самосвідомості, забез�

печує єдність, стабілізацію та цілісність особис�

тості, багато в чому визначає спрямованість та

рівень активності, ставлення до світу, до людей,

до самих себе, а також сприяє успішній

соціальній інтеграції;

• діти із затримкою психічного розвитку ма�

ють позитивну загальну самооцінку, про що

свідчать переважання високого на середнього

рівнів даного показника;

• діти молодшого шкільного віку із затрим�

кою психічного розвитку схильні переоцінюва�
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ти свої особистісні якості в наслідок недос�

татнього рівня розвитку критичності мислення

та особистості даної категорії дітей;

• даній категорії випробовуваних притаман�

на наявність нестійкої самооцінки, що прояв�

ляється у суперечливих поведінкових реакціях

залежно від ситуацій, в які потрапляють ці діти.

Наші подальші дослідження будуть спрямо�

вані на поглиблене вивчення психологічних

особливостей самооцінки дітей молодшого

шкільного віку із затримкою психічного розвит�

ку, з’ясування факторів та чинників, які мають

вплив на цей процес, з метою підбору ко�

рекційних технік для подолання неадекватних

самооціночних проявів у даної категорії дітей.
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Статтю присвячено викладу результатів те"
оретичного та експериментального дослідження
негативних переживань підлітків, пов’язаних із
взаємостосунками з їхніми батьками. Зокрема,
розкрито значення актуальної та глибинної скла"
дової цих переживань, висвітлені джерела їх ви"
никнення і окреслені певні аспекти психодинаміки.
Описано головні положення кататимно"імагіна"
тивної психотерапії (КІП, символдрама)  та за"
гальні риси побудови психокорекційної програми за
даним методом для роботи з підлітками.

Ключові слова: негативні переживання, під�

літки, актуальна та глибинна складові пережи�

вань, стадії розвитку, кататимно�імагінативна

психотерапія (КІП, символдрама), психоко�

рекція.

Статья посвящена рассмотрению результа"
тов теоретического и экспериментального иссле"
дования негативных переживаний подростков,
связанных со взаимоотношениями с родителями.
В частности, раскрывается значение глубинной
составляющей этих  переживаний, рассматрива"
ются источники их возникновения и некоторые
аспекты психодинамики. Описаны главные поло"
жения метода кататимно"имагинативной пси"
хотерапии ( КИП, символдрама) и общие черты
построения психокоррекционной программы для
работы с подростками.

Ключевые слова: негативные переживания,

подростки, актуальная и глубинная составляю�

щие переживаний, стадии развития, кататим�

но�имагинативная психотерапия ( символдра�

ма, КИП), психокоррекция. 

The article is devoted to the results of theoretical
and experimental researches negative emotional expe"
riences of adolescents connected with their parents. In
particular, discusses the deepest (unconscious) part of
these emotional experiences, sources and their primary
content, their psychodynamic. Described the main pro"
visions of the katathym"imaginative psychotherapy
(KIP, symboldrama), as well as the basic aspects of a
specially prepared psychotherapeutic program for the
adolescents based on this method.  

Key words: negative emotional experiences, 

adolescents, actual and deepest (unconscious) parts

of emotional experiences, psycho�correction,

katathyme�imaginative psychotherapy (KIP, sym�

boldrama).

Згідно з даними літератури (Бреслав Г. М.,

Гарбузов В. І., Ейдеміллер Е. Г., Ріман Ф., Тай�

сон Ф., Тайсон Р. Л. та ін.), одним із най�

суттєвіших джерел виникнення негативних пе�

реживань у підлітковому віці вважаються

дитячо�батьківські взаємостосунки. Однак,

незважаючи на те, що в сучасній психологічній

науці цій проблемі присвячено чимало робіт,

динаміка, глибина та етіологія негативних пере�

живань підлітків, що пов’язані із взаємостосун�

ками з їхніми батьками, досліджена недос�

татньо. У більшості вітчизняних досліджень

останніх років розгляд генезису негативних пе�

реживань відбувається, в першу чергу, через

призму зовнішніх факторів їх виникнення та

зовнішніх ознак їх прояву [1; 2; 3;4]. В той же

час глибинні механізми негативних переживань

підлітка вивчені недостатньо, що утруднює

створення адекватних психокорекційних прог�

рам психологічної допомоги.

Дослідження дитячо�батьківських взаємос�

тосунків, що представлені в сучасній літературі

[1; 3; 4], а також наші власні дослідження у цій

сфері [5] показують, що негативні переживання

сучасних підлітків, пов’язані з їх батьками,

визнаються дітьми як проблема, вони є, за їх

висловлюваннями, складними, їх важко пере�

носити та пережити, а також вони заважають

подальшому спілкуванню в сім’ї та адаптації в

соціумі. При цьому, як показують наші

дослідження [5], діти не вміють їх «переживати»

і застосовують неефективні способи подолання

негативних переживань. Зазначимо також, що

останні мають як актуальну, так і глибинну при�

роду виникнення. А це означає, що деякі чин�

ники переживання усвідомлюються підлітками,

а деякі перебувають у сфері несвідомого, але

впливають на поведінку та самопочуття дітей.

Складність подолання негативних переживань

для підлітків обумовлюється ще й специфічни�

ми особливостями їх віку як критичного періоду

розвитку з його вимогами та обмеженнями. 

У зв’язку із викладеними даними зрозуміло,

що ефективна психокорекція негативних пере�

живань підлітків повинна будуватись на основі
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базових положень та методів, які враховують

вікові характеристики дітей, допомагають їм

успішно долати емоційні труднощі та формува�

ти більш адаптивну поведінку у стосунках із

батьками, а також впливають на глибинну скла�

дову переживань дитини.

У даній статті ми наведемо результати експе�

риментального дослідження  негативних пере�

живань підлітків, а також окреслимо психоко�

рекційну програму допомоги дітям, яка, на наш

погляд, ураховує вказані вище вимоги завдяки

використанню засобів глибинно зорієнтованої

психотерапії, зокрема методу символдрами.

В дослідженні взяло участь 183 підлітка 14�15

років та 170 їхніх батьків. Воно проходило в

декілька етапів. Метою першого етапу було  де�

тальне вивчення змісту і особливостей прояву

актуальних переживань підлітків, кризових си�

туацій, які їх викликають, характеру взаємосто�

сунків підлітків із батьками, характеристик сім’ї

та провідного стилю виховання, характерних

копінг�стратегій, якими користуються діти для

подолання своїх переживань [5]. Другий етап

дослідження проводився з метою вивчення гли�

бинної складової негативних переживань під�

літків, тобто обумовленості цих переживань ха�

рактером ранніх стосунків дітей із батьками [6]. 

Серед головних типів кризових ситуацій, що

викликають негативні переживання,  досліджу�

вані підлітки відмітили: взаємостосунки з бать�

ками (в тому числі розлучення батьків) — 32%;

особистісне майбутнє, вибір професії — 26%;

взаємостосунки з однолітками (в тому числі з

однолітками іншої статі) — 17%; ставлення до

себе (незадоволеність собою) — 8%; пошук сен�

су життя — 6%; формування шкідливих звичок,

спілкування з учителями — по 3%; власне

здоров’я та низький матеріальний добробут ро�

дини — 2%; політична ситуація в країні — 1%. 

На основі існуючих класифікацій та наших

досліджень можна виокремити стрес�фактори

(стимули), які впливають на появу та реакти�

вацію негативних переживань у підлітків: 1) пе�

рехід сім’ї на новий життєвий етап — «сім’я з

підлітком»; 2) сімейні психологічні деформації,

до яких ми відносимо: дисгармонію сімейних

взаємостосунків, порушення рольової поведін�

ки в сім’ї, порушення комунікативних процесів

у сім’ї, негармонійне сімейне виховання, пси�

хосоціальні порушення в батьківській сім’ї

(жорстоке ставлення до дитини, насильство, ал�

кологізація членів сім’ї); 3) сімейні структурні

деформації, а саме: розлучення батьків, неповна

сім’я, змішані сім’ї, сім’ї з прийомною дитиною

[5; 3]. 

Важливо уточнити роль перелічених стрес�

факторів для нашого дослідження, адже ми

розглядаємо їх не стільки як причини, які впли�

вають на виникнення негативних переживань у

підлітків, а як зовнішній стимул для прояву тих

чи інших внутрішніх емоційних станів, а також

як середовище, в якому такі стани можуть без�

посередньо проявлятись та функціонувати. На

наш погляд, один і той же стимул зовнішнього

середовища викликає різні реакції та емоційні

відгуки у різних людей залежно від особливос�

тей їх «внутрішнього змісту» — досвіду більш

ранніх стосунків та переживань в них. При цьо�

му, дотримуючись психоаналітичної концепції

глибинної детермінованості негативних пере�

живань (З. Фройд, К. Абрахам, А. Фройд,

Й. Шторк, Ф., Р. Тайсон, Ф. Ріман та інші), ми

вважаємо, що ранні дитячі переживання, «непе�

режиті» в дитинстві, були витиснуті в несвідоме

дитини, однак при схожих умовах та життєвих

обставинах можуть проявлятись на подальших

етапах розвитку, впливаючи на її поведінку та

життєдіяльність, а також складати основу нев�

розів у дорослих [7; 8; 9]. Інтенсивність та часто�

та виникнення негативних переживань дорос�

лих зазвичай є видозміною особливостей

первинних дитячих переживань, а актуальна си�

туація та вікові зміни — тригером для їх реакти�

вації. 

Отже, ранній розвиток має вирішальне

значення для формування особистості дитини,

батьки ж у цей період є головними персонами,

які не тільки забезпечують (або не забезпечу�

ють) її належний «холдинг», але й через своє

ставлення, почуття, соціальні установки обу�

мовлюють особливості її зв’язку із зовнішнім

світом. Саме тому в нашому дослідженні гли�

бинна складова негативних переживань

підлітків, пов’язаних із батьками, вивчається

через аналіз несприятливих фруструючих ситу�

ацій у ранньому їхньому дитинстві.

В роботах відомих психоаналітиків (З. Фройд,

А. Фройд, Е. Еріксон, М. Кляйн, М. Малер,

Ф. Ріман, Г. Хорн та інш.), виділені певні стадії

раннього дитячого розвитку з їх завданнями, а

також сприятливими та несприятливими ситу�

аціями, які викликають відповідні переживання

у дітей (зокрема, первинні страхи) і в подальшо�

му впливають на їхній розвиток. У нашому

дослідженні ми спиралися на встановлені дани�

ми авторами закономірності проходження діть�

ми стадій раннього розвитку [10], а також  дані,

які ми отримали за допомогою діагностичного

інтерв’ю для батьків, розробленого Я. Н. Омель�

ченко [11] на основі теоретичних положень

Г. Хорна та діагностичного інтерв’ю, запропо�

нованого московським психолого�медико�

соціальним центром «Юго�запад». Дане діаг�

ностичне інтерв’ю розроблене у відповідності із

психоаналітичними концепціями розвитку,

складається із блоків питань, спрямованих на:
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уточнення біографічних даних; збір анамнес�

тичних даних про дитину на ранніх стадіях її

розвитку; уточнення актуальної ситуації, в якій

перебуває дитина. 

На основі отриманих та опрацьованих даних,

а також викладеного вище теоретичного ма�

теріалу (досліджень Ф. Рімана, М. Кляйн  сто�

совно первинних страхів та переживань при

проходженні дітьми певних стадій раннього

розвитку) ми побудували таблицю, в якій

співставили характер несприятливих (фрустру�

ючих) ситуацій, що мали місце в анамнезі

підлітків на певних стадіях раннього розвитку,

ймовірний зміст їхніх[ первинних переживань

та зміст негативних переживань у стосунках з

батьками в актуальному житті (табл. 1.2.)
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Таблиця 1.2

Співвідношення характеру несприятливих ситуацій у ранньому розвитку підлітків, імовірного змісту 
їхніх первинних негативних переживань та змісту їх актуальних негативних переживань у стосунках із батьками

Стадія 
раннього розвитку

Характер несприятливих 
фруструючих ситуацій

Ймовірний зміст первинних 
переживань

Зміст негативних переживань
в актуальному житті

Нарцисична стадія 

(пренатальний розвиток)

Неготовність батьків до появи

дитини; ускладнення у матері

чи дитини під час вагітності та

пологів

Відчуття нестабільності та

байдужості навколишнього

середовища; недовіра до світу,

сприйняття його як ворожого

Відчуття безвиході, відчаю,

незахищеності, недовіри до

оточення

Шизоїдна стадія

(від народження до 

≈ 3 місяців)

Раннє відлучення дитини від

годування груддю, емоційні

проблеми матері (післяполого�

ва депресія); передача дитини

на виховання іншим особам

Страх втратити власне «Я» та

свій життєвий простір, відчут�

тя несвободи,  залежності

Відчуття несправедливості,

роздратування, ненависть

Депресивна стадія 

(від 3 місяців до 1 року)

Ранній вихід матері на роботу;

розлучення батьків; надмірно

тісний взаємозв’язок матері та

дитини; гіперопіка у вихованні

Страх втратити об’єкт (матір),

бути ізольованим, покинутим

Відчуття самотності, неспо�

кою, відчуження, ізоляції;

самозвинувачення, розчару�

вання, страждання, незадо�

волення

Анальна стадія

(1"3 роки)

Складнощі у привчанні дитини

до горщика; відсутність мож�

ливості у дитини проявляти

свою самостійність та ініціа�

тивність; надмірна строгість у

вихованні

Страх самовираження, нев�

певненість та несамостійність

у взаємодії зі світом

Відчуття приниженості, без�

порадності, сумніву, сорому

Едіпальна стадія

(3"6 років)

Відсутність участі одного із

батьків у вихованні дитини;

сімейні конфлікти; труднощі у

звиканні дитини до дитсадоч�

ка; поява інших дітей у сім’ї;

розлучення батьків

Страх втрати батьківської лю�

бові, страх перед обмежен�

ням, необхідністю, зако�

номірністю

Відчуття невпевненості, не�

компетентності, страх

ініціативи, тривога, провина

Наведена таблиця показує певну змістову

«спадкоємність» між первинними переживан�

нями досліджуваних підлітків та їхніми актуаль�

ними негативними переживаннями у стосунках

із батьками. Можна припустити, що несприят�

ливі (фруструючі) ситуації на ранніх стадіях

розвитку дітей  були тими факторами, що приз�

водили до появи у них первинних страхів і пере�

живань, а схожі обставини у підлітковому віці

дітей (відсутність взаєморозуміння між

підлітками та батьками, розлучення в сім’ї,

часті сімейні конфлікти, алкоголізм одного із

батьків тощо), очевидно, слугували тригером

для реактивації цих первинних негативних пе�

реживань і підсилення загального негативного

емоційного стану підлітків [6].

У дослідженні встановлено ще ряд тен�

денцій, що характеризують зв’язок між актуаль�

ними та первинними переживаннями підлітків.

По�перше, найбільша кількість несприятливих

ситуацій в їх ранньому дитинстві припадає на

найбільш ранні періоди розвитку («депресивна»

(20,15%), «нарцисична» (19,18%), «шизоїдна»

(19,04%)), менша — на «анальну» (16,29%) та

«едіпальну» (16,06%) стадії і найменша — на

«латентну» (9,28%). По�друге, простежується

така виразна тенденція — чим вище рівень час�

тоти та інтенсивності негативних переживань у

підлітків, тим більше несприятливих (фрустру�

ючих) ситуацій було у них протягом перших

років життя. По�третє, найбільш інтенсивними

і тривалими виявились переживання так званої

«депресивної» групи (печаль, сум, провина),

зміст яких етіологічно походить із наявності

порушень на «нарцисичній» та «депресивній»

стадіях розвитку (первинні переживання — 



відчуття нестабільності та ворожості навко�

лишнього світу, недовіра до нього; страх втрати

об’єкта, страх залишитись покинутим, са�

мотнім, амбівалентність у прив’язаності до ма�

тері). Наступними за інтенсивністю виявились

негативні переживання, пов’язані із відчуттям

обмеженості, залежності, образи, несправедли�

вості та приниженості («агресивні» переживан�

ня — злість, гнів), зміст цих переживань

здебільшого походить із наявності порушень на

«шизоїдній» та «анальній» стадіях розвитку ди�

тини, яким притаманні такі первинні пережи�

вання, як страх втратити власне «Я» та свій

життєвий простір, переживання, пов’язані із

страхами самовираження та несамостійності у

взаємодії зі світом. Останнє місце за інтен�

сивністю займає група «тривожних» пережи�

вань (тривога, сором), зміст яких полягає у

відчутті незахищеності, недовіри до оточення,

невпевненості, страху ініціативи, приниже�

ності, безпорадності, сумніву, а глибинно,

етіологічно ці переживання за змістом походять

із «нарцисичної», «едіпальної» та «анальної»

стадій розвитку і відповідають таким первин�

ним переживанням, як відчуття нестабільності,

ворожості і байдужості світу; страх втрати

батьківської любові та тілесних пошкоджень;

переживання обмеженості, невпевненість у

собі, страх покарання соромом тощо [6].  

Важливим етапом у дослідженні був вибір

психокорекційного методу. Наголосимо, що

мета нашої роботи полягала в психокорекції не�

гативних переживань підлітків у стосунках із

батьками, а її завданнями були: розвиток у

підлітків навичок рефлексії та саморегуляції

власних станів і переживань, формування у них

ефективних копінг�стратегій подолання емо�

ційних труднощів, розвиток конструктивних

способів спілкування з батьками та взаємодії з

іншими людьми, створення умов для глибинно�

го пропрацювання основних внутрішніх конф�

ліктів, що позначаються на актуальному само�

почутті та поведінці підлітка. 

На наш погляд, переліченим вище вимогам

відповідає метод кататимно�імагінативної пси�

хотерапії. Для обґрунтування застосування

даного методу у роботі з підлітками викладемо

його основні концептуальні засади: 1) КІП є ме�

тодом психодинамічного підходу і, відповідно, в

якості важливої детермінанти особистісного

розвитку та поведінки людини розглядає її

несвідомі психічні процеси (несвідомі фантазії,

конфлікти, механізми захисту), а також

динаміку їх розвитку у стосунках з об’єктом;

2) КІП базується на теоретичному фундаменті

класичного психоаналізу та напрямів його су�

часного розвитку (теорія потягів, его�психо�

логія, теорія об’єктних стосунків, Self�психо�

логія, теорія процесу розвитку); 3) специфічним

для цього методу є особлива форма уявлення

образів на символічному рівні, в яких репрезен�

туються інтерналізовані конфлікти клієнта та

патерни його об’єктних стосунків (у тому числі

центральний несвідомий конфлікт стосунків);

4) у психотерапевтичному процесі психотера�

певт використовує ці образи та наступні

асоціації чи інтерпретації клієнта в контексті

анамнезу, актуальної життєвої ситуації та існую�

чих стосунків перенесення/ контрперенесення

з діагностичною та терапевтичною метою;

5) метод кататимно�імагінативної психотерапії

дозволяє інтегрувати інші методи та прийоми

психотерапії в психокорекційний процес, пока�

заний для роботи як із дорослими, так і з дітьми

та підлітками, може проводитись і в індивіду�

альній, і в груповій формах [12; 13].

Зазначимо також, що суттєвими для психо�

корекційних цілей були і такі особливості сим�

волдрами, як її відносна короткотривалість та

відповідність і розробленість прийомів та про�

цедур для роботи із дітьми, для спільних сеансів

дітей із батьками. Отже, завдяки специфіці КІП

стає можливою робота із глибинними, прихова�

ними від усвідомлення переживаннями дітей,

активно використовується символічна функція

психічної діяльності, активізується також креа�

тивний потенціал дитини тощо. Важливим є і

той факт, що метод символдрами не має засте�

режень та обмежень у роботі зі здоровими діть�

ми та підлітками. 

Для здійснення психокорекційної програми

ми використовували як групову, так і індивіду�

альну форму роботи з підлітками та спирались

на виокремлені в дослідженнях із КІП дієві

фактори обох її форм [12; 14]. При цьому,

індивідуальна форма психокорекційної роботи

у нашому дослідженні була організована для тих

дітей, які із різних причин не готові були пра�

цювати в групі (підлітки із підвищеною три�

вожністю) або обговорювати проблеми, по�

в’язані з особливостями сімейної ситуації  (діти,

в сім’ях яких панує дуже суворе виховання чи є

алкогольно залежні батьки, чи батьки займають

високі статусні позиції тощо).  

Психокорекційна програма як для індивіду�

альної, так і для групової роботи включала

наступні етапи: І етап — введення до психоко"
рекційного процесу (знайомство, збір анамнес�

тичних даних, формулювання запиту до психо�

корекційної роботи і прояснення мотивації

підлітків щодо участі у ній, встановлення

довірливих стосунків, формування робочого

альянсу, узгодження правил та сеттінгу

зустрічей, діагностування актуального стану

дитини, опанування навичками релаксації та

уявлення образу, а також взаємної комунікації в

237

Р
о

зд
іл

 Х
І «

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
»



образах); ІІ етап — етап активації ресурсів (по�

дальше закріплення довірливих стосунків, ресу�

рсне підживлення його внутрішніх потреб,

створення психологічно безпечних умов для

пропрацювання несвідомих конфліктів та гли�

бинних переживань, пов’язаних із первинними

об’єктами в житті дитини); ІІІ етап — конструк"
тивних змін (пропрацювання внутрішньої на�

пруги та негативних переживань підлітків,

пов’язаних із первинними об’єктами (батька�

ми), створення умов для конфронтації із

внутрішнім конфліктним змістом, переживан�

ня цих ситуацій, виходу на конструктивні

рішення та зміни); IV — заключний (забезпечен�

ня асиміляції отриманого конструктивного

досвіду в життя дитини, інтеграція її психіки,

підготовка до завершення роботи).

Важливою умовою психокорекційної допо�

моги підліткам була робота з їхніми батьками.

Ці зустрічі проводились одночасно із зустрічами

з дітьми, але в менш інтенсивному режимі і

носили просвітницький (у рамках тренінгу

батьківської компетентності) та частково пси�

хокорекційний (із застосуванням методу симво�

лдрами) характер. Робота з батьками будувалась

згідно із такими головними складовими: а)

робота з батьками, головною метою якої є під�

тримка психотерапії дітей; б) робота, спрямова�

на на допомогу батькам у виконанні батьківсь�

ких функцій; в) робота, спрямована на зміну

функціонування сім’ї (наприклад, сімейних ро�

лей); г) психотерапевтична робота з одним або

із кожним із батьків (пропрацювання симпто�

матичних утворень у батьків, які актуалізували�

ся в процесі роботи з підлітком і були пов’язані

зі змінами, що відбуваються з ним) [15]. 

Підсумовуючи вищевикладений матеріал,

акцентуємо, що передумови для негативних пе�

реживань підлітків у стосунках із батьками ви�

никають ще у їх ранньому дитинстві. Під час

проходження розглянутих стадій раннього роз�

витку («нарцисичної», «шизоїдної», «депресив�

ної», «анальної», «едіпальної»), з притаманними

їм завданнями та перешкодами цьому процесу, у

дитини виникають перші  переживання та стра�

хи, що формують глибинну складову її пережи�

вань. А складнощі проходження підліткової

кризи, актуальна ситуація в сім’ї підлітка (роз�

лучення батьків, сімейні конфлікти, порушені

взаємостосунки тощо) реактивують його пер�

винні негативні переживання.

Кататимно�імагінативна психотерапія є

ефективним методом роботи з негативними пе�

реживаннями підлітків як в індивідуальному,

так і в груповому форматі (у поєднанні з програ�

мою роботи для батьків).

Співставлення результатів повторного діаг�

ностичного обстеження підлітків з експеримен�

тальної та контрольної груп, а також зворотний

зв’язок, отриманий наприкінці роботи від дітей

та їхніх батьків, підтверджують можливості сим�

волдрами як дієвого та ефективного методу

психологічної корекції емоційної сфери під�

літків та налагодження їхніх взаємостосунків із

батьками.
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Стаття присвячена теоретичному аналізу
медіації, а також проблемі трансформації
конфлікту. У ній розглядаються необхідні умови
здійснення медіаційної процедури, аналізуються
можливості її використання у системі школи. 

Ключові слова: конфлікт, медіація, трансфор�

мація конфлікту, шкільна медіація, медіація од�

нолітків. 

Статья посвящена теоретическому анализу
медиации, а также проблеме трансформации
конфликта. В ней рассматриваются условия про"
ведения медиационной процедуры, анализируются
возможности её внедрения в систему школы.

Ключевые слова: конфликт, медиация, транс�

формация конфликта, школьная медиация, ме�

диация ровесников.

This article is devoted to the theoretical analysis of
the mediation and the problem of conflict transforma"
tion. The necessary terms of leading of mediation, her
possible of embedding to the school is analyses.

Key words: сonflict, mediation, conflict transfor�

mation, mediation of school, peer mediation.

Останні десятиліття розвитку людства приз�

вели до прояву цілого ряду суспільних проблем,

які мають бути вирішені вже сьогодні. Серед

них найактуальнішою є проблема людського

співіснування: загальна нетерпимість, байду�

жість, безвідповідальність, конфліктність, агре�

сивність останнім часом набули таких великих

розмірів, що передова світова спільнота змуше�

на швидко приймати дієві рішення, аби за�

побігти їх подальшому зростанню і розповсюд�

женню.  

Сучасний погляд щодо шляхів запобігання,

профілактики негативних проявів людської

поведінки фокусує свою увагу на процесах

навчання і виховання молоді. На даний час у

всьому світі реалізується безліч програм, спря�

мованих на формування у молодих людей

знань, умінь та навичок конструктивної взаємо�

дії, які мають сприяти подоланню сьогоденної

ситуації міжлюдської нетерпимості, конфлікт�

ності.

Серед таких програм особливе місце займає

програма медіації. Медіація — це альтернативна

форма вирішення конфліктів за участю третьої

нейтральної сторони — медіатора, який допо�

магає сторонам дійти взаємоприйнятного

рішення у конфлікті.

Історія медіаціїї доволі довга. Її можна вва�

жати давнім методом вирішення конфліктів.

Вона використовувалася до появи судової сис�

теми і була дуже популярна в Японії, Китаї,

Англії. В Америці використання медіації поча�

лося  у 70�х роках ХХ століття з метою вирішен�

ня трудових конфліктів, але нова хвиля інтересу

призвела до того, що у 80�х роках медіацію

почали використовувати у системі суспільних

відносин, у родинних та міжособистісних сто�

сунках, у системі шкільної освіти. Дуже швидко

шкільна медіація здобула суспільне визнання —

результати реалізації програми «Медіація одно�

літків» обумовили поліпшення психологічного

клімату у шкільних колективах, знизили рівень

агресії та насилля, і сьогодні шкільний напрям

реалізації медіації є одним із головних напрямів

впроваждення ідей відновного правосуддя,

одним із основних засобів корекції конфліктної

поведінки і профілактики правопорушень

неповнолітніх [1, c. 303].

В Україні застосування медіації почалося не

так давно. Одними із перших, хто почав реалізо�

вувати ідею медіації у нашій країні були неурядові

громадські організації — Одеська обласна Група

Медіації (ООГМ) і Луганська обласна Група

Медіації (ЛОГМ). Зараз розвитком та впровад�

женням медіаційної процедури займаються ще й

інші українські організації та об'єднання, осеред�

ки яких розташовані у Києві, Львові, Білій

Церкві, Жмеринці, Сімферополі та ін.

Зростання інтересу до цієї технології обумов�

лене тим, що медіація має унікальний потенціал

трансформації взаємодії у конфлікті і як резуль�

тат — зміну світосприйняття людей, які є учас�

никами конфліктної ситуації. Особливості

медіації як процесу посередництва у вирішенні

конфліктів, суперечок, полягають у тому, що

медіація допомагає розширити можливості

людей, які перебувають у конфлікті, сприяє

розкриттю їхнього особистісного потенціалу,

взаємному прийняттю [1, c. 304].

Вже давно відомо, що конфлікт є невід’єм�

ною частиною життя людини, життя суспільс�

тва, і хоч без нього неможливе саме життя, але й

досі ставлення до конфлікту у більшості людей

негативне. У науковій літературі є безліч ви�

значень поняття «конфлікт», серед них найбільш
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вдалим, на наш погляд виступає саме це:

конфлікт — це форма стосунків між потен�

ційними чи актуальними суб’єктами соціальної

дії, мотивація яких обумовлена протилежними

цінностями, нормами, інтересами та потреба�

ми. Сторони, які перебувають у конфлікті,

пов’язані, принаймні, однією формою психо�

логічного або інтерактивного антагонізму. Пси�

хологічний антагонізм — це емоційна ворожість

і подібні до неї явища. Інтерактивний анта�

гонізм — взаємодія, що будується за типом

боротьби чи втручання в справи опонента. 

Конфлікт можна визначити як взаємодію

осіб, які намагаються задовільнити свої потреби

шляхом впливу на іншу сторону. Залежно від

шляхів, вибраних для розв’язання конфлікту,

він може мати як негативні, так і позитивні

наслідки [2, c. 54].

Конфлікт

Якщо конфлікт розв’язується через протис�

тояння, пригнічується чи ігнорується, його

негативна складова виходить назовні та прояв�

ляється в різноманітних психологічних

наслідках: у тривозі, розгубленості, самотності,

прихованому гніві, стресі, втомі. Якщо кон�

флікт вирішується конструктивно, проявляють�

ся його позитивні сторони: почуття спокою та

гармонії, задоволеності, полегшення, розши�

рюються можливості особистісного зростання,

межі конструктивного сприйняття навко�

лишнього світу. 

Можливо тому, що під час конфлікту кожна

сторона хоче задовільнити власні інтереси та

потреби,  вийти переможцем, конфлікт і сприй�

мається як боротьба. Однак, насправді ситуація

виграшу у такий спосіб є доволі ілюзорною,

принаймні, у міжособистісних конфліктах.

Тобто якщо ці люди й надалі продовжують

спілкуватися, то одна зі сторін конфлікту може

почуватися незадоволеною, ображеною, що є

причиною продовження конфліктної взаємодії,

навіть якщо вона завуальована.

Якщо конфлікт сприймаєтся як боротьба, то

можливі такі варіанти його вирішення:

Конфлікт як боротьба

Однак, якщо у конфлікті бачать проблему, то

результати розв’язання цієї проблеми будуть та�

кими:

Конфлікт, як проблема

Медіація — технологія, об’єктом якої є

конфлікт як проблема. Медіація  передбачає

розв’язання конфліктної ситуації за принципом

«виграш — виграш», тобто основною ідеєю

медіації є врахування інтересів та потреб кожної

конфліктуючої сторони. Реалізації цієї ідеї

здійснюється за певними правилами і принци�

пами. 

До основних принципів медіації належать

добровільність, нейтральність, конфіденцій�

ність, розподіл відповідальності між сторонами.

За принципами добровільності та розподілу

відповідальності медіатор надає сторонам мож�

ливості та право керувати власною долею, вони

самі приділяють власні рішення, відповідають

за їх прийняття та виконання, вони навіть мо�

жуть вийти із процесу, якщо вважають, що він

не надає їм певних можливостей щодо вирішен�

ня проблеми. Принципи нейтральності і кон�

фіденційності сприяють установленню і утри�

манню довірливої атмосфери, щирості учасників

процесу, вільному діалогу, обговоренню раніше

не виявлених аспектів конфлікту, в цілому допо�

магають створити сприятливий психологічний

клімат [1, c. 305].

Медіатор лише веде процедуру, при цьому

він не займає позицію ні однієї із сторін, не

оцінює їх, а однаковою мірою допомагає обом.

Медіатор також нейтральний стосовно конф�

лікту, він не окреслює свого бачення сутності

конфлікту, не висловлює пропозицій щодо його

вирішення. Натомість він допомагає кожному

учаснику визначити власне бачення ситуації,

слідкує, щоб учасники почули версію проти�

лежної сторони, визначає, узагальнює і пере�

лічує питання, щодо яких здійснюються перего�

вори, визначає спільні інтереси сторін.

Спілкування між сторонами конфлікту у

процесі медіації відбувається через медіатора.

Це дозволяє уникнути проявів агресії та оптимі�

зує донесення інформації від одного учасника

процесу до іншого. За допомогою навичок

ефективного спілкування — перифразу, резюме,

відображенню почуттів медіатор сприяє нала�

годженню взаємодії між сторонами конфлікту,

допомагає їм «почути» один одного. 

Результатом процедури медіації є згода та

примирення. Це два рівні розв’язання конф�

ліктів, які мають свої особливості. Згода — це

договір за предметом конфлікту, примирення

стосується вже не реальних предметів супереч�
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ки,  а стосунків, взаємин сторін. Коли сторони

досягають примирення, вони починають ро�

зуміти, приймати та цінити почуття інших лю�

дей, що має пряме відношення до каяття та про�

щення.

Те, що медіація сприяє примиренню учас�

ників конфлікту, є найбільш сильною стороною

цієї технології. Сторони, які примирилися, здо�

бувають певний корисний досвід: вони почина�

ють виявляти турботу про іншого учасника

конфлікту, мають змогу у майбутньому користу�

ватися отриманими знаннями. Тобто сутність

медіації полягає у тому, що вона допомагає

трансформувати деструктивну ваємодію  сторін

у конструктивну. Ресурси цієї трансформації

власне у людській сутності — у силі, порядності,

співчутті, емпатійності людини, а медіація лише

допомагає цій сутності реалізуватися. 

Трансформативна модель медіації стверджує,

що ця технологія пропонує учасникам по�іншо�

му організувати роботу над конфліктом. Вона

підтримує ефективний цикл персонального

розвитку можливостей і міжособистісного виз�

нання, завдяки чому знижується інтенсівність

та напруженість конфлікту. Вона допомагає

уникнути відчудження від опонента і навіть са�

мовідчуження у перебігу конфлікту. 

Окрім особистісних переваг, яким сприяє

медіація, трансформація у конфлікті має важ�

ливі переваги для суспільства. Назараз доволі

швидко розповсюджується практика викорис�

тання медіації у вирішенні політичних та юри�

дичних питань, у кримінальних та громадських

справах, у розв’язанні конфліктів у системі

школи.

Медіація у школі — інноваційний підхід до

вирішення міжособистісних конфліктів, які ви�

никають між учасниками навчально�виховного

процесу, метою впровадження якого є ре�

алізація практики конструктивної ненасиль�

ницької взаємодії у конфліктних ситуаціях.

Медіація у школі можлива за умов реалізації

декількох програм: «Медіація однолітків» і

«Шкільна медіація».

Програма «Шкільна медіація» передбачає

впровадження власне процедури медіації і її

принципів у систему школи через залучення до�

рослих медіаторів до процесу вирішення шкіль�

них конфліктів. Дорослі медіатори також мо�

жуть сприяти аналізу конфліктних ситуацій та

вести конфліктологічне консультування. 

Шкільна медіація сприяє швидкому і ефек�

тивному розв’язанню конфліктів на локальному

рівні, без залучення владних структур і

адміністративного тиску.

Медіаційну допомогу можуть здійснювати

практичний психолог, соціальний педагог, інші

представники педагогічного колективу школи,

а також «зовнішні» стосовно до школи спеціа�

лісти — медіатори.

Програма «Медіація однолітків» також має

на меті здійснення цілеспрямованої діяльності у

профілактиці і швидкому реагуванні на конф�

ліктні ситуації в шкільному середовищі, але

вона передбачає залучення дітей �медіаторів до

процесу вирішення учнівських конфліктів. 

Програма зараз дуже популярна в Україні,

але досвід її впровадження вже є у багатьох

країнах світу ( Америка, Канада, Німеччина,

Франція, Польша, Румунія, Росія та ін.). В Ук�

раїні перший досвід реалізації програми був у

1999 році: Одеська обласна Група Медіації запо�

чаткувала програму в міській школі № 84. Сьо�

годні програма набула обертів, до її складу вхо�

дять окремі програми для дітей різного віку (для

учнів 6�7 класів та для учнів 8�9 класів) і навчан�

ня медіації мають можливість пройти учні шкіл

різних регіонів України. 

Сутність програми полягає у передаванні

відповідальності за розв’язання конфліктів у

руки самих школярів: пройшовши навчання,

учні�медіатори допомагають своїм одноліткам

домовлятися у ситуаціях конфліктної взаємодії

без участі вчителів, батьків, адміністрації.

Медіаційна процедура — це процедура, зас�

нована на принципах раціонального аналізу си�

туації, раціонального вибору дій і прийняття

рішень. Медіація не є психологічним методом

роботи, медіатори не повинні розбиратися у

психології людей, не повинні  аналізувати їхні

внутрішні проблеми і причини певної по�

ведінки, вони також не повинні виконувати

функції слідчих, арбітрів, суддів і т. і. Медіатори

лише повинні знати і чітко дотримуватись

правил та принципів медіації, завдяки яким

вона набуває статусу безпечної процедури,

безпечної у фізичному, психологічному, соціа�

льному розумінні.

Результатом реалізації програми є створення

інституту посередництва — шкільної служби

медіації однолітків, діяльність якої спрямована

на вдосконалення системи міжособових взає�

мин, покращення психологічного клімату у

шкільному колективі.

Як відомо, школа є найбільш консерватив�

ним соціальним інститутом, тут доволі складно

змінювати організацію і динаміку життєдіяль�

ності, а у випадку реалізації програми зміни по�

винні торкатися усієї системи шкільного життя.

У зв’язку з цим всі учасники навчально�вихов�

ного процессу залучаються до участі у програмі:

адміністрція, вчителі, батьки, учні — всі вони

знайомляться з особливостями медіації, її

сутністю і спрямованістю завдяки презентаціям

програми, навчальним семінарам, робочим

зустрічам. 
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Основною частиною програми є тренінг, у

результаті проходження якого учні мають

знання, вміння і навички щодо проведення

медіаційної процедури. Програма тренінгу пе�

редбачає знайомство учнів з основними прин�

ципами сучасної конфліктології, які орієнто�

вані на співробітництво і мирне регулювання

конфліктів; навчання конструктивним стра�

тегіям поведінки; навчання медіації; підготовку

групи учнів для виконання посередницьких

функцій у процесі вирішення конфліктів; роз�

робку плану організації системи учнівського

посередництва у школі. 

Навчання учнів медіації і створення шкіль�

ного інституту посередництва не є закінченням

програми. Важливо, щоб програма розвивалась,

а кількість інформованих і залучених до неї

зростала.

Розвиток програми передбачає проведення

регулярних рекламних акцій, конкурсів, пре�

зентацій, навчальних семінарів. Можливе залу�

чення до програми учнів інших шкіл, створення

районних інститутів посередництва. Все це — ті

кроки, які будуть сприяти досягненню головної

мети програми — формуванню навичок

конструктивного вирішення конфліктів і ро�

зумінню можливості мирного існування. 

Програма має й свої труднощі. Вони зумов�

лені причинами зовнішнього і внутрішнього

характеру. Причини зовнішнього характеру виз�

начаються вже сформованою на момент впро�

вадження програми системою шкільного життя,

до причин внутрішнього характеру належать:

особистісне ставлення до програми учасників

навчально�виховного процесу, готовність педа�

гогічного колективу, адміністрації до прийняття

принципів, правил медіації, до підтримки

діяльності програми. 

Детальний аналіз можливих труднощів

реалізації програми буде представлено нами у

наших подальших роботах. Ми розглянемо

етапи реалізації програми, розкриємо зміст

кожного етапу, структуру і наповнення тренін�

гового заняття. Але вже зараз ми повинні зазна�

чити, що всі ці труднощі долаються і тоді якість

шкільного життя покращується: знижується

рівень конфліктності, агресивності, безвідпо�

відальності, встановлюється система конструк�

тивної взаємодії між усіма учасниками навчаль�

но�виховного процесу.
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В статті представлений аналіз проблеми ор"
ганізації психологічної просвіти батьків у до"
шкільному закладі. Визначені роль та зміст
просвітницької діяльності психологічної служби
дошкільного освітнього закладу, зазначені основні
форми роботи психолога з батьками.

Ключові слова: психологічна профілактика,

психологічна просвіта, психологічне та пси�

хічне здоров’я.

В статье представленный анализ проблемы ор"
ганизации психологического просвещения родите"
лей в дошкольном учреждении. Определены роль и
содержание просветительской деятельности
психологической службы дошкольного образова"
тельного учреждения, проанализированы основ"
ные формы работы психолога с родителями.

Ключевые слова: психологическая профи�

лактика, психологическое просвещение, психо�

логическое и психическое здоровье.

This article presents the analysis of problem and
organization of parent’s psychology education in pre"
school institution. It shows the role and content of the
educational activity of psychological service in pre"
school educational institution and main methods of
psychologist’s work with parents.

Key words: psychological prevention, psycholog�

ical education, psychological and mental health.

Постановка проблеми. Профілактична робота

з дітьми, як за рубежем, так і в Україні, є одним

із основних видів професійної діяльності, яка

активно розвивалась та вдосконалювалась пере�

важно в таких сферах людської практики, як

медицина, соціальна робота, педагогіка. Але до

сьогодні психопрофілактика недостатньо роз�

винена в діяльності служби практичної психо�

логії освіти України.

В працях останніх років звертається увага на

те, що на сучасному етапі розвитку психологічної

служби освіти психопрофілактиці приділяється

особлива увага, тому що саме цей вид діяльності

залишається найбільш суперечливим і недос�

татньо вивченим у літературі та на практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз проблеми психопрофілактики в освіті

варто почати з визначення та розуміння її суті.

В. І. Слободчиков відмітив, що ситуацію, коли

традиційні психолого�педагогічні уявлення не�

придатні для опису та розуміння реальних

соціально�педагогічних явищ, можна назвати

«понятійною катастрофою» [1, с. 92].

В літературі термін «психопрофілактика» ви�

користовується в таких значеннях: по�перше,

як попередження небажаних тенденцій у по�

ведінці дитини і в цьому значенні розглядається

в межах завдань соціальної роботи, педагогіки

та психології відхилення поведінки [2]; по�дру�

ге, в деяких педагогічних дослідженнях психоп�

рофілактична робота належить до видів психо�

логічного забезпечення і розглядається як

різновид процесів навчання та виховання [3];

по�третє, психопрофілактика в освіті є системо�

утворюючим елементом цілісної системи про�

фесійної діяльності, яка спрямована на забезпе�

чення психологічно безпечного середовища

розвитку дитини, створення умов для психічно�

го та психологічного здоров’я особистості, яка

розвивається [4] .

У більшості публікацій, що стосуються проб�

лем психологічної служби освіти, цей вид про�

фесійної діяльності практичного психолога має

такий вигляд:

— згадується переважно лише в зв’язку із

конкретними завданнями (Дємідова А. Г.);

— розглядається лише в контексті інших

видів діяльності (Карабанова О. А.);

— взагалі не згадується в аналізі змісту діяль�

ності практичного психолога в освіті (Бітяно�

ва М. Р., Рубцов В. В., Фрідман Л. М.). 

Своєрідне виділення цілей та завдань психо�

логічної служби, а відповідно й місця та ролі

превентивної діяльності в освіті, відображено й

у головному для психологів нормативному

документі — «Положенні про психологічну

службу системи освіти України», де психоп�

рофілактика розглядається як «своєчасне попе�

редження відхилень у психофізичному розвитку

та становленні особистості, міжособистісних

стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям

у навчально�виховному процесі» [5].

Метою даної статті є визначення ролі та

змісту психологічної просвіти батьків дітей

дошкільного віку в діяльності психологічної

служби системи освіти.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Особлива відповідальність за розвиток та пов�

ноцінне дорослішання дитини покладається на

значущих дорослих — батьків, вихователів, пе�

дагогів. Сьогодні не потребує додаткових до�

казів твердження, що лише в співробітництві

сім’ї та дошкільного закладу можливе здійснен�

ня ефективного впливу на розвиток особистості

дитини, але тільки в тому випадку, коли значу�

щий у житті дитини дорослий не є байдужим

свідком у житті дитини .

Доведено, що розлади психічного здоров’я

частіше трапляються у дітей, що перебувають в

ситуації дисгармонійних взаємин із дорослими.

У багатьох сім’ях виникає безліч конфліктів,

причиною яких є психологічна глухота батьків,

подружжя, невміння та небажання почути одне

одного, зрозуміти, пробачити, поступитися то�

що. У зв’язку із цим цілеспрямована діяльність

освітнього закладу і, в першу чергу, психо�

логічної служби, із сім’єю являє собою надзви�

чайно актуальний та значущий напрямок діяль�

ності в системі дошкільної освіти. Тому одним із

ключових напрямків діяльності психологічної

служби дошкільного освітнього закладу є пси�

хологічна просвіта. Вона передбачає формуван�

ня у батьків, педагогів та адміністрації потреби в

психологічних знаннях, бажання використову�

вати їх в інтересах власного розвитку; створення

умов для повноцінного розвитку дітей на кож�

ному етапі дошкільного дитинства, а також у

своєчасному попередженні можливих відхилень

у становленні особистості.

Для розробки програм превентивної роботи з

дітьми важливе значення мають характеристи�

ки, які визначають стан психічного здоров’я до�

рослих, які оточують дитину. На першому місці

серед таких значущих дорослих — батьки. Робо�

та з батьками як превентивна практика стала

предметом уваги наприкінці ХХ століття у

зв’язку з вираженими тенденціями неблагопо�

луччя в здоров’ї дітей .

І. В. Дубровіна виділяє декілька форм роботи

практичного психолога з батьками, зокрема:

1. Індивідуальні зустрічі з батьками та

батьківські збори;

2. Залучення батьків до психологічних знань

щодо дитини;

3. Ознайомлення батьків із закономірностя�

ми психічного розвитку дітей та умовами, що

сприяють цьому розвитку;

4. Обговорення з батьками конкретних проб�

лем на регулярних індивідуальних консуль�

таціях [6, с. 164�165].

Аналіз сучасних праць щодо досвіду роботи

практичного психолога з батьками дітей

дошкільного віку дає змогу визначити деякі

тенденції: по�перше, зростає зацікавленість

батьків у допомозі практичного психолога

(збільшилась кількість звернень батьків за кон�

сультацією до психолога); по�друге, змінився

характер запитів батьків (більш конкретний,

обґрунтований); і, нарешті, змістом звернень

батьків дітей�дошкільників є потреба визначи�

ти рівень розумового та психічного розвитку

дитини, задатки та здібності дитини, допомогти

у вихованні та навчанні дітей із прискореним

розвитком, обдарованих та дітей із відхилення�

ми в поведінці (агресивність, замкненість, со�

ром’язливість, невпевненість у собі, фантазу�

вання, емоційна нестійкість, нервовість).

У цілому фахівці зазначають, що кількість

звернень батьків за консультацією до психолога

залежить від таких чинників:

— власної активності психолога�практика;

— від того, наскільки інтенсивно та цікаво

він здійснює просвітницьку роботу серед бать�

ків та вихователів;

— як він пояснює свої завдання та можли�

вості, окреслює коло проблем, які можна

розв’язати спільними зусиллями [6].

Більшість наукових праць доводить, що пси�

хологічно здорові діти розвиваються, в першу

чергу, у взаємодії та спілкуванні з батьками, які

мають високорозвинене почуття самосвідо�

мості, здатні прийняти дитину такою, якою

вона є, з її почуттями та вчинками. Виходячи з

цього превентивна діяльність у роботі з батька�

ми передбачає:

— психолого�педагогічну освіту та само�

освіту батьків;

— самодослідження та самопізнання кожно�

го із батьків;

— розвиток спостережливості та адекватного

сприймання своїх дітей;

— розвиток уміння батьків вислуховувати

своїх дітей;

— свідомість та коректність у застосуванні

настанов, розпоряджень, їх поступове скоро�

чення;

— надання дітям свободи вибору та можли�

вості обміркувати свої вчинки;

— вміння дорослих взаємодіяти та спілкува�

тися з дитиною за принципом «співіснування»

потреб батьків та потреб дітей тощо.

Таким чином, превентивна діяльність практич�

ного психолога з батьками пов’язана з особливос�

тями дитячо�батьківських взаємин і переважно

здійснюється через такі її види, як психологічна

просвіта та психологічне консультування.

Превентивна психологічна просвіта може бу�

ти представлена в таких формах: лекції та

бесіди, що відбуваються на батьківських зборах;

індивідуальні та групові консультації; підготов�

ка пам’яток; підбір та розповсюдження психо�

логічної та психолого�педагогічної літератури.
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Просвітницька діяльність охоплює, в основ�

ному, групові форми впливу. Передусім, це

лекції, диспути з організацією дискусій, семіна�

ри, психологічні занурення та деякі види

тренінгів. Дані форми просвітницьких впливів

забезпечуються вербально�комунікативними

засобами.

Традиційною формою роботи психолога з

батьками є проведення психологічних лек�

торіїв. Тематичний зміст лекцій визначається як

за запитом батьків, педагогів, так і з ініціативи

психолога. Для батьків це теми, пов’язані з

адаптацією дитини до дошкільного закладу, го�

товністю до школи, психосексуальним пізнан�

ням та статевою ідентифікацією, технічними

інформаційними та ігровими засобами (телеба�

чення, відео, комп’ютер), вікові особливості

спілкування дітей із батьками,  новинки в пси�

хології та їх можливе використання,  роль

батьків у розвитку дитини тощо. Лекторії мають

проходити систематично, за певним планом і

бути підпорядковані певній меті і завданням.

Ще однією формою просвітницької діяль�

ності психолога є виступи на батьківських збо�

рах. У цьому випадку батьки почувають себе

більш вільно, розкуто під час сприймання та

обміну інформацією, більшою мірою готові ста�

вити запитання, обговорювати запропоновану

проблему. Теми виступів визначаються актуаль�

ними проблемами конкретної цільової групи:

вікові особливості дітей, особливості даної

групи, практичні рекомендації батькам з органі�

зації режимних моментів, вправ для розвитку

певних психічних процесів тощо. Бажано, щоб

до виступу перед батьками будо проведено

дослідження з дітьми з тієї проблеми, що буде

обговорюватись на зборах. Результати дослі�

дження наводяться в узагальненому вигляді.

Індивідуальні консультації батьків можуть

бути ініційовані як батьками, так і психологом

або вихователем. Результатом взаємодії є задо�

волення «реального» запиту і надання рекомен�

дацій корекційно�профілактичного та інформа�

тивного характеру. Специфіку психологічного

консультування в умовах дошкільного закладу

можна визначити в опосередкованому характері

консультування, тобто спрямованому на проб�

леми розвитку, навчання та виховання дитини

незалежно від осіб, що ініціюють психологічну

допомогу.

Поряд із вербально�комунікативними засо�

бами в психологічній просвіті застосовуються й

невербальні (наочні) засоби. В умовах дошкіль�

ного закладу вони можуть бути представлені

стендовою інформацією, спеціально оформле�

ними брошурами та роздруківками текстів з по�

радами, розвиваючими іграми та вправами,

міні�тестів та анкет. Крім того, батькам надаєть�

ся можливість ознайомитись із підбіркою пси�

хологічної літератури в бібліотеці.

За даними численних джерел, кількість сома�

тично та психічно хворих дітей за останні роки

катастрофічно зростає. Саме тому здоров’я

дітей на сьогодні є однією із найголовніших

цінностей освіти. На думку фахівців, головною

метою дошкільного закладу та його структурних

підрозділів є забезпечення умов психічного та

фізичного здоров’я дошкільників. Психо�

логічне здоров’я передбачає здоров’я психічне,

в основі якого повноцінний психічний розви�

ток дитини на всіх етапах її дитинства. Відомо,

що дитині для забезпечення умов здорового та

повноцінного життя необхідний дорослий. 

Специфіка психологічної просвіти в умовах

освітнього закладу полягає в тому, що вона має

одночасно і профілактичний, і власне освітній

характер. В першому випадку йдеться про попе�

редження відхилень у розвитку та поведінці

дітей через інформування батьків та педагогів.

Предметом інформування є причини виник�

нення порушень, ознаки, що свідчать про їх на�

явність, а також можливі наслідки в подальшо�

му розвитку дитини. В іншому випадку йдеться

про ознайомлення батьків та педагогів з різни�

ми сферами психологічних знань, які сприяють

самопізнанню, пізнанню навколишнього, у то�

му числі і людських взаємин.

Психолог дошкільного освітнього закладу,

здійснюючи просвітницьку роботу з батьками,

обов’язково має акцентувати їхню увагу на важ�

ливості врахування психологічних новоутво�

рень дошкільного віку та їх вплив на подальший

розвиток дитини загалом та майбутню навчаль�

ну успішність зокрема. Крім того, психолог не

може обійти увагою питання важливості спілку�

вання дитини з близькими дорослими. Адже

провідними вітчизняними та зарубіжними вче�

ними переконливо доведено, що саме спілку�

вання дитини дошкільного віку з дорослими

справляє вирішальний вплив на її психічний

розвиток, зокрема на саму сферу спілкування,

оволодіння дитиною мовленням, на розвиток її

свідомості і самосвідомості, на формування

дружніх стосунків не лише з дорослими, але й

однолітками. Дефіцит спілкування з дорослим

на ранніх етапах розвитку дитини негативно

позначається не лише на її розумовому розвит�

ку, але й на розвитку її особистості загалом.

Відсутність уваги батьків, ігнорування потреби

дитини у спілкуванні можуть призвести до її

невротизації, виникнення психічних та психо�

соматичних захворювань, глибоких особис�

тісних порушень [7].

В наш час, як свідчать спостереження, мо�

лоді батьки мало уваги приділяють налагоджен�

ню повноцінного спілкування і такого, що за
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своєю тривалістю та змістом задовольняє пот�

ребу дитини у ньому. Саме на те, як має ор�

ганізовуватись спілкування, щоб воно дійсно

сприяло психічному розвитку дитини дошкіль�

ного віку та задовольняло її потреби в ньому, і

має бути спрямована психопрофілактична та

просвітницька діяльність психолога.

Як свідчить практика, найчастіше змістом

просвітницької діяльності, окрім названого

вище, можуть бути питання, що стосуються: неп�

равильних поглядів батьків на трудове та мораль�

не виховання дітей�дошкільників, їхню підго�

товку до школи, формування їхньої пізнавальної

активності, адекватної самооцінки. Завдання

психологічної просвіти батьків дітей дошкільно�

го віку полягає в тому, щоб надати їм конкретні

поради щодо розвитку дітей з урахуванням зако�

номірностей цього віку. А тому можна стверджу�

вати, що психологічна профілактика та психо�

логічна просвіта в діяльності практичного

психолога дошкільного закладу тісно пов’язані

та практично їх майже неможливо розмежувати.

З метою підвищення психологічної культури

батьків нами була реалізована програма ор�

ганізації просвіти батьків в умовах дошкільного

освітнього закладу № 39 м. Хмельницького.

Завданнями програми є:

1. Усунення дефіциту психологічних знань,

умінь та навичок, які необхідні батькам як в ор�

ганізації оптимальної педагогічної взаємодії з

дітьми, так і в найрізноманітніших життєвих си�

туаціях.

2. Профілактика деприваційних типів роз�

витку дитини.

3. Оптимізація дитячо�батьківських взаємин.

4. Популяризація новітніх психологічних

досліджень, що є важливими для організації

життєдіяльності та міжособистісної взаємодії

дітей із дорослими та однолітками.

5. Розвиток у батьків потреби в психо�

логічних знаннях та бажанні використовувати їх

у реальній взаємодії з дітьми.

6. Формування у батьків позиції зацікавлено�

го та активного учасника освітнього процесу.

Цільовою групою реалізації програми були

батьки всіх вікових груп дошкільного освітньо�

го закладу. Виконавець програми — практичний

психолог (із залученням вихователів, медичних

та профільних фахівців освітньої установи).

Перший етап програми передбачав вивчення

сімейного запиту. Батькам пропонувалося на�

писати невеличкий твір�розповідь «Моя дити�

на» у вільній формі про свою дитину, повідоми�

ти про неї найголовніше, поділитися своїми

переживаннями. Обсяг твору не обмежений.

Далі батькам пропонувалось заповнити анкету з

метою врахування інтересів дитини для ре�

алізації індивідуального підходу, формування

репертуару творів дитячої літератури.

Другий етап — робота психологічної школи

для батьків дошкільного віку із запланованими

темами та формами групової просвітницької

діяльності протягом року (табл. 1).
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Таблиця 1

Тематичний план роботи психологічної просвітницької школи для батьків

№

п/п
ТЕМА ФОРМА ВИКОНАВЦІ

1. Роль природних властивостей дитини та умов її життя в

психічному розвитку

Діалогічна лекція Психолог, вихователі

2. Розвиваюче значення продуктивних видів дитячої діяльності:

образотворча діяльність, конструювання, ліпка тощо

Семінар�практикум Психолог, вихователі

3. Психологічні засоби досягнення емоційного благополуччя

дітей та дорослих

Практикум з елементами

тренінгу

Психолог

4. Адаптація дитини до освітньої установи Лекція�консультація Психолог

5. Вікові кризи та умови їх сприятливого розв’язання Проблемна лекція Психолог

6. Сім’я та виховання дитини Семінар�практикум Психолог

7. Система виховного впливу: засоби заохочення та покарання

дітей

Семінар�практикум Психолог, вихователі

8. Друзі наших дітей Проблемна лекція Психолог, вихователі

9. Дитячі примхи. Діти�маніпулятори Семінар з елементами 

рольової гри

Психолог, вихователі

10. Особливості взаємодії та спілкування з «важкими» дітьми Семінар�дискусія Психолог

11. Гра та іграшка в житті дитини Проблемна  лекція з еле�

ментами ділової гри

Психолог, вихователі



На третьому етапі реалізації програми було

проведено опитування батьків, які взяли участь

у роботі психологічної школи. Аналіз опитуван�

ня дає можливість відмітити такі результати ре�

алізації просвітницької програми:

— відмічається зростання зацікавленості

батьків у психологічних знаннях щодо спе�

цифіки виховання та навчання дітей на ранніх

етапах онтогенезу;

— зросла кількість батьків, які відвідували

заняття школи із психологічної просвіти;

— більшість батьків зазначили, що застосо�

вують отримані психологічні знання в практиці

власної життєдіяльності та взаємодії з дітьми.

Висновки. Отримані результати свідчать про

ефективність програми організації психо�

логічної просвіти батьків в умовах дошкільного

закладу. Дана програма дає можливість забезпе�

чити ефективну роботу системи превентивних

заходів, спрямованих на створення психо�

логічно сприятливих умов розвитку особистості

дитини в дошкільному освітньому закладі, по�

передження проблем психологічного та пси�

хічного здоров’я дитини.
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В статті аналізуються суть, складові мораль"
них форм поведінки та психолого"педагогічні де"
термінанти становлення її у дошкільників.

Ключові слова: моральна поведінка, рефлек�
сія, совість, вчинок, моральна оцінка, моральна
дія.

В статье анализируются сущность, составля"
ющие моральных форм поведения и психолого"пе"
дагогические детерминанты становления ее у
дошкольников.

Ключевые слова: моральное поведение, реф�

лексия, совесть, поступок, моральная оценка,

моральное действие.

The article examines the nature, moral components
of the behavioral, psychological and educational
development of its determinants in children.

Key words: moral conduct, refection, con�

science, action, moral estimation, moral act.

Соціально�економічні перетворення в Украї�

ні неможливі без створення умов, які сприяють

становленню моральної особистості. Саме тому

зараз на перший план роботи дошкільного нав�

чального закладу виступають завдання розвитку

та формування особистості, створення умов, які

забезпечують розвиток моральної поведінки в

кожної дитини. На сучасному етапі в наукових

площинах психології сконцентровані пробле�

ми, вирішення яких спрямоване на забезпечен�

ня розвитку в підростаючої особистості мораль�

них і духовних цінностей як найсуттєвіших в

аксіологічній сфері людини. Тому й необхідне

адекватне науково�психологічне вирішення

проблем, пов’язаних із розвитком моральної

поведінки як споконвічної засади людського

існування.

В останні десятиріччя минулого ХХ ст. та на

початку ХХІ ст. проблема морального розвитку

особистості як самостійна проблема педа�

гогічної психології привернула увагу психо�

логів. Зокрема, актуалізувався зміст морального

розвитку його механізми, індивідуальні та вікові

аспекти. Найчастіше вивчався моральний роз�

виток на етапі підліткового віку, зокрема

вирішення таких проблем як самовиховання,

самоконтроль, самовдосконалення (В. Аверін,

Б. Братусь, М. Боришевський, І. Булах, І. Дуб�

ровіна, А. Прихожан, О. Лідерс, Л. Хоффман,

Ф.Райс та ін.). 

У сучасних наукових дослідженнях І. Беха,

О. Кононко, М. Левківського, А. Лопуховської,

Р. Павелківа, М. Савчина, І. Улєдової розкрива�

ються психологічні механізми формування у

дітей різного віку моральної поведінки, яка

оцінюється як особливий мотив людських

вчинків. Стосовно ж дошкільного віку означена

проблема до цього часу детально не досліджува�

лась. Окремі її аспекти знайшли вирішення у

роботах, спрямованих на виявлення особливос�

тей морального ставлення в процесі спілкуван�

ня у різних видах діяльності: трудової, ігрової

(З. Борисова, Р. Ібрагімова, К. Клімова, Г. Ура�

нова) та навчальної (С. Ладивір, Л. Меквабіш�

вілі). Значна частина наукових досліджень

присвячена проблемі нормативності як основ�

ної характеристики поведінки дитини�дошкіль�

ника. Результати досліджень Л. Артемової,

Л. Божович, С. Карпової, Т. Каштанової, В. Ко�

тирла, М. Лісіної, Т. Поніманської, Л. Поче�

ревіної, А. Рузської, Є. Субботського, В. Шев�

ченко, С. Якобсон та ін. указують на те, що

моральна норма, якщо вона усвідомлена і емо�

ційно збагачена, перетворюється у відповідну

якість особистості і реалізується у поведінці. На

етапі дошкільного дитинства моральні норми

вже починають виступати і як мотиви по�

ведінки. 

Здійснений нами науковий аналіз теоретич�

них джерел дозволив виявити ще не з’ясовані

дослідниками питання, що стосуються психо�

логічних особливостей морального розвитку

дошкільника, а саме, значення зовнішніх

соціально�психологічних чинників і внутрішніх

особистісних утворень та механізмів у станов�

ленні моральної поведінки. Тому проблема

вивчення закономірностей та механізмів ста�

новлення моральних форм поведінки дошкіль�

ника набула для нас важливого значення й ок�

ремого наукового статусу.

На думку І. Беха, «мораль дитині спадково не

передається, вона виховується», і емоційно�мо�

ральне вдосконалення дитини залежить від

вміння вихователя проникнути у внутрішній

світ дитини через співпереживання [2]. Вищі

регулюючі системи, до яких вони належать,

формуються та розвиваються у процесі соціа�

лізації особистості, що передбачає засвоєння та

перетворення індивідом соціально�культурного

досвіду. Моральна свідомість відображає
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ступінь асиміляції особистістю суспільної мо�

ралі. Розвиток моральної свідомості особистості

розглядається  як процес усвідомлення, зас�

воєння, прийняття людиною моральних ідеалів,

цінностей, норм та правил, з метою подальшого

перетворення їх у дієвий регулятор поведінки.

Особливу увагу під час аналізу процесу мораль�

ного розвитку психологи зосереджують на вив�

ченні ідеї оволодіння людиною значеннями і

смислами. У психології «значення» і «особис�

тісний смисл» традиційно розглядаються в опо�

зиції одне до одного, тобто, значення виступає

носієм загального соціокультурного й історич�

ного досвіду, а особистісний смисл як су�

б’єктивна інтерпретація цього значення в межах

індивідуального досвіду.

Поведінкова (регуляційна) складова мораль�

ної свідомості передбачає володіння такими

здатностями: 1) реалізацію особистістю мораль�

них норм, ідеалів, принципів, звичок у по�

ведінці, спілкуванні та діяльності; 2) моральний

самоконтроль поведінки; 3) особистісне реагу�

вання на моральні аспекти поведінки іншого

(підтримка, співпереживання, критика, осуд).

Наступна проблема, в межах якої вивчався

моральний розвиток, — це проблема становлен�

ня і формування конкретних якостей особис�

тості. Г. Пек і О. Хейвігхерст [5] розрізняють

п’ять типів (рівнів) морального розвитку,

пов’язуючи їх як із поведінкою у ситуаціях мо�

ральних колізій, так і з особистісними якостя�

ми. Стверджується, що розвиток відбувається в

напрямі від аморальної поведінки через егоце�

нтричне, конформістське та ірраціонально�

нормативне до раціонально�альтруїстичного як

найзрілішої форми моральної поведінки. Але

видається сумнівним, що в реальній поведінці

діти, вибираючи між зрілішою моральною по�

зицією своїх ровесників і менш розвинутими в

цьому плані позиціями дорослих, схильні вище

оцінити поведінку останніх.

Однією із важливих складових морального

розвитку дитини виступає відповідальність осо�

бистості. На думку С. Л. Рубінштейна, відпо�

відальність є втіленням істинного, найглибшого

і принципового ставлення до життя. Це не тіль�

ки усвідомлення всіх наслідків уже зробленого,

але й відповідальність за втрачене [6]. Тому

відповідальність — це здатність дитини детер�

мінувати події, вчинки в момент їх здійснення,

в ході їх виконання аж до радикальної зміни

всього життя. Вчений трактував відповідаль�

ність як здатність у процесі життя бачити,

виділяти, ставити проблеми, вчасно їх усвідом�

лювати та приймати відповідні рішення.

Автор сучасної концепції відповідальності

М. В. Савчин розглядає її як цілісну якість осо�

бистості, в якій інтегровані духовні, соціально�

психологічні та психофізіологічні функції.

Відповідальність, на думку автора, забезпечує

розвиток дитини як суб’єкта моральної

поведінки, який реалізує необхідне, належне та

інтенційне. [7]. У контексті моральності

М. В. Савчин інтерпретує відповідальність як

смислове утворення особистості, загальний

принцип співвіднесення (особистісної саморе�

гуляції) мотивів, цілей і засобів життєдіяль�

ності, що не зводяться до правила або кодексу

правил, не є конкретним мотивом або їх су�

купністю.

Моральний розвиток визначає спосіб по�

ведінки людини відносно явищ суспільного ха�

рактеру. Показником рівня морального розвит�

ку є сформованість особистісних якостей, які

виступають своєрідним сплавом мотивів і спо�

собу поведінки. Завдяки розвитку мотиваційної

сфери створюються можливості вирішення осо�

бистістю важливих для неї проблем морального

вибору. Водночас мотивація коригує поведінку

загалом, викликає відповідні спонукання та по�

роджує потребу, а прагнення задовольнити свої

потреби змушує людину діяти.

Виразником моральної поведінки є сукуп�

ність дій, учинків та їх мотивів, що оцінюються

на основі імперативу моральності, тобто мо�

ральна поведінка — це специфічний вид людсь�

кої активності, який мотивується винятково

моральними імперативами. Одиницею мораль�

ної поведінки (моральної діяльності) виступає

моральний вчинок.

У моральній поведінці головним є ставлення

людини до навколишніх людей, які побудовані

за правилами моральності. Б. Г. Ананьєв вважав,

що «ставлення до інших стає підґрунтям для

формування інших рис характеру… і це можна

вважати однією із центральних характеристик

особистості» [1, С. 52�73]. На думку С. Л. Рубін�

штейна, поведінка та вчинки людини здійсню�

ються з позиції того чи підносять, чи принижу�

ють вони людину, в значенні гідності, цінності

морального рівня її життя для інших [6].

Включення дитини в різні види діяльності

дорослих створює сприятливі умови для зас�

воєння дітьми складних моральних форм по�

ведінки, що знаходять реалізацію у формах по�

ведінки дитини як із дорослими, так і з

ровесниками. Оволодіння дошкільниками мо�

ральною поведінкою відбувається в умовах сю�

жетно�рольової гри, основним змістом якої

виступає реалізація уявлень дитини про прави�

ла, норми стосунків дорослих, виконування

ними соціальних ролей. Суть гри як провідної

діяльності дитини, полягає в тому, що в ній

відображаються різні сторони життя, особли�

вості діяльності і, що дуже важливо, людські

стосунки, засвоюються і уточнюються знання
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про навколишню соціальну дійсність. Ігрова

роль відображає не тільки соціально прийнятий

спосіб поведінки людини у певній позиції, але і

моральний вимір (доброту, чесність, справед�

ливість чи, навпаки, зло, нечесність, несправед�

ливість тощо). Життя дитини в грі наповнюєть�

ся з кожним днем новим змістом, новими, ще

не відомими стосунками та переживаннями. 

Поєднання таких якостей, як співучасть, са�

мопожертва, почуття справедливості — емоцій�

на основа всіх моральних якостей, які форму�

ються у дитини в процесі сімейного виховання.

У дитини в процесі розвитку відбувається

складна боротьба егоїстичних та альтруїстичних

тенденцій. 

Включення дітей у систему моральних сто�

сунків виокремлює ще декілька джерел ово�

лодіння моральними формами поведінки —

повсякденне реальне життя, ознайомлення із

різними культурними формами: казки, при�

слів’я, телебачення, легенди. І не останнє місце

відіграє правильність презентації дитині тієї чи

іншої інформації дорослим (вихователем). Зок�

рема, засвоєння моральних форм поведінки

відбувається в процесі прослуховуванні казок.

Осмислення вчинків героїв казок призводить до

формування узагальнених уявлень про добро і

зло, про критерії їх розмежування. Разом із до�

рослим діти вчаться оцінювати конкретні ситу�

ації і вчинки, і саме цей досвід стане основою

вміння оцінювати вчинки однолітків, дорослих

і зрештою свої власні. Казки приносять дітям

глибоку радість, вони їх розважають, впливають

на внутрішнє життя. Казка дає дитині перші

уявлення про героїчні вчинки, про подвиг, осо�

бистісну здатність протистояти злу. Вона

відкриває дитині сутність високого щастя

людського існування. Герой чарівної казки ви�

магає співучасті, співчуття. Ситуація морально�

го вибору — основа казкового сюжету, при чому

герої розставлені з абсолютною визначеністю:

двобій добра і зла ніде не змальований таким

чином, як у казці. Герой, як правило, наділений

дитячими рисами характеру. Він простий, ду�

шевний, довірливий, незлопам’ятний, готовий

на здійснення рішучих вчинків і висновків,

близький дітям своїми реакціями та власними

почуттями. Герой помиляється, оступається,

виявляє слабкість, але вищі сили і природа

завжди на його боці. Вони допомагають йому,

підбадьорюють, втішають. В казці діє зро�

зумілий і знайомий дитині механізм її власних

відносин із близькими їй дорослими. 

Як уже зазначалося, значна роль у морально�

му розвитку особистості належить спілкуванню.

Б. Ананьєв у тлумаченні терміна спілкування

зазначав, що предметна діяльність дитини є

спільна дія дитини та дорослого. Психолог стве�

рджував: «Поведінка людини виступає не лише

як складний комплекс її соціальних діяльнос�

тей, за допомогою яких окреслюється природа,

що її оточує, але й спілкування, практична

взаємодія з людьми в різних соціальних струк�

турах» [1, С. 52�73]. На думку вченого, спілку�

вання детермінує характер психічних процесів,

виступає важливим компонентом морального

розвитку особистості. Виховна роль спілкуван�

ня — це наслідок того, що слово, поряд із його

пізнавальною функцією, виконує ще й регулю�

ючу функцію, виступаючи не лише як спосіб

відображення дійсності, але і як спосіб регуляції

поведінки, зокрема моральної.

Отже, розвиток моральних форм поведінки

неможливий поза взаємодією з іншими людь�

ми, оскільки дії їх можуть сприяти реалізації її

потенційних можливостей, але й також здатні

блокувати цей процес. Проте, моральне станов�

лення, стосунки і спілкування нерозривні.

«Спілкування, — зовнішня сторона взаємин

людей, реальне буття взаємин» [4, С. 41]. У про�

цесі спілкування здійснюється обмін ідеями,

інтересами, «передача» рис характеру, форму�

ються установки моральних форм поведінки.

Незаперечним є той факт, що особистість ди"
тини формується у процесі постійних стосунків з
іншими. Зокрема, О. Ф. Лазурський вважав, що
«індивідуальність людини визначається не тільки
своєрідністю її внутрішніх психічних функцій…,
але й не менше її стосунками із навколишніми
явищами» [3].

Сім’я є першим і найважливішим оточенням
дитини. Вона є тим середовищем, де дитина ово"
лодіває традиційною для конкретного етносу
культурою; отримує перші знання щодо навко"
лишнього світу і самої себе; вчиться розрізняти
категорії «Я» і «Вони», а також набуває перших
моральних форм поведінки. 

У сучасній психологічній науці існує низка
дефініцій сім’ї. Е. Ейдеміллер виходить із того, що
сім’я — це мала соціальна група, в основі якої ле"
жать подружні та родинні стосунки, а саме:
взаємини між чоловіком та дружиною, батьками
та дітьми, сестрами та братами й іншими рідни"
ми, які живуть разом та ведуть спільне господа"
рство [8].

У психології утвердилася думка, що дитина

ототожнює себе з тим, ким вона захоплюється і

кого цінує. Вона може ідеалізувати батька,

матір, знайомих (при ще не сформованій кри�

тичності мислення та за відсутності зразків для

порівняння) і тому свідомо чи несвідомо

наслідувати їхні манери, звички, стиль пове�

дінки. Спілкуючись із батьком чи матір’ю, ди�

тина здійснює інтуїтивну пізнавальну діяльність

шляхом наслідування, зіставляння себе і бать�

ків. У результаті поступово розвивається процес
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співучасті і співпереживання, який дозволяє

зрозуміти внутрішній світ інших людей. В про�

цесі соціалізації, в умовах сім’ї, відбувається

формування долученості дитини до внутрішньо�

го світу своїх батьків, формується почуття

емпатії, яке можна охарактеризувати, як бажан�

ня узгоджувати свій активний та емоційний

стан зі станом інших людей. 

Засвоєння моральних форм поведінки відбу�

вається на основі орієнтації дитини на інших

людей, особливо на дорослих. Зразки по�

ведінки, які наслідує дитина, спочатку втілю�

ються в образі конкретної людини — батька, ма�

тері, дідуся, бабусі та ін. В результаті знайомства

з життям дорослих, із їхніми стосунками та

діяльністю у дошкільників проявляється бажан�

ня засвоїти позитивні моральні норми по�

ведінки. Якщо дорослий дотримується  мораль�

них правил поведінки, то він стає позитивним

прикладом для своєї дитини. Дошкільник

наслідує дорослих у ставленні до оточення, до

речей, тварин. Об’єктом наслідування може

стати ровесник або вихователь, який бере без�

посередню участь у вихованні дитини. Спосте�

режувані у житті дорослих норми дитина ре�

алізує в системі особистісних стосунків. 

Формування у дітей моральних форм по�

ведінки — це складний i довготривалий процес,

який має бути насичений клопiткою наполегли�

вою працею над виробленням у дитини мораль�

них норм, якi не дадуть їй змоги чинити поза

моральними правилами.  В обґрунтуванні кон�

цептуальної моделі нашої роботи ми припусти�

ли, що формування форм моральної поведінки

у дошкільників в умовах навчання і виховання

буде можливим в аспекті системного підходу,

що передбачає актуалізацію у дошкільників

потреби у засвоєнні моральних форм по�

ведінки, стимулюванні їх до аналізу, глибшого

пізнання власної унікальності. 

Програмою передбачається поступове зас�

воєння учасниками занять основних понять,

положень, які стосуються розвитку рефлексив�

ної поведінки кожного дошкільника, з подаль�

шим формуванням здатності усвідомлювати

власну нормативну поведінку та нести відпо�

відальність за її дотримання.

Основним завданням було дослідження таких

складових моральної поведінки, як моральні дії,

уявлення про моральну поведінку, моральні

оцінювання поведінки інших людей, моральне

самооцінювання, піддатливість регулятивних

впливів моральних аспектів поведінки, мораль�

на саморегуляція, моральні позиції, моральне

ставлення до батьків, родичів, вихователів, ро�

весників, молодших та незнайомих людей.

Основними були визначені такі завдання

експерименту: 1. Розробити критерії, показни�

ки та рівні сформованості форм моральної

поведінки; 2. Визначити та обґрунтувати

емпіричні методи дослідження особливостей

формування форм моральної поведінки у дош�

кільників; 3. Сконструювати етапи та виділити

компоненти експериментальної програми;

4. Перевірити ефективність реалізації експери�

ментальної програми із використанням статис�

тичних методів дослідження. 

Експериментальне дослідження проводило�

ся у дошкільних закладах м.Трускавця. Всього

було охоплено 152 дошкільники. За результата�

ми нашого дослідження була розроблена психо�

корекційна програма поведінки у дошкільника,

що мала на меті продемонструвати, яким чином

формуються її моральні форми, що допомагає їх

формуванню, які умови впливають на цей

процес. Вона складається із спеціально підібра�

них завдань, які проводяться на спеціальних за�

няттях щодня протягом двох тижнів. 

У заняттях використовуються такі методичні

засоби: 1) використання різного виду ігор, як

необхідного навчального і розвиваючого еле�

мента формування моральних форм поведінки у

дошкільника (рольові ігри (включають рольові

дії й образи, а також психодраму), комуніка�

тивні ігри, ігри і завдання, спрямовані на розви�

ток довільності, усвідомлення таких понять, як

«необхідність дотримуватись правил або норм»,

«сила волі», ігри, спрямовані на розвиток уяви);

2) завдання із використанням «терапевтичних»

метафор. Систематичне пропонування дітям

метафор веде до засвоєння ними основної їх

ідеї: «необхідно дотримуватись моральних форм

поведінки», «бути чемним — це правильно»,

тим самим у дитини формується механізм «мо�

ральної саморегуляції»; 3) використання емо�

ційно�символічних методів: групове обговорен�

ня різних норм поведінки: поділитись з

однолітками (іграшками, солодким; залежно від

симпатій); дякувати; попросити вибачення;

пробачити/пожаліти; дотримуватись правил у

грі; порушення вимоги старшого; дотримання

правил поведінки; вітатись до старшого; про�

пустити старшого; дослухатись до дорослого;

наклеп, наговорити на іншого тощо. Як не�

обхідний етап для обговорення використову�

ються дитячі малюнки, виконані на теми

моральних дилем. При цьому на стадії малю�

вання інколи досліджуються та обговорюються

почуття та думки, які не вдається розкрити у

процесі вербального спілкування); 4) викорис�

тання творів літератури (народних та авторсь�

ких казок, віршів, прислів’їв та приказок).

Дидактичні завдання, спрямовані на аналіз

таформування моральних норм поведінки у

дошкільників; 5) перегляд мультфільмів і обго�

ворення дій та вчинків героїв.
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Досліджувані нами параметри — моральні

норми поведінки — мають динамічний харак�

тер, тобто вони можуть змінюватись від того, в

якому середовищі перебуває дитина та який ви�

ховний вплив на неї здійснюється. Це підтверд�

жує наше діагностування дошкільників після

проведення психокорекційних занять. Пози�

тивна динаміка змін свідчить про підвищення

сформованості моральних норм поведінки. На

основі отриманих даних спостерігалась зміна в

поведінці дошкільників експериментальної гру�

пи. Внаслідок впливу розвивально�психоко�

рекційної програми відбувся розвиток мораль�

них норм поведінки дитини.

На підставі об’єктивних та суб’єктивних

факторів оцінювання розвитку моральних норм

поведінки у дошкільнят можна вважати, що їх

розвиток достовірно відбувся у дітей експери�

ментальної групи. При цьому вплив на форму�

вання моральних норм поведінки у дошкільни�

ків достовірно пов’язаний з оцінкою батьками

їх як більш моральних, що вказує на реалізацію

цього розуміння дітьми у буденному житті, а не

лише в умовах експерименту. Встановлено, що

важливими умовами формування моральних

норм поведінки у дошкільників є позитивний

вплив з боку батьків та вихователів, саме їх схва�

лення та заохочення очікують діти.
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У статті висвітлюється проблема формуван"
ня уявлень дошкільників; окреслюються умови та
особливості етнопсихологічних уявлень дітей заз"
наченого віку; інтерпретуються результати
дослідження змісту етнопсихологічних уявлень
дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: сприймання, уявлення, по�

няття, етнопсихологічні уявлення, особистість

дитини дошкільного віку.

В статье освещается проблема формирования
представлений дошкольников; выделяются усло"
вия и особенности этнопсихологических предс"
тавлений детей указанного возраста; интерпре"
тируются результаты исследования содержания
этнопсихологических представлений детей стар"
шего дошкольного возраста.

Ключевые слова: восприятие, представления,

понятия, этнопсихологические представления,

личность ребенка дошкольного возраста.

This article considers the problem of content forma"
tion of preschoolers;  conditions and ethnopsychologi"
cal concept of preschoolers are described; the results of
the ethnopsychological content representation of
preschoolers are interpreted.

Key words: perception, presentations, concepts,

ethnopsychological presentations, preschool child

personality.

Постановка та актуальність проблеми. Перші

роки життя дитини закладають основи таких

якостей, які невидимо, але глибоко і міцно

пов’язують її зі своїм історичним корінням,

впливають на формування пам’яті родоводу,

любові до своїх батьків, отчого дому. В дитячі

роки зароджується національна самосвідомість

особистості, почуття відданості Батьківщині.

Окремі дослідники зауважують, що людині, яка

змалку не відчуває нерозривного зв’язку зі своїм

народом, важко визначитися, досягти успіху,

реалізуватися в житті. 

Несформованість етнічної самосвідомості

порушує цілісність особистості, спотворює її

етнічну картину світу. Ядро етнічної самосвідо�

мості становить етнічна ідентичність, що ба�

зується на етнопсихологічних уявленнях. Ці

уявлення не є статичними, вони видозмінюють�

ся, збагачуються впродовж усього життя. Пер�

винні уявлення утворюються вже в ранньому

дитинстві, поповнюються та уточнюються в

наступні роки; вони не розчиняються у часі, не

зникають, хоча без належного усвідомлення мо�

жуть бути витісненими у підсвідомість. До кінця

дошкільного віку через уявлення вже чітко

простежується спрямованість особистості дити�

ни як показник рівня її духовно�національного

розвитку. 

Оскільки етнопсихологічні уявлення станов�

лять основний зміст знань дошкільника про

свій народ, його минуле та сучасність, вплива�

ють на формування ставлення дитини до всього

етнічного, визначають моделі її поведінки як

представника конкретного етносу, то проблема

їх формування не може бути позбавлена науко�

вого інтересу сучасних педагогів та психологів.

Таким чином, дослідження особливостей ет�

нопсихологічних уявлень дітей дошкільного

віку видається нам перспективним та різнопла�

новим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви�

значаючи стратегію нашого дослідження, ми

опирались на теоретичні положення провідних

психологів та педагогів, зокрема, положення

про формування самосвідомості особистості

(Л. Божович, В. Мухіна, Г. Урунтаєва, С. Рубін�

штейн); про етнопсихологічні аспекти розвитку

національної самосвідомості (Л. Дробижева,

І. Кон, В. Мухіна, Т. Стефаненко, В. Хотинець),

ідеї формування особистості в процесі освоєння

національної культури (В. Арунова, Г. Волков,

Е. Данзанова, А. Ізмайлов, М. Мацейків); пат�

ріотичного виховання дітей дошкільного віку як

основи формування національної самосвідо�

мості (М. Богомолова, Н. Виноградова, С. Коз�

лова).

У психологічному аспекті різнопланові дос�

лідження проблеми формування уявлень дітей

проводили: Б. Ананьєв, П. Блонський, Л. Вен�

гер, Л. Виготський, О. Запорожець, Г. Люблін�

ська. У сфері дослідження етнопсихологічних

уявлень відомі імена таких науковців, як

Ж. Піаже, Е. Суслова, О. Юденко та ін. 

Більшість дослідників, зокрема й Є. Радіна,

наголошують на важливості формування уяв�

лень дитини про рідну домівку, дошкільний зак�

лад, своє місто чи село, життя людей у ньому,

досягнення кращих громадян країни та ін. для

особистісного зростання дошкільника. Нам

імпонує думка науковців, які вважають, що
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лише після закладення основ патріотизму, лю�

бові до Батьківщини потрібно формувати у

дітей уявлення про інші етноси, нації. Тобто

першочерговим повинно бути формування уяв�

лень дітей про особливості рідного етносу, адже

людина, яка позитивно сприймає, розуміє та

цінує самобутність свого народу, зможе сприй�

мати та розуміти психологічні особливості

інших. 

Аналіз психолого�педагогічної літератури з

окресленої проблеми дав змогу зробити виснов�

ки, важливі для нашого дослідження: у

дошкільному віці закладаються основи етнічної

самосвідомості дитини, що базується на її уяв�

леннях про свій етнос, його історію, звичаї, тра�

диції, психологічні особливості. 

Теоретичний ракурс проблеми формування

етнопсихологічних уявлень дітей свідчить про

недостатню її розробленість, актуалізує дослі�

дження змісту, специфіки етнопсихологічних

уявлень у дошкільному віці та виявлення їх

впливу на формування особистості. 

Мета статті полягає у визначенні особливос�

тей етнопсихологічних уявлень дітей дошкіль�

ного віку; з’ясуванні на основі отриманих ре�

зультатів дослідження змісту етнопсихологічних

уявлень старших дошкільників.

Виклад основного матеріалу дослідження.
У дошкільному віці, за даними вікової психо�

логії, вибудовується структура особистості ди�

тини, зокрема її настанова щодо світу, інших

людей, самої себе. Визначаючи психологічні ос�

нови особистісного становлення дошкільників,

О. Кононко характеризує період дошкільного

дитинства як час зародження та становлення

особистості, закладання її ціннісної сфери,

формування первинних світоглядних уявлень.

У дослідженні, спрямованому на виявлення

етнопсихологічних поглядів дітей, ми зупини�

лися на старшому дошкільному віці, що зумов�

лено інтенсивним розвитком психічних про�

цесів, самосвідомості у цьому віковому періоді.

Порівняно із молодшим дошкільником, у 5�6�

річної дитини формується чіткіше уявлення про

себе як індивідуальність та суспільну істоту, їй

доступне емоційно�смислове оцінювання своїх

можливостей, вона краще усвідомлює свою по�

ведінку та переживання. 

Перш ніж детальніше зупинитися на спе�

цифіці етнопсихологічних уявлень дошкіль�

ників, вважаємо за доцільне розглянути понят�

тя «уявлення» та основні підходи до його

тлумачення. 

У психологічному словнику за редакцією

В. Зінченка поняття «уявлення» визначається

як чуттєво�наочний образ предметів чи явищ

дійсності, що зберігаються в свідомості без без�

посереднього впливу самих предметів на органи

чуття. М. Конюхов у словнику�довіднику із

психології трактує уявлення як психічний

пізнавальний процес відтворення образів

предметів, подій на основі їх пригадування,

продуктивної уяви. Окремі вчені (Л. Венгер,

Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв та ін.)

розглядають уявлення як відтворений образ

предмета, що ґрунтується на минулому досвіді

або, іншими словами, образ, що відтворюється

в пам’яті за відсутності предмета на основі

попереднього сенсорного впливу. Як психічні

образи, уявлення є невіддільними від перцеп�

тивної діяльності людини. С. Рубінштейн спра�

ведливо зауважував, що без уявлень неможливе

внутрішнє життя особистості, її творчість.

Характерними рисами уявлень, за Б. Тепловим,

є наочність, фрагментарність, нестійкість, уза�

гальненість, мінливість. Психолог зазначає, що

багатство, точність, повнота уявлень досягаєть�

ся тільки в процесі цілеспрямованого сприй�

мання 2; 4. 

У своєму дослідженні ми зупинилися на

трактуванні поняття «уявлення» як наочного

образу предмета, явища або події, що виникає

на основі набутого досвіду через його відтворен�

ня в пам’яті. Уявлення виникають на основі ба�

гаторазового сприймання певних об’єктів, а то�

му є результатом узагальнення одержаних від

них чуттєвих вражень, так би мовити, сумарни�

ми образами багатьох сприймань.

У дослідженні історичних уявлень дошкіль�

ників Л. Тютюнник виділяє такі їх види, як

краєзнавчі (чуттєво�наочні образи, що виника�

ють на основі обізнаності дітей про історію

рідного міста (села), вулиці, заповідників,

пам’ятників; символіку рідного краю тощо),

культурологічні (чуттєво�наочні образи, які ут�

ворюються на основі обізнаності про культуру,

побут, фольклор, мистецтво свого народу, нації)

та етнічні (чуттєво�наочні образи, які виника�

ють на основі обізнаності дітей щодо своєї

нації, родоводу; знань і дотримання традицій,

обрядів, ритуалів, етнічної символіки свого

народу) [8]. Останні безпосередньо пов’язані із

предметом нашого дослідження.

Етнопсихологічні уявлення дитини форму�

ються у повсякденному житті та діяльності,

збагачуються за рахунок фольклору, народних

звичаїв і традицій, декоративно�прикладного

мистецтва, спостереження чи участі в родинних

обрядах та ін. Поза сімейним середовищем

цілеспрямоване утворення етнопсихологічних

уявлень дітей відбувається у дошкільному нав�

чальному закладі на заняттях, в процесі підго�

товки і безпосередньої участі в святах, розвагах,

які стимулюють пізнавальну активність дитини,

розвивають у неї прагнення до надбання нових

знань. Таким чином забезпечується підготовка
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дитини до засвоєння основ духовної та ма�

теріальної культури свого народу, усвідомлення

його етнічних цінностей. 

Розвиток інтересу дошкільників до рідного

краю, його історії та сьогодення, життя в усіх

його аспектах має відбуватися на основі

поєднання когнітивного, емоційного та по�

ведінкового компонентів. Як переконує К. Кру�

тій, емоційний компонент, враховуючи спе�

цифіку зазначеного віку, є провідним, оскільки

впродовж дошкільного дитинства емоції три�

валий час залишаються генетичними формами

регуляції поведінки й формування інтелекту�

альної сфери. Достеменно відомо, що чим глиб�

ше і яскравіше переживання дитини, тим

стійкішим і повнішим буде відчуття, уявлення,

що виникає на його основі. З цього приводу

К. Крутій зазначає, що культура народу може

стати для дитини джерелом ціннісного ставлен�

ня до довкілля тільки пройшовши через її

відчуття та емоційні переживання [7]. 

Формування етнопсихологічних уявлень

дошкільників здійснюється рефлексивним і не�

рефлексивним способами. Перший пов’язаний

із вербалізацією і свідомим прийняттям знань та

норм поведінки, за іншим знання та норми

засвоюються шляхом безпосереднього насліду�

вання зовнішньому зразку або під впливом

соціальної групи через механізм навіювання,

«психічного зараження» [8].

Здійснивши теоретичний аналіз окресленої

проблеми та врахувавши специфіку дошкільно�

го віку, в своєму дослідженні ми зупинились на

використанні проективного малюнку з метою

визначення особливостей етнопсихологічних

уявлень дітей старшого дошкільного віку.

Теоретична та практична розробка застосу�

вання малюнкових методів висвітлена у працях

Ф. Гудінаф, В. Вольфа, О. Захарова, А. Співако�

вської, Т. Яценко.

Малюнок, поряд з іншими площинними

зображеннями, відомий здавна як надійний

спосіб експлікації картини світу; малювання

тісно пов’язане із зоровим аналізатором, що є для

людини основним каналом сприймання; у пси�

хологічній практиці доведена висока проек�

тивність малюнку, пов’язана із необмеженою

пластичністю його форми та змісту та ін. Крім то�

го, зображувальна діяльність звична і цікава для

дитини дошкільного віку, у ній легко забезпечити

атмосферу гри та невимушеності. Діти можуть

графічно висловити (змалювати) власні думки. В

процесі малювання простежується чіткий зв’язок

між розвитком сприймання дитини, її спостереж�

ливості, запасом уявлень і повнотою та точністю

відображення дійсності, виразністю малюнку.

Базою нашого дослідження слугували до�

шкільні навчальні заклади м. Кременця Тер�

нопільської області. Вибірка охопила 50 дітей

старшого дошкільного віку. Перед респондента�

ми було поставлено завдання намалювати свою

Батьківщину. За змістом тематичних малюнків

ми прагнули з’ясувати, як діти уявляють свою

Батьківщину, які асоціації виникнуть у них у

ході виконання завдання, як вони проявляти�

муть своє ставлення до зображуваного.

Аналіз дитячих малюнків був спрямований

на визначення місця етнічного в їх змісті. Спе�

цифіка змісту етнічних образів, зображуваних

старшими дошкільниками, полягала у вира�

женій символічності. У багатьох малюнках є

чіткі символи етнічності: прапор (на певній

споруді), калина (біля хати, на подвір’ї), вишив�

ка (в оздобленні інтер’єру). Етнічний відтінок є

у всьому, що зображує дитина, адже у своєму

малюнку вона відтворює рідну природу, особли�

вості місцевості, в якій зростає, побут, людей із

близького оточення. Важливе значення мало

зображення самої дитини на малюнку — чи

відводить вона й собі місце в етнічному світі.

Разом з тим, зміст окремих малюнків був більш

примітивним, порівняно із роботами однолітків

(традиційно зображувався будинок, дерево,

квіти, тобто не простежувався чіткий зв’язок із

заданою темою). Гіпотетично це може свідчити

про слабкий інтерес дитини до власне українсь�

кого, низький рівень спостережливості і, що

дуже важливо, для нашого дослідження, про

малий обсяг етнопсихологічних уявлень. Не�

безпідставно можна сказати, що діти відображу�

ють, повторюють, певною мірою розкривають

індивідуальні уявлення своїх батьків та інших

дорослих, які беруть безпосередню участь у

їхньому вихованні та формуванні особистості. 

До числа найчастіше зображуваних об’єктів

ми віднесли: з живої природи — дерева (причо�

му не ліс, а ряд окремих дерев або одне дерево

як важливий елемент композиції), квіти, рідше

звірі, птахи та сама людина; з неживої — гори,

ріки чи інші водойми. На всіх малюнках зобра�

жене небо (з хмарами та без), в основному із

сонцем, є житлові будинки, рідше дороги,

транспорт. Гендерні відмінності проявилися у

тому, що хлопчики у малюванні на задану тему

частіше зображують людей, а дівчатка — приро�

ду, об’єкти рукотворного світу, зокрема буди�

нок. Крім того, дівчатка прагнуть більше прик�

расити малюнок (за допомогою насичених

кольорів, квітів). 

Найчастіше відтворювані об’єкти у малюн�

ках дітей ми об’єднали у групи і вивели

відповідне процентне співвідношення: «Етніч�

на символіка» (32%), «Елементи ландшафту»

(94%), «Елементи побуту» (58%), «Люди» (44%),

«Сама дитина» (28%). Наведені дані ілюструє

подана нижче гістограма (див. рис. 1).
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Рис. 1. Елементи дитячих малюнків на тему 
«Моя Батьківщина»

Аналізуючи малюнки дітей, ми враховували

просторове розміщення об’єктів (на передньо�

му плані, віддалено), їх розміри (дуже великі або

надто дрібні), яскравість, палітру кольорів.

Зміст малюнка також дав можливість з’ясувати

особисте ставлення дитини до зображуваного:

чим старанніше дитина відтворювала той чи

інший об’єкт, тим більше значення він має для

неї (тут, в основному, йдеться про людей із ото�

чення дитини — найближчих вона малює кра�

сивими (зі своєї точки зору), оптимальних

розмірів, у центральній частині малюнка, без

закреслень та штрихів. Спостерігався одинич�

ний випадок, коли дитина завзято почала малю�

вати людину, а потім стерла зображення, моти�

вуючи тим, що «…я забула, треба ж Батьківщину

малювати!».

Виявляється цікавим той факт, що кількість

малюнків без зображення людини (людей)

превалює над кількістю малюнків, на яких лю�

дина зображена. Чи не означає це, що дитина не

бачить прямого зв’язку між собою, своїми

рідними і Батьківщиною? У ході подальших

досліджень ми намагатимемось з’ясувати при�

чини цього явища — чи не сигналізують вони

про формальність етнічних знань дітей. Дитяча

обізнаність про традиції, звичаї, обряди свого

народу, його мистецтво, побут є важливим

підґрунтям для формування позитивної етніч�

ної ідентичності, але автоматично, так би мови�

ти, сама собою, не може її забезпечити. У цьому

процесі небезпечно акцентувати увагу лише на

когнітивному компоненті; потрібно прагнути

до гармонійного долучення емоційної і кона�

тивної складових, щоб досягти високого роз�

витку етнічної самосвідомості дитини. 

Описані вище результати дослідження

ескізно змальовують етнічну картину світу ди�

тини старшого дошкільного віку, розкриваю�

чись в її уявленнях, зафіксованих графічно. Як

бачимо, в цьому віці етнопсихологічні уявлення

дитини «прив’язані» до її найближчого оточен�

ня — рідної домівки, її інтер’єру, свого подвір’я,

природи рідного села чи міста. 

Висновки і перспективи подальших дослі=
джень. Аналіз психолого�педагогічної літерату�

ри з проблеми дослідження дає підстави конста�

тувати, що дошкільний вік є сенситив�

ним для формування етнопсихологіч�

них уявлень. У першу чергу це забезпе�

чується високою сприйнятливістю

дітей, їх емоційністю та схильністю до

наслідування. На наш погляд, ефек�

тивність процесу формування етнопси�

хологічних уявлень дітей можна підви�

щити за наявності інтересу до них та

включенню до сюжету ігрової та продуктивних

видів діяльності.

Таким чином, етнопсихологічні уявлення

дошкільників є чуттєво�наочними образами

про рідну домівку, місто (село), регіон, країну;

про звичаї, традиції, обряди родини та етносу в

цілому; побут; мистецтво — всі сторони життя

та діяльності свого народу, які доступні сприй�

манню та розумінню дитини у зазначеному

віковому періоді. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у

визначенні палітри методів дослідження, які

дадуть змогу ширше розкрити зміст етно�

психологічних уявлень дошкільників, структу�

рувати їх та виявити вплив на формування

зростаючої особистості.
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В статті розглядається проблема взаємоза"
лежності між акцентуаціями особистості, ти"
пами темпераменту та стратегіями втечі від
реальності. Приводиться аналіз результатів
емпіричного дослідження. Дані дослідження,
представлені в статті, свідчать про наявність
залежності між акцентуаціями, вимірюваними
за К. Леонгардом, типом темпераменту за Р. Ле"
Сенном та стратегіями втеч від реальності за
Н. Пезешкіаном. Отримані результати дозволя"
ють глибше і повніше зрозуміти природу індивіду"
ально"психологічних відмінностей.

Ключові слова: акцентуації особистості, тип
темпераменту, втеча від реальності, диферен�
ційні відмінності.

В статье рассматривается проблема взаимо"
зависимости между акцентуациями личности,
типами темперамента и стратегиями ухода от
реальности. Приводится анализ результатов эм"
пирического исследования. Данные исследования,
представленные в статье, свидетельствуют о
существовании зависимости между акцентуаци"
ями, определяемыми по К. Леонгарду, типом тем"
перамента по Р. Ле"Сенну и стратегиями ухода
от реальности по Н. Пезешкиану. Полученные ре"
зультаты позволяют глубже и полнее понять
природу индивидуально"психологических различий. 

Ключевые слова: акцентуации личностиі, тип

темперамента,уход от реальности, дифферен�

циальные различия.

The article deals with the problem of interdepend"
ence between accentuations of individuals, has meas"
ured by K.Leongard, types of temperament by R.Le"
Senn and strategies of going away form the reality by
N.Peseshkian. The result of analysis of experimental
investigation is taken place. According to the article
these investigation are about the dependence between
accentuations, types of temperaments and strategies of
going away from the reality. According to these results
we can anderstand the nature of individual psyhologi"
cal differences deeper and wider. 

Key words: accentuations of individuals, types of

temperament, going away form the reality, psyho�

logical differences.

Процес соціалізації, в результаті якого люди�

на звикає діяти в певному соціальному середо�

вищі відповідно з нормами даного соціуму та

засвоює його ідеологію і мораль, має багато ас�

пектів і продовжується все життя. Можливість

успішної самоактуалізації, взаєморозуміння

між людьми, їхня групова сумісність, успішна

реалізація власних бажань і потреб, взаємопова�

га, вміння спілкуватися і налагоджувати гарні

стосунки залежать та визначаються, головним

чином, особистісною поведінкою людини. Ре�

акції на дію різноманітних внутрішніх та

зовнішніх стимулів навіть в однакових ситу�

аціях проявляються у кожного по�різному. Ди�

ференційні властивості реагування залежать від

багатьох чинників. Найважливими із них є такі,

як вік, стать, національність, освіта, професія,

індивідуально�типологічні відмінності особис�

тості, темперамент, характер. 

Проблеми особистісних відмінностей здавна

турбували людей, робились спроби звести

нескінченну різноманітність індивідуальностей

до невеликого числа типових портретів. І вчен�

ня про темперамент бере свій початок ще з

древньої Греції. Найдавнішу із відомих кон�

цепцій темпераменту зустрічаємо у давньог�

рецького мислителя — лікаря Гіппократа 

(5 ст. до н. е.). У своєму трактаті «Про природу

людини» він розглядав людську натуру як

відповідну пропорцію чотирьох основних

«соків» (humoros) в організмі. Він вважав, що

тіло людини містить у собі кров, флегму і двоя�

кого роду жовч — жовту і чорну. Оптимальне

поєднання цих соків є засадою здоров`я і, нав�

паки, неправильне змішання соків, спричинене

невідповідними пропорціями між ними, викли�

кає хвороби. Переважання в людині тієї чи

іншої рідини, а також їх різноманітне сполучення
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і дають певний тип темпераменту. Саме слово

«темперамент» перекладається з грецької як

«змішувати певним чином». 

Уже Платон розглядав дві сторони душі —

високу, що походить із світу ідей, наділену влас�

тивістю безсмертності, і низьку, яка вмирає ра�

зом із тілом. Остання ділиться на дві половини:

одна із них більш благородна, інша «ница». От�

же, одержуємо три частини душі. Перша части�

на є джерелом пізнання, друга — джерелом

мужності, а третя — джерелом інстинктів.

Звідси Платон виділяє три типи характерів:

нормальний, тимократичний, олігархічний.

Крім цих він намітив ще два, один із яких де�

мократичний, другий — тиранічний.

Теофраст у «Характеристиках» вперше вис�

ловив думку, що характери людей відображають

і виражають життя суспільства [1]. Це було до�

сить відмінним від побутуючих на той час пог�

лядів на характер як породження долі, дещо

незмінне.

Першим елементом наукового підходу є

вчення Гіппократа, розвинуте в подальшому Га�

леном, який виділив і описав дев’ять темпера�

ментів, із них чотири, безпосередньо залежні від

переваги одного з соків в організмі, Гален на�

звав відповідно: сангвінік (sangius — кров), хо�

лерик (chole — жовч), меланхолік (melas hole —

чорна жовч) і флегматик (phlegma — флегма).

З дев’яти описаних Галеном типів ці чотири ви�

користовуються і понині. 

Пізніше багато науковців брали її за основу.

Це були відомі вчені — І. Кант, В. Вундт,

І. П. Павлов. І. Кант ділив темпераменти на

темпераменти почуття і темпераменти діяль�

ності і вважав, що кожен із них може бути

пов’язаний зі збудженням життєвої сили (inten�

sio) чи із її послабленням (remissio)».  

Багато дослідників темпераменту звертали

увагу на емоційні і моторні реакції індивіда,

виділяючи їх силу (інтенсивність) та швидкість

протікання в часі. Так, німецький психолог

В. Вундт розумів темперамент як схильність до

афекту і виділяв дві біполярні властивості тем�

пераменту; силу і швидкість зміни емоції. 

Однією із перших відомих типологій темпе�

раменту, яка опиралась на результати емпірич�

них досліджень, була теорія Хейманса —

Вірсма.Типологія Ле�Сенна повністю базується

на підході Хейманса — Вірсма і дотепер досить

часто використовується особливо в франкомов�

них країнах. Ле�Сенн виводить, як основні еле�

менти характеру, такі його ознаки, як емоцій"
ність, активність, первинність і вторинність [1].

Грунтуючись на цих якостях, учений дає вісім

характерологічних типів. Характер Ле�Сенн

розглядає як сукупність трьох основних складо�

вих частин — емоційності, активності, первин"

ності і вторинності. Різні комбінації емоцій�

ності (+ або �), активності (+або �), первинності

або вторинності дають вісім основних власти�

востей.

Е+, А�, П: Нервовий

Е+, А�, В: Сентиментальний

Е+, А+, П: Холеричний

Е+, А+, В: Пристрасний

Е�, А+, П: Сангвінік

Е�, А+, В: Флегматик

Е�, А�, П:  Аморфний або безпечний

Е�, А�, В:  Апатичний 

Це, звичайно, «чисті» типи, які рідко зустріча=
ються в дійсності. Але, орієнтуючись на них, лег=
ше визначати «змішані» типи, з якими найчастіше
зустрічаємось у повсякденному житті.

Акцентуації — поняття, введене К. Леонгар�

дом для характеристики варіацій темпераменту,

характеру чи особистості психічно здорових лю�

дей. При акцентуаціях окремі особистісні рисі

надмір підсилені, внаслідок чого виявляється

вибіркова ранимість відносно певного роду пси�

хогенних впливів при хорошій і навіть підви�

щеній стійкості до інших. На відміну від психо�

патій, при акцентуаціях немає тотальної зміни

особистісних властивостей, не йдеться про пору�

шення адаптації, обумовлені зміною осо�

бистісної структури. І все ж, за аналогією із пси�

хопатіями, прийнято виділяти типи акцентуацій,

відповідні тим чи іншим типам психопатій. Так,

А. Є. Лічко називає як такі, що найбільше

зустрічаються в підлітковому віці, — гіпертим�

ний, циклоїдний, лабільний, астеноневротич�

ний, сенситивний, психастенічний, шизоїдний,

епілептоїдний, істероїдний, нестійкий, конфо�

рмний та конформно�гіпертимний варіанти ак�

центуації. А. Є. Лічко вважав, що дистимічний та

застрягаючий типи К. Леонгарда, що відповіда�

ють конституційно�депресивному та паранояль�

ному типам психопатій П. Б. Ганнушкіна, в

підлітковому віці практично не зустрічаються.

Акцентуації розвиваються в період станов�

лення особистості і нівелюються в дорослому

віці. Особливості характеру при акцентуаціях

можуть проявлятись не постійно, а лише в дея�

ких випадках, за певних умов. 

К. Леонгард не вважає, що акцентуації

трансформується в психопатію, і називає їх пе�

редпсихопатичними [2].

До діагностики акцентуацій існують два ос�

новні підходи: умовно їх можна назвати клі�

нічним (психіатричним) і психологічним. Пер�

ший із цих підходів, поданий типологією,

розробленою А. Лічко, другий реалізований у

типології К. Леонгарда [2; 3]. По суті, обидві ці

типології виділяють у реальній дійсності (у

людському соціумі) ті самі об’єкти, проте трак�

тують їх дещо по�різному. 
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Акцентуації вказують не лише на певні типо�

логічні відмінності, але й можуть служити прог�

нозом для поведінкових реакцій та можливих,

за несприятливих умов, психічних відхилень.

Особливо чітко ці відмінності у реагуванні

проявляються у нестандартних, екстремальних

життєвих ситуаціях. Часто ту чи іншу індивіду�

альну реакцію ми характеризуємо як адекватну

або неадекватну. А при аномальному розвитку,

патології особистості ми нерідко спостерігаємо

неадекватні реакції навіть в буденних ситуаціях.

Усіх вчених, які працювали з проблемою ак�

центуацій характеру (Лічко, Леонгард, Ган�

нушкін, Егідес, Ейдемілер, Зворикін, Козлов,

Шмишек, Подмазін та ін.), хвилювало питання

великої ймовірності виникнення порушень у

людей з вираженими психопатичними особли�

востями і акцентуаціями характеру. Вони вва�

жають, що акцентуації — це постачальники

нервових розладів, конфліктів і неврозів; а пев�

ному типу невротичних розладів властиві певні

акцентуації характеру.

Коли ж ідеться про делінквентну поведінку,

то основним у поведінці таких особистостей є

прагнення до «втечі від реальності», страх перед

буденним, наповненим обов'язками та регла�

ментаціями «нецікавим» життям, схильність до

пошуку замежових емоційних переживань,

навіть ціною серйозного ризику, та нездатність

бути відповідальним за будь�що. Така

маргінальна позиція особистості до життя приз�

водить до формування девіантної та делінквент�

ної поведінки.

Часто непродуктивна поведінка людини

проявляється як своєрідна «втеча» від реаль�

ності. Згідно із концепцією Н. Пезешкіана [4],

існує чотири види «втечі» від реальності: 

а) «втеча в тіло», коли виникає заміщення

традиційної життєдіяльності, спрямованої на

сім’ю, кар’єру чи хобі, зміна ієрархії цінностей

буденного життя, переключення на діяльність,

спрямовану на власне фізичне чи психічне

вдосконалення (т.з. паранойя здоров’я); 

b) «втечі в роботу» характерна дисгармонійна

фіксація на службових справах;

c) у випадку «втечі в контакти чи самотність»

формується зміна цінності комунікації, при

якій спілкування стає або єдино бажаним спо�

собом задоволення потреб, замішуючи все, або

зводиться до мінімуму; 

d) при «втечі у фантазії» особистісь виявляє

інтерес до псевдо�філософських пошуків, релі�

гійного фанатизму, життя в світі ілюзій.

В книзі «Психотерапія повсякденного жит�

тя» доктор Н. Пезешкіан дає ілюстрацію трьох

типів «втечі від реальності, які проявляються ще

із дитинства [4]. На думку Н. Пезешкіана, всі

три види реакцій характеризуються тим, що

людина намагається вийти із конфліктної сфе�

ри, уникнути будь�яких вимог і напружень.

Вона рятується як равлик у своїй мушлі, в

своєму осібному життєвому просторі, до якого

звикла; створює свій власний світ на противагу

дійсності.

У психологічній психопрофілактиці та ко�

рекції постає суттєве питання про те, які ж ме�

ханізми задіяні у проблемі «втечі» особистоств

від реальності, від відповідальності та обов’язку

в щоденному житті.  Багато авторів вбачають

причини такої  особистісної  позиції в проблемі

зниженої резистентності до труднощів. У зв’яз�

ку з цим прийнято говорити про поведінкові

відхилення. Такі відхилення як правило почи�

нають проявлятися у підлітковому віці,  коли

зростають вимоги до особистості.

Cтратегію «втечі від реальності» часто тлума�

чать, як аддиктивну поведінку, а осіб, яким вона

властива, називають аддиктами. Аддиктивні на�

хили проявляються у деяких людей в різних

сферах їх щоденної діяльності, а далі на цій

основі нерідко формується стратегія чи вид

«втечі» від реальності.

Акцентуйованість характеру — явище дуже

розповсюджене, особливо серед підлітків. Ак�

центуації характеру, на думку А. Е. Лічко — «...це

крайні варіанти норми, при яких окремі риси ха�

рактеру надмірно виражені, загострені» [3, 10].

К.Леонгард зазначив, що «…акцентуація — це по

суті ті ж індивідуальні риси, але які мають тен�

денцію до переходу в патологічний стан» [2].

Підходи до виділення і класифікації типів

акцентуйованих особистостей досить різнома�

нітні. 

У проблемі типологічних проявів акценту�

ацій важливою є поведінка особистості не лише

в якихось нестандартних чи екстремальних си�

туаціях, але й у щоденних життєвих ситуаціях, в

навчанні та поведінці. І, по суті, ця поведінка

може проявлятися дещо відмінним чином не

лише при різних акцентуаціях, але може бути

трохи відмінною у випадку гостро вираженої

акцентуації.

В даному дослідженні ми поставили собі за

мету вивчити психологічні особливості акцен�

туацій та типів темпераменту при різних видах

стратегії «втечі від реальності. Уважно проа�

налізувавши літературу за темою, підібрали

відповідні методики і сформували вибірку для

дослідження.

Отже, сформовані нами анкети=опитувальники
за теорією Н. Пезешкіана та за теорією Ле=Сенна,
а також модифікований нами опитувальник акцен=
туацій за теорією К. Леонгарда лягли в основу екс=
периментально=психологічного дослідження.

Аналіз дослідження проводився за даними,

отриманими методом математично�статистичної
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обробки за формулою Пірсона. Підраховува�

лись значення кореляційної залежності між

типами темпераменту, акцентуацій та видами

«втеч від реальності». 

При аналізі результатів тестування за розроб�

леною нами методикою, що базується на теорії

Ле�Сенна, слід зазначити, що шкали, які

оцінюють протилежні поняття, мають яскраво

виражену (на 99% рівні) негативну кореляцію.

Можна відмітити наявність незначної залеж�

ності між фактором активності та емоційністю і

первинністю, що, загалом, узгоджується із тео�

ретичними очікуваннями, які випливають з те�

орії Ле�Сенна.

Проводячи аналіз результатів тестування за

розробленою нами методикою, що базується на

теорії Пезешкіана, слід зазначити, що шкали,

які оцінюють різні типи «втечі» від реальності,

мають яскраво виражену (на рівні 99%) негатив�

ну кореляцію. Це свідчить про високу валідність

діагностованих нами шкал.

Середнє квадратичне значення по кожному з

типів «утечі» від реальності співрозмірні, що

вказує на відсутність надання досліджуваними

переваги якомусь певному типу, на відміну від

тестування на основі опитувальника за Ле�Сен�

ном, де опитувані віддавали явну перевагу вибо�

рам за шкалами активності, емоційності та пер�

винності.  

При аналізі взаємозалежностей між типами

акцентуацій та типом темпераменту за Ле�Сен�

ном, а також за видами «втеч» від реальності за

Н. Пезешкіаном — можна відмітити, що існує

чітка залежність рис темпераменту, акцентуацій

та стратегіями «втеч» від реальності. 

Для емоційно�лабільного, циклоїдного типу

характерна висока емоційність, пасивність, вто�

ринність та «втеча в контакти». 

Емотивний тип виявляє емоційність, пер�

винність  та схильність до стратегії «втечі в кон�

такти».

Екстравертованому типу притаманні висока

емоційність, первинність, «втеча в контакти та в

тіло».

Гіпертимний тип характеризується високою

активністю та первинністю. Для нього харак�

терною є стратегія — «втечі в тіло».

Демонстративний тип є активним, емоцій�

ним і первинним. Для цього типу характерною є

стратегія — «втеча у тіло та в контакти».

Збудливий тип акцентуації є за Ле�Сенном —

активним, емоційним, вторинним та схильним

до «втеч в тіло та у роботу».

Педантичний тип відрізняється активністю,

низькою емоційністю, вторинністю та високою

готовністю до «втеч у роботу».

Застрягаючий тип характеризується також

беземоційністю, активністю при вираженій

первинності та схильності до «втеч в роботу».

Інтровертований типи характеризуються

низькою емоційністю, пасивністю, первинністю

та схильністю до «втеч у світ фантазій».

Дистимічні особистості пасивні, беземоцій�

ні, первинні і характеризуються стратегією

«втеч у світ фантазій».

Тривожний, як і інтровертований тип, харак�

теризується пасивністю, низькою емоційністю

та схильністю до «втеч у світ фантазій», хоча цей

тип вирізняється своєю вторинністю.

Афективно�екзальтований тип проявляє себе

як пасивний, вторинний, із тенденцією до

«втечі у світ фантазій та в контакти».

Результати дослідження вказують на досить

високу залежність таких особистісних пара�

метрів, як акцентуація, тип темпераменту та

стратегія «втечі від реальності». 

Дане дослідження дало змогу підійти до аналізу
деяких параметрів взаємозв’язку між індивідуаль=
но=психологічнми характеристиками особистості,
зокрема акцентуаціями, властивостями темпера=
менту за Ле=Сенном та видами (стратегіями)
«втеч» від реальності за Н. Пезешкіаном.
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Стаття присвячена висвітленню основних за"
сад психології життєтворчості, підходам до ро"
зуміння та визначення поняття життєвого про"
екту і його розташуванню в категоріальній
системі психології життєтворчості, наслідкам
нерозважливого вибудовування особистістю свого
життя.

Ключові слова: життєтворчість, життєвий

проект, життєвий план, життєва програма.

Статья посвящена анализу концептуальных
основ психологии жизнетворчества, подходам в
формировании понятия жизненного проекта и его
позиции в иерархической структуре категориаль"
ного аппарата психологии жизнетворчества, а
также следствиям непродуманного построения
личностью своей жизни.

Ключевые слова: жизнетворчество, жизнен�

ный проект, жизненный план, жизненная прог�

рамма.

The article is devoted illumination of basic princi"
ples of psychology make of life, going near understand"
ing and determination of concept of vital project and
his location, in the category system of psychology of
make of life, to the consequences of the reckless rang"
ing by personality of the life.

Key words: life creation, life project, life plan, life

programme.

Особливість людського буття у світі визна�

чається рядом важливих моментів, а саме:

здатністю до рефлексії або вмінням відстороне�

но бачити себе і свої дії, універсальністю (адже

людина не призначена ні для чого конкретно,

вона може бути всім і нічим в залежності від її

міри самоздійснення), усвідомленням кінце�

вості свого буття (коли ціна життєвого вибору

власне оплачена ціною життя), здатністю до

оцінки діяльності та дійсності, неспеціалізо�

ваністю [12, с. 10�11]. Саме поняття неспеціа�

лізованості розкриває всю сутність людського

життя з його непередбачуваністю, глибиною і

широтою. Адже в будову людського організму

не закладена програма її життєвих здійснень.

Відсутність якоїсь певної програми життя ро�

бить людину істотою вільною, такою, що має

свободу вибору: людина як людина ні до чого

жорстко не прив’язана й однозначно не спону�

кувана і через те має можливість обирати, пев�

ною мірою проектувати своє життя. «Доля

людини покладена на неї саму» та «Людина —

це передусім проект», — писав у своїх працях

Ж.�П Сартр [13]. І саме через неспеціалізо�

ваність  людина мусить  виробити свій життєвий

план, побачити своє життя в проекті та віднай�

ти в собі сили і мужність його реалізувати. Як

зазначає О. Коржова, унікальність людини по�

лягає в її способі брати активну участь у процесі

життєдіяльності й тим самим «вибудовувати»

власне буття, тобто бути його суб’єктом [4]. То�

му у розвитку окремої людини так гостро стоїть

питання про пошук життєвих орієнтирів, про

людський життєвий вибір, людське самовизна�

чення і самотворення, адже все буття людини

тримається на людських зусиллі і активності.

Постановка проблеми
Питання життєвої творчості особистості є

предметом наукової рефлексії у багатьох

дослідженнях. Ця тематика є постійно актуаль�

ною, вимагає весь час нових підходів, бачень і

по суті є невичерпною. Однією із системоутво�

рюючих категорій психології життєтворчості

поряд із категоріями «життєвого плану», «жит�

тєвої програми», «життєвої стратегії», «життєвої

траєкторії» є категорія «життєвого проекту», що

є відносно новою і неусталеною. А наявність

значущої у дослідницькому і творчому плані

проблеми проектування  свого життя потребує

інтегрованого знання, дослідницького пошуку

для її вирішення. Тому метою нашої статті є виз�

начення положення категорії «життєвого про�

екту» у психології життєтворчості. Завданнями
на цьому шляху постануть: 1) аналіз основних

засад психології життєтворчості; 2) висвітлення

та конкретизація поняття «життєвого проекту»,

а також визначення його положення у струк�

турній ієрархії категоріального апарату психо�

логії життєтворчості; 3) визначення ролі своє�

часного, доцільного проектування молоддю

свого життя, як необхідної умови збереження

психічного здоров’я особистості і повноцінного

розвитку.

Теоретичні і прикладні аспекти проблеми

життєтворчості тісно пов’язані із поняттями

саморозвитку (Г. Костюк та ін.), самоактуалізації

(А. Маслоу та ін.), саморегуляції, особистісного

зростання (К. Роджерс, В. В. Козлов) і висвітлені

у працях, присвячених адаптації та подальшій

життєвій активності (В. М. Ямницький), пошуку
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індивідуального життєвого шляху (В. Г. Панок,

Г. В. Рудь), становленню життєвого світу

особистості (Т. М. Титаренко) та ін. Різні аспек�

ти життєтворчості становлять предмет дослі�

дження як академічного психологічного напрям�

ку (А. Сухоруков, Л. В. Сохань, Г. М. Несен,

В. І. Шинкарук, О. А. Донченко, Т. М. Титарен�

ко, Н. М. Ануфрієва та ін.), так і новітніх підходів

до вивчення закономірностей внутрішнього

світу людини (С. Ю. Степанов, І. М. Семенов).

Автори зазначають, що процеси життєтворчості

розгортаються завдяки особливій спрямованості

особистості яка є адаптованою (А. Сухоруков),

цілісною (С. Максименко, І. Семенов, В. Семі�

ченко та ін.), духовною (І. Бех, П. Єршов, М. Ка�

ган, М. Савчин, П. Симонов та ін.) та творчою

(В. Дружинін, В. Моляко, Я. Пономарьов та ін.),

має розвинену індивідуальність (Н. Ануфрієва,

О. Саннікова, В. Татенко, Н. Чепелєва та ін.).

Аналіз сучасних досліджень проблеми жит�

тєтворчості українськими вченими (Н. Ануф�

рієва, І. Бех, О. Донченко, Г. Несен, Л. Сохань,

Т. Титаренко, В. Шинкарук, М. Шульга, В. Ям�

ницький) засвідчує соціально�психологічну

спрямованість у побудові концепції життєтвор�

чості, що реалізується у відповідній технології

життєтворчості. Як зазначає В. М. Ямницький,

характерною рисою означеного підходу є ро�

зуміння життєтворчості як мистецтва життя,

яке розглядається як особливе вміння та висока

майстерність у творчій побудові особистістю

життя, що ґрунтується на знанні життя, його

законів, розвиненій самосвідомості та володінні

системою технологій програмування, здійснен�

ня життя як індивідуально�особистісного

проекту [18, с. 15]. Загалом під поняттям життє�

творчості розуміється духовно практична

діяльність особистості, що спрямована на про�

ектування, програмування, планування та твор�

че здійснення нею свого індивідуального життя.

Особистість у цьому процесі виступає як суб’єкт

індивідуального життя, а об’єктом творчих

діянь особистості виступає її власне життя [8,

с. 7]. В особливому сенсі розуміє поняття

життєтворчості С. Ю. Степанов, для якого

життєтворчість — це особливий тип життєдіяль�

ності, за яким кожна мить життя є творчим ак�

том, потенційною інновацією у будь�якій сфері

життя людини [14]. А. Сухоруков розглядає

творчість людини в галузі психологічних утво�

рень і процесів, з якими пов’язана цілісність її

життя. Критерій життєтворчості, зазначає ав�

тор, може бути тільки інтегральним. Життє�

творчість як «творення життя» — це творчість у

трьох іпостасях: продуктивній (результатах ак�

тивності особистості), суб’єктивній (у розвитку

суб’єктного світу особистості), і соціальній

(відбиття в життєвих світах інших людей). Саме

інтеграція трьох цих іпостасей закладає

цілісність творчої особистості, перетворює її на

життєтворчість [15, с. 19] Однією із технологій

життєтворчості є життєве проектування, в яко�

му конкретизуються і життєві стратегії, і

життєві плани, і цінності та пріоритети особис�

тості, в руслі якого розгортається і її життєвий

шлях. А свідоме творення особистістю свого

життя передбачає розробку індивідуального

життєвого проекту.    

Одним із перших, хто використав поняття

«проекту» та «проектувальної діяльності» у пси�

хології був Б. Ф. Ломов (1966), який проголосив

принцип проектування діяльності у зв’язку з

обґрунтуванням антропоцентричних поглядів

на техніку [5, с. 63�67]. В. А Моляко співвідно�

сив процес проектування з історією еволюції

об’єкта проектування, що фіксується у «відпо�

відності із специфічною логікою архітектурно�

дизайнерського мислення» [10, с. 15]. Ці понят�

тя постали центральними у проведених ним

дослідженнях із психології конструкторської

діяльності [9]. 

У психологічних науках поняття проекту та

проектування останнім часом набуло актуаль�

ності і нового змісту у зв’язку з розробкою

проблеми проектування освітніх систем

(Є. Ісаєв, В. Слободчиков, Н. Тализіна, І. Яки�

манська, В. Ляудіс), де механізм проектування

постає рушійним механізмом освіти, що розви�

вається, а також у ході досліджень, присвячених

проектній діяльності школярів (Н. В. Матяш та

ін.) та проектному підходу у навчальній системі

шкільної освіти (В. Рубцов, І. Зимня, М. Не�

чаєв, В. Сидоренко), закономірностям розвитку

особистості в ході навчання проектуванню

(А. Добряков, В. Моляко, Г. Ільїн, В. Симонен�

ко, М. Павлова). Згідно досліджень, проектна

діяльність позитивно впливає на розвиток і

формування особистості молодої людини, а

індивідуальні, самостійно розроблені проекти

виходять за своїм смислом за рамки освіти і доз�

воляють використовувати їх у зв’язку з реальни�

ми життєвими проблемами. Основною ціллю

проектного навчання постає розвиток особис�

тості молодої людини — людини, що здатна

самостійно проектувати свою власну життє�

діяльність, а в кінцевому підсумку свою власну

долю.

Теоретико�методологічні підходи до проект�

ної діяльності досліджуються у роботах С. Д. Мак�

сименка, де механізм проектування є одним із

основних механізмів психіки і посідає цент�

ральне місце у тріаді відображення — проекту�

вання — опредметнення, основна функція яко�

го — впорядкування і гармонізація смислів

відображення відповідно до мети дій або діяль�

ності людини. Шлях проектування, на думку
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С. Д. Максименка, це сукупність і послідов�

ність розумових і психомоторних дій, внаслідок

чого створюються образи, схеми або знакові

системи — теорії будови матеріальних пред�

метів, а також власних дій, що сприяють

розв’язанню теоретичних або практичних зав�

дань. Перед людиною відкривається мож�

ливість конструювати і створювати, будувати і

розглядати предмети і явища з елементів свідо�

мого і усвідомленого — в межах потенційної

здійсненності [3, с. 20].

Особливого значення поняття «проекту» та

«проектування» набувають у дослідженнях,

присвячених психології життя. Так, у концепції

життєвого шляху особистості (В. Г. Панок,

Г. В. Рудь) проектування постає як один із спо�

собів просування життєвим шляхом та активно

продукує через реалізацію подієвого механізму,

коли відбувається певна подія, що зумовлена

конкретною життєвою ситуацією і обставина�

ми, яка змушує людину шукати, обирати вихід і

планувати майбутнє далі [11]. Життєвий проект

постає необхідною структурною одиницею в

життєвому світі особистості у дослідженнях

Т. М. Титаренко, яка зауважує, що помилковий

особистісний вибір, погане усвідомлення аль�

тернатив, уникання відповідальності за життєве

рішення є наслідком дисгармонійної світопобу�

дови, а обираючи шлях, напрям подальшого ру�

ху, обираємо себе, свій завтрашній життєвий

світ [16, с. 206]. Індивідуальний життєвий про�

ект та його здійснення є результатом життєтвор�

чих процесів особистості (В. М. Ямницький).

Він також наголошує, що вагомою основою в

розвитку життєтворчої активності особистості є

розуміння необхідності оволодівати мистецт�

вом життя, навчати людину жити, перетворюва�

ти її на суб’єкта власної активності.

Корекція життєвих планів  та подальше про�

ектування людиною свого життя постає змістом

щонайменше трьох нормативних життєвих

криз, є фундаментальною психологічною осно�

вою проходження людиною власне «своїм»

життєвим шляхом, власного самотворення на

життєвому шляху [16, с. 255�257]. Життєвий

проект є головним надбанням юнацького віку,

результатом самовизначення, з яким молода

людина повинна вступити в самостійне життя. 

Оскільки певний час поняття «проект» вико�

ристовували в технічних дисциплінах та у

будівничій сфері, то воно монопольно належало

цим галузям і мало свій специфічний зміст. Зго�

дом, постаючи певною психологічною кате�

горією, поняття модифікувалось і наповнилось

власне психологічним змістом. Спробуємо про�

аналізувати існуючі визначення поняття «про�

ект» і підійти до психологічно детермінованого

трактування.                         

У тлумачному словнику з менеджменту по�

няття «проект» розглядається у контексті

англійського слова project і означає задум чи

план чого�небудь. Розвиваючи погляд тра�

диційного менеджменту, Інститут управління

США розширює характеристику поняття «про�

ект» суттєвими ознаками, зокрема визначаючи,

що проект — це відповідне завдання з визначе�

ними вихідними даними і програмованим ре�

зультатом (цілями), які зумовлюють шляхи та

засоби вирішення цих завдань. Таке тлумачення

підкреслює індивідуальний характер проекту

(на відміну від серійного виробничого), а, отже,

вказує на ознаки новизни [6], [17]. 

Значно об’ємніший аналіз поняття зустріча�

ємо в роботах сучасних авторів. Одні з них

(Шапіро В. та ін.) вважають суттєвою якістю

проекту те, що він «змінює наш світ», оскільки

знайшов застосування у різних сферах життя.

Відповідно до такої ідеї, логіка міркувань автора

зводиться до того, що проект — це система

сформульованих у його межах цілей, створених

чи модернізованих для їх реалізації фізичних

об’єктів, технологічних процесів, матеріальних,

фінансових та трудових ресурсів, а також

управлінських рішень. Інші фахівці у галузі

менеджменту (Воропаєв В. та ін.) переконані,

що концептуальна основа проекту полягає у

змінах вихідного стану будь�якої системи, з пе�

редбачуваними затратами часу і засобів.

В. Поздняков аналізує проект як сукупність дій

та завдань, яким притаманні особливі відмітні

риси: 1) чітко визначені цілі, досягнення яких

можливо одночасно з врахуванням можливос�

тей, життєвої ситуації, екологічності для інших;

2) внутрішні та зовнішні умови, завдання,

ресурси, що потребують жорсткої координації;

3) визначені терміни реалізації проекту, ресурс�

на обмеженість; 4) новизна (відносна) цілей

проекту, умов реалізації, неминучість конфлікт�

них ситуацій [2]. Таким чином, спільними озна"
ками у визначенні поняття «проект» є, насампе"
ред, використання цілісного блоку, який утворює
сума компонентів: мета, результат, ресурси,
терміни, організаційно"процесуальна специфіка
реалізації проекту та зміни. Перелічені ознаки
проекту свідчать про нього як про явище міждис"
циплінарне, поліфункціональне та  інтегруюче. 

Особливого психологічного значення набу�

ває поняття «проект» у психології життєтвор�

чості. Загалом процедура свідомої побудови

особистістю свого індивідуального життя опи�

сується з допомогою понять «проектування»,

«програмування», «планування». Кожне з наведе�

них понять відображає оволодіння особистістю

своєю життєвою перспективою та використо�

вується у своєму власному значенні, що перед�

бачає деякі особливості. Так, програмування
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більш жорстко задає параметри функціонуван�

ня і розвитку об’єкта і тому є важко здійснен�

ним за умов перспективного бачення такого

суперечливого, складного, динамічного проце�

су, як індивідуальне людське життя. Планування
має ще більш обмежений для вирішення даного

завдання характер, оскільки передбачає високий

рівень однозначності, конкретності, прив’яза�

ності до визначених строків здійснення за�

планованого. Зокрема, поняття плану (лат. pla"
num — площина) стосується певних завдань,

здійснення яких потребує виконання низки заз�

далегідь обдуманих дій, заходів, об’єднаних за�

гальною метою. У перспективному баченні і

формуванні образу майбутнього життя як пев�

ної цілісності на весь життєвий цикл найкраще

проявляє себе поняття «життєвого проекту» (з

лат. projectus — кинутий уперед), оскільки в ньо�

му відбивається ідея вірогідного, попереднього,

допустимого бачення розгортання життєвого

процесу. Зокрема, В. М. Доній, Г. М. Несен,

Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков зазначають, що про�

ект, поряд із життєвою програмою і планами

особистості, — це конкретний шлях реалізації

життєвої стратегії і що саме проект якнай�

повніше відповідає концепції цілісної орга�

нізації особистістю свого життя [8, с. 305].

Життєве проектування як психологічний про�

цес може мати стереотипний характер та зводи�

тись до простого конструювання вже апробова�

них технік побудови та здійснення життя. Більш

високий рівень даного процесу — творче проек�

тування та здійснення свого життя, яке включає

в себе процедуру конструювання, але не зводить�

ся до неї. Така форма проектування пов’язана

з відкриттям себе для себе, апробацією «неторо�

ваних» шляхів у житті, відходом від стереотипів у

баченні та програмуванні життєвих подій в

своєму майбутньому житті, використанням за�

собів та соціальних можливостей, які тільки за�

роджуються і не зовсім очевидні для масового

сприйняття, а також власних, таких, що відкри�

ваються для себе в процесі творчого осмислення

особистісних ресурсів [8, с. 306].

Досліджуючи категорію життєвого проекту,

вбачаємо за доцільне спробувати самостійно

визначити її з урахуванням усіх попередніх нап�

рацювань, згідно із основними концептуаль�

ними засадами життєтворчості і наголошуючи

на важливих, на нашу думку, психологічних

особливостях цієї категорії. Отже, життєвий

проект — це цілісне уявлення всього власного

майбутнього, що відображає напрям руху від

«Хто я є» (образу Я — реальне) і до «Ким я можу,

хочу стати» (образу Я — потенційне). Воно

вірогідне, бажане, всеохоплююче, інтегруюче,

динамічне (адже категорія «проекту» включає в

себе життєві плани, стратегії, програми,

цілі,наміри, смисли, а відтак постає головним

та інтегруючим всі інші поняття; динамізм про�

являється у можливості корекції та зміни у ході

життя, свого роду доповнення; воно охоплює

всі відрізки часової перспективи та зміни у

фізичному, соціальному, ціннісному світі осо�

бистості). Життєве проектування є зверхдіяль"
ністю, «кидком уперед», що здійснюється на ос"
нові інтуїтивно"логічних розрахунків із повною
відповідальністю за вчинене. Діяльність жит"
тєвого проектування є виходом за межі транс"
цендентності, а отже, безумовно творчою пра"
цею у кожному її акті. Життєвий проект як
індивідуальне бачення особистістю свого життя
є результатом життєтворчої активності осо"
бистості, а життєве проектування постає од"
ним із механізмів самоздійснення та саморозвит"
ку. Це не одномоментний акт, а процес, що
постійно супроводжує все життя людини.

Етапами життєвого проекту, на нашу думку,

можуть бути: 1) пошук та усвідомлення осо�

бистістю своїх життєво�важливих цілей; 2) ви�

роблення ідей та варіантів свого подальшого

життя (адже проектів може бути декілька, це ли�

ше напрям руху); 3) формування основних ви�

мог щодо реалізації задуманого; 4) передбачення

очікуваних результатів та наслідків; 5) корекція

проектної діяльності (з урахуванням життєвої

ситуації, що склалась, новими можливостями та

потребами); 6) життєвий захист проекту.                

Якщо на певному етапі життя особистості не

вдалося розробити свій індивідуальний жит�

тєвий проект, або в ході нормативних криз вони

не були відкориговані згідно із життєвими ситу�

аціями, що склались, існує велика ймовірність

того, що людина буде проходити по життю «не

своїм» шляхом, наростатиме незадоволеність

своїм життям і, як наслідок — формування

стійких дисфоричних станів, коли фрагментар�

но усе добре, а загалом — погано.

Незважаючи на відносність суб’єктивної са�

мооцінки, М. Й. Варій виділяє декілька сфор�

мованих підсвідомістю індикаторів, що виявля�

ють факт проходження життям «не своїм

шляхом»: 1) відчуття, що постійно не щастить,

«усе складається всупереч». Переживання тако�

го відчуття зумовлене тим, що не «своя»  мета,

мета, яка лежить поза «своїм» шляхом, не запус�

кає роботу підсвідомого мислення, 2) утома від

досягнень, неприємна втома як постійне пере�

живання. Втома «не своєї дії» пов’язана з тим,

що підсвідомість відмовляє їй у безпосередньо�

му інтересі як найбільш ефективному стимуля�

торі працездатності, а діяльність виконують

здебільшого завдяки вольовій напрузі, що надз�

вичайно енерговитратно і виснажливо, 3) від�

сутність повноцінного задоволення (радості,

гордості, тріумфування) від досягнутого успіху,
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відсутність радості від довгоочікуваних подій чи

перемог [1, с. 26].

Висновки:
1. Концепція життєтворчості має чітку

соціально�психологічну спрямованість і ре�

алізується у відповідній технології життєтвор�

чості. Однією із таких технологій постає техно�

логія життєвого проектування, що передбачає

свідоме створення особистістю свого індивіду�

ального життєвого проекту, як ймовірнісної мо�

делі подальшого життєвого шляху.

2. Життєвий проект — це результат життє�

творчої активності особистості, це мета�модель

усього майбутнього життя за умови обрання

певного напрямку з усіх можливих. Життєвий

проект визначається загальною стратегією жит�

тя та включає в себе плани, зумовлені стра�

тегічними цілями і уявлення щодо змін Я�кон�

цепції у фізичному, матеріальному, духовному

вимірі. Категорія життєвого проекту постає го�

ловною та інтегруючою, адже постає найбільш

ємною у психологічному вимірі і включає в себе

всі інші категорії (життєвого плану, життєвої

програми).

3. Нерозважливе вибудовування особистістю

свого життя, може призвести до того, що люди�

на проходитиме не «своїм» життєвим шляхом,

внаслідок чого будуть формуватись дисфоричні

стани тотальної незадоволеності своїм життям.
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Резюме: сім’я, школа, виховання і самовихован"
ня розглядаються як визначальні чинники форму"
вання культури життєтворчості особистості.

Ключові поняття: особистість, культура,
життєтворчість особистості, сім’я, школа, вихо�
вання, самовиховання.

Резюме: семья, школа, воспитание и самовос"
питание рассматриваются как определяющие
факторы формирования культуры жизнетворче"
ства личности.

Ключевые понятия: личность, культура, жиз�
нетворчество личности, семья, школа, воспита�
ние, самовоспитание.

Resume: family, school, education and self"educa"
tion are considered as key factors of formation of cul"
ture of lifecreation of a personality.

Key concepts: personality, culture, lifecreation of a
personality, family, school, education, self�education

Соціокультурне середовище є для людини
сферою самореалізації, яка перетворює її із сфе�
ри зовнішнього світу об’єктивних впливів на
внутрішній світ культури життєтворчості осо�
бистості, яка може здійснюватися лише в сфері
культурних значень, смислів, цінностей і форм.
Людина лише як культурна істота набуває не�
обхідних здібностей та універсальних здатнос�
тей для реалізації себе як суб’єкта життєтворчої
активності. Визначальними факторами форму�
вання культури її життєтворчості є насамперед
сім’я і школа, виховання та самовиховання.

Відтак, соціокультурне середовище це фун�
даментальний, універсальний, всеохоплюючий
чинник формування життєтворчості особис�
тості.

В межах загальноуніверсального соціокуль�
турного буттєвого простору особистості виділя�
ються ключові елементи, які несуть на собі
особливо важливі функції в процесі формуван�
ня культури життєтворчості особистості. Одним
із таких елементів, який має фундаментальне
світоглядно�ціннісне і виховне значення у фор�
муванні особистості людини, є сім’я і школа,
тобто ті осередки, де людина отримує первин�
ний досвід життєтворчості, де вона під впливом
авторитетних прикладів поведінки і думки на�
буває первинних уявлень про світ, які надалі
визначають її ціннісні орієнтири і життєтворчі
можливості.

Первинна освітня діяльність, яка здійсню�
ється дитиною в сім’ї, дошкільному закладі,

школі, має незаперечне фундаментальне зна�
чення для подальшого формування особистіс�
них життєтворчих потенцій, адже саме в цей
період людина набуває культури когнітивної і
морально�оціночної діяльності, тобто готує за
допомогою дорослих підґрунтя для подальшої
світоглядної і аксіологічної оцінки об’єктивної
реальності, а також, що особливо важливо, для
самооцінки. Особливо важливим чинник сімей�
ного і освітянського формування особистості
стає в сучасному світі, який, перетворившись на
середовище безкінечних інформаційних впли�
вів, вимагає від особистості значної світогляд�
но�оціночної роботи для його впорядкування і
духовно�когнітивного осягнення. Підґрунтя ж
можливостей такого осягнення закладаються
саме в процесі сімейного виховання і освітянсь�
кої роботи з формування світоглядно�пізнава�
льних життєтворчих потенцій особистості. «На
формування духовності особистості у сучасно�
му соціокультурному просторі здійснюють як
позитивний, так і негативний вплив різні чин�
ники, тому особливого значення надаємо інте�
лекту, набутому через освіту» [11, с. 69]. Для то�
го, щоб особистість була здатна в сучасному
суперечливому і надскладному світі впорядко�
вано і гармонійно виявляти свою духовно�воль�
ову, життєтворчу активність, вона повинна мати
певний рівень освіти, тобто набути здатностей
до світоглядного сприйняття безлічі інфор�
маційних імпульсів, що надсилає сучасний
цивілізаційний простір, а також до їх пізнаваль�
ної та морально�етичної оцінки, без чого люди�
на залишиться пасивним приймачем безкінеч�
ного потоку знаково�інформаційних уривків.

Освіта стає тим формуючим чинником, зав�
дяки якому людина не просто залишається
одним з об’єктів інформаційного середовища,
здатного лише приймати і передавати інфор�
маційні блоки, але стає суб’єктом соціокультур�
ного простору, тобто носієм можливостей смис�
лового і моральнісного впорядкування світу,
навіть такого невпорядкованого, як світ інфор�
маційної цивілізації. «Освіта — це модерні�
заційне ядро сучасного суспільства, основний
чинник його мобільності та пластичності» [6,
с. 13]. У зв’язку з цим, як фактор введення лю�
дини в невпорядковане середовище інфор�
маційної цивілізації, освіта набуває особливого
значення в сучасному світі як чинник форму�
вання культури життєтворчості особистості,
адже саме вона формує в людині прагнення до
непасивного, перетворюючого ставлення до
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невпорядкованого смислом і мораллю зовніш�
нього середовища. В такому світлі освіта роз�
глядається нами «як відносно самостійна систе�
ма, завданням якої є формування членів
суспільства, орієнтованих на оволодіння певни�
ми знаннями, моральними цінностями, вмін�
нями, навичками, нормами поведінки» [18,
с. 92�93]. Спрямованість людини, її духовно�
вольове прагнення до оволодіння смислами і
оціночними характеристиками соціокультурно�
го середовища, що є основним підґрунтям куль�
тури життєтворчості особистості, — головний
здобуток вдало побудованої системи освіти, в
якому активно застосовуються інноваційно�гу�
маністичні, особистісно�орієнтовані, суб’єкт�
суб’єктні принципи і методи роботи.

Особлива цінність освіти як фактора форму�
вання культури життєтворчості особистості по�
лягає в її творчо�комунікативній природі.
Освіта в її справжньому, особистісно�орієнтова�
ному вигляді не є системою нав’язування чи
прищеплення певних догматичних знань і по�
ведінкових моделей, а, навпаки, являє собою
соціокультурний осередок, в якому людина нав�
чається сама творити важливі для себе світог�
лядні і аксіологічні знання, переконання, ідеа�
ли. Освіта — це комунікативне середовище, в
якому кожен член є самодостатнім суб’єктом,
активно спрямованим на самовдосконалення і
таким, що шукає найоптимальніші шляхи і ме�
тоди такого самовдосконалення. «Створення
особистісно�смислового середовища відбува�
ється відповідно до задоволення екзистен�
ційних потреб людини: у свободі й вільному ви�
борі себе як особистості, власного світогляду,
дій, вчинків, позицій, у самостійності та осо�
бистій відповідальності; саморозвитку, само�
визначенні та творчості. В основі моделі освіти
лежить ідеал самостійної і творчої, естетично
розвинутої особистості, яка має власний світог�
ляд і здатна до самореалізації. Входження осо�
бистості в освітній простір можливе за наяв�
ності спільних смислів: об’єктивних — простору
та суб’єктивних — особистості. Таким чином,
характеристики особистісно�смислової сфери
слід розпізнавати за рівнем залучення у процес
комунікації: вищий рівень — смислові утворен�
ня, середній — залучені мотиви, емоції, вольова
регуляція, низький рівень — самовідчуття.
Наповнення особистісно�смислового середови�
ща людини відбувається відповідно до її особис�
тісних пошуків і прагнень, у процесі яких відбу�
вається становлення особистості» [16, с. 149].
Отже, освіта як соціокультурний осередок
створення світоглядно�ціннісних смислів
життєдіяльності людини являє собою комуніка�
тивно�творче середовище формування фунда�
ментальних характеристик особистості, на ос�
нові яких відбувається і буде відбуватися
протягом наступного життя реалізація і са�

мовтілення всіх форм її життєтворчої актив�
ності.

Важливим завданням сучасної освітянської
інтелігенції є створення такого освітнього прос�
тору, в якому людині були б надані всі можли�
вості для особистісної самоідентифікації і само�
реалізації. Це можна досягти лише шляхом
вироблення нових принципів і методик освітньо�
го процесу, який ґрунтувався би на новітніх гу�
маністичних і особистісно орієнтованих мето�
дах. Одним із основних принципів сучасної
освіти повинен стати той, який би стверджував,
що основною цінністю є «не формальний рівень
освіти, тобто інформованість, а саме знання,
тобто здатність до створення нового, до са�
мостійної творчої діяльності» [7, с. 462]. Такий
принцип став би ключовим елементом, що доз�
волив би значно інтенсифікувати освітній про�
цес як один із основних чинників формування
життєтворчості особистості. Саме прагнення до
самотворчості і самовдосконалення кожного із
суб’єктів освітянського процесу може вивести
освіту на рівень, який вимагається як глобаль�
ним соціокультурним простором, так і внутріш�
нім світом кожної особистості, яка намагається
в процесі освіти віднайти підвалини для обґрун�
тування свої світоглядно�орієнтаційних та
життєтворчих ідеалів і переконань. Таким чи�
ном, загалом освіту ми будемо розглядати як
«виховання особистості, становлення її внут�
рішнього духовного світу, людського ставлення
до дійсності, утвердження пріоритету особис�
тості, демократичних свобод, прогресивних
орієнтацій» [14, с. 556]. У такому розумінні
освітній процес являє собою фундаментальне
підґрунтя для самоідентифікації, саморозвитку і
самореалізації людини, а значить він є і одним із
ключових чинників формування культури
життєтворчості особистості.

Незаперечним є те, що одним із ключових
факторів соціальної адаптації і формування
життєтворчої активності особистості є сім’я як
первинний осередок світоглядно�ціннісного
становлення особистості, перша буттєва домів�
ка, яка дає змогу дитині аксіологічно зорієнтува�
тися в складному навколишньому середовищі.
Сім’я, залежно від того духовно�психологічного
клімату, який у ній панує, стає для людини
прикладом для наслідування у будь�якій по�
дальшій життєвій ситуації. Саме стосунки в сім’ї
визначають характер дитини, її гендерні по�
ведінкові реакції, ставлення до старших і од�
нолітків, потенціал толерантності і альтруїзму,
тобто ті показники, які є необхідним фундамен�
том культури життєтворчості особистості.
Сім’я, із позитивним духовно�психологічним
налаштуванням створює дитині сприятливі
форми і принципи соціалізації, що в подальшо�
му активізує й інтенсифікує творчі і самотворчі
здібності особистості. «Роль сім’ї полягає в пос�
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туповому введенні дитини в суспільство, щоб її
розвиток йшов згідно з природою дитини і
культурою країни, де вона з’явилася на світ.
Важливу роль у процесі первинної соціалізації
грає виховання дитини в сім’ї… Психологічний
клімат в сім’ї та її культурний рівень є фактора�
ми, що взаємно впливають один на одного.
Сприятливий психологічний клімат є основою
успішного виховання дітей, їхньої високої
емоційної культури, що в свою чергу, позитивно
позначається на їх соціалізації» [17, с. 266�267].
Тобто, первинним фактором входження людини
в певний соціокультурний простір є, незапереч�
но, сім’я та той рівень виховання та емоційно�
вольової культури, який вона може забезпечити
дитині і який у подальшому буде визначати її са�
моідентифікаційні та життєтворчі можливості.

Особливо важливе значення сім’ї полягає в
тому, що в її лоні формуються основні світог�
лядні та ціннісно�орієнтаційні підвалини осо�
бистісної життєтворчості. В сім’ї у людини
складаються первинні переконання щодо прин�
ципів світовлаштування, спираючись на які в
подальшому людина вибудовує власну картину
світу. Також саме в процесі сімейного виховання
і освіти людина набуває первинних здатностей
оцінювати дійсність з точки зору когнітивних,
моральних і естетичних переконань та ідеалів.
«Тільки сім’я може закласти той фундамент, на
якому надалі може будуватися весь внутрішній
світ дитини, її відчуття, думки, погляди, відно�
сини, які спрямовані на розуміння й освоєння
Істини, Добра, Краси» [19, с. 161]. Таким чи�
ном, сім’я є фактором адаптації та соціалізації
дитини, який дозволяє їй у соціокультурно�
прийнятній формі долучитися до певного
соціуму, при цьому встановлюючи для себе
власні особистісні смисло�формуючі і ціннісно�
орієнтаційні принципи життєтворчості.

Одну із вирішальних ролей у розвитку люди�
ни відіграє поведінка і культура спілкування і
життєтворчості членів сім’ї, в якій вона народ�
жується і виховується. Первинною здатністю
дитини є здатність до наслідування, пристосу�
вання й імітації, тому особливо важливо для до�
рослих членів сім’ї завжди пам’ятати про те, що
подальша життєдіяльність і особистісне самос�
тановлення дитини в основі своїй залежить від
того, які поведінкові реакції та моральний
клімат вона спостерігає в найближчому своєму
оточенні у ранньому дитинстві. Психологи
стверджують, що «в основі взаємозв’язку ор�
ганізму і середовища лежить наслідувальний
рефлекс. Він же, відповідно, визначає спрямо�
ваність вибору форм поведінки особистості. У
людини наслідування проявляється дуже рано.
Відмічається, що ще до розвитку мови немовля
переймає від дорослих цілу низку жестів та
мімічних рухів, а також виголошує імітативні
звуки» [10, с.181]. Таким чином, на батьках та

найближчому дорослому оточенні дитини ле�
жить велика відповідальність за те, якими само�
реалізаційними здатностями буде наділена май�
бутня особистість дитини. У зв’язку із цим,
дорослі повинні набувати принаймні основних
психолого�педагогічних знань і навичок для то�
го, щоб свідомо підходити до процесу вихован�
ня дитини, від чого дуже великою мірою зале�
жить формування її подальшої особистісної
культури життєтворчості.

Окрім того, сім’я стає першим осередком
буттєвої самореалізації особистості, адже із са�
мого дитинства людина намагається створюва�
ти цілісне світобачення, в чому їй можуть допо�
могти лише вже наявні в сім’ї ставлення до
знань, моралі, краси, що в свою чергу визначає
самоідентифікацію сім’ї як одного з елементів
тієї чи іншої соціальної системи. В цілому ж
діти набувають знання про соціальний устрій
світу завдяки процесу «соціального пізнання»,
«діти починають придивлятися до світу людей і
поступово осягати принципи і правила, за яки�
ми він існує… Розуміння світу не розвивається
шляхом його витлумачення по частинах, не
пов’язаних між собою. Діти намагаються ос�
мислити свій досвід як організоване ціле» [10,
с. 184]. Рівень культури сім’ї, її інтелектуально�
го, морального і естетичного розвитку стають
визначальними в процесі такої «організації
цілісності» картини світу, що є одним із перших
і визначальних, доленосних етапів формування
культури життєтворчості особистості. 

Важливим для самоідентифікаційних мож�
ливостей людини є і рівень гуманності та толе�
рантності, який панує в сім’ї і завдяки якому у
дитини формуються первинні комунікативні
уявлення та здатності до сприйняття і розуміння
«Іншого», через які, як відомо, формується
людське «Я». «Саме в сім’ї стосунки між дітьми
та дорослими будуються за принципом абсо�
лютного альтруїзму, в культурному значенні
цього слова. Відчуваючи на собі альтруїстичне
ставлення, дитина закарбовує у власній душі
модель альтруїстичної, неутилітарної пове�
дінки» [8, с. 71]. Проблемою сучасного світу є
чи не цілодобова зайнятість батьків питаннями,
які не стосуються виховання дитини (роботою,
розвагами, громадською діяльністю тощо). Така
ситуація, фактично, позбавляє дитину сім’ї, що
веде (навіть в сім’ях зі значним достатком) до
різноманітних девіантних психологічних про�
явів у майбутньому та до значної шкоди фунда�
ментальним основам культури життєтворчості
особистості. В цьому сенсі сім’я також повинна
ставати для дитини захистом від надто складно�
го, заінформатизованого і понадінтенсивного
зовнішнього суспільного середовища, яке, оче�
видно, не сприяє цілісному світорозумінню ди�
тини і шкодить подальшим її можливостям
світоперетворення, яке є одним із найголов�
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ніших проявів особистісної життєтворчості.
Таким чином, сім’я та школа є тими активно�

творчими осередками життєтворчості особис�
тості, основним завданням яких є забезпечення
необхідного для самореалізації особистості
соціокультурного рівня та психолого�емоційно�
го клімату. «Соціально�культурне середовище
дає особистості, людині можливість створити
сприятливі умови для розвитку творчої приро�
ди, спрямувати їх на забезпечення психо�
логічної безпеки та свободи, підтримку творчих
пошуків дитини і захисту її свідомості від нега�
тивного впливу, розкріпачення внутрішніх сил
та заохочення успіхів» [13, с. 147]. Сім’я і школа,
маючи значний потенціал прищеплення дитині
творчого ставлення до формування світогляд�
них та ціннісних особистісних орієнтирів, не�
суть значну відповідальність з точки зору ефек�
тивності формування особистісної культури
життєтворчості кожної дитини.

Водночас таке формування обов’язково перед�
бачає виховання і самовиховання особистості.
Саме вони щонайбільше сприяють остаточному
оформленню життєтворчої особистості, її соціо�
культурної адаптації і соціалізації, сформованості
її емоційно�вольової і світоглядно�ціннісної
сфери. Однією із найважливіших складових
успішного процесу соціалізації особистості є ви�
ховання. Воно забезпечує не тільки включення до
соціуму, а й набуття цінності та відчуття са�
моцінності людини. «Сучасна парадигма осо�
бистісно орієнтованого виховання ставить у центр
уваги дитину як унікальну і цілісну особистість,
яка спроможна до сприйняття нового соціального
досвіду і прагне до самовизначення в різних
життєвих ситуаціях на основі усвідомленого вибо�
ру. Отже, виховання у контексті соціалізації являє
собою ніщо інше як педагогічно організований
соціальний простір дорослішання, самовизначен�
ня і самоствердження» [1, с. 55]. Розуміння вихо�
вання як процесу організованої соціалізації ство�
рює можливості й розуміння того, що результат
виховання слід визначати за ступенем виявлення
у людини здатності й здібності розв’язувати
життєві проблеми, робити усвідомлений мораль�
ний вибір, тобто із урахуванням рівня її осо�
бистісної культури життєтворчості.

Важлива особистісно�комунікативна роль
виховання полягає у тому, що завдяки йому лю�
дина набуває можливості вибудовувати своє «Я»
на основі духовно�практичного контакту з
«Іншим». Така соціокультурна взаємодія сприяє
всебічному і творчо�спрямованому розвитку
особистості як самодостатньої істоти і необ�
хідного елементу успішного соціального функ�
ціонування. «Процес виховання спрямований
на формування соціально важливих якостей
особистості, на створення і розширення поля її
відносин у навколишньому світі — до товарист�
ва, до людей, до самого себе. Чим ширше,

різноманітніше і глибше система відносин осо�
бистості до різноманітних сторін життя, тим ба�
гатше її власний духовний світ. На основі відоб�
раження людиною об’єктивних суспільних
відносин відбувається формування внутрішньої
позиції, особистості, активно укладається її
власне суб’єктивне відношення до навко�
лишнього і до себе самої» [9, с. 153]. Тому вихо�
вання є одним із ключових чинників активно�
творчого залучення особистості до процесу
життєтворчості в усіх його вимірах — осо�
бистісному, соціокультурному, інформаційному,
соціально�економічному, політичному, грома�
дянському тощо.

Притому, процес виховання в його гу�
маністичному, людиновимірному і особистісно�
орієнтованому вимірах ніколи не перетво�
рюється на процес нав’язування людині певних
поглядів, переконань, ідеалів, звичок і моделей
поведінки. Виховання завжди передбачає зво�
ротну творчу реакцію вихованця, що є, з одного
боку, показником успішності виховання, а з
іншого — основною винагородою вихователю.
«Ефективне виховання процес двобічний, і ви�
хованці в ньому — не стільки об’єкт впливу
зовнішніх сил, скільки активний суб’єкт самов�
досконалення, адже ніяка зовнішня система
впливів не досягне поставленої мети, якщо не
знайде в самій особистості підтримки і відпо�
відних зусиль, спрямованих на самовиховання»
[5, с. 181]. Таким чином, людина, потрапивши в
певний виховний ареал, здатна до самовдоско�
налення лише за умови відповідної особистісної
реакції і відповіді на зовнішні виховні впливи,
що стає можливим лише за умов активних
життєтворчих зусиль.

Таким чином, виховання як чинник форму�
вання культури життєтворчості особистості стає
ефективним лише в тому випадку, коли відбу�
вається як двосторонній процес. Це вимагає від
психологів і педагогів розробки нових осо�
бистісно�орієнтованих методик і стратегій ви�
ховних впливів, які були б ефективними в нових
соціальних реаліях інформаційної цивілізації.
«Виховання і навчання, які здійснюються
суспільством за допомогою сім’ї, школи, різних
громадських організацій і засобів масової
інформації, вимагають не тільки підтримки з
боку особистості, що розвивається, але й
зустрічної роботи, тобто самовиховання, без чо�
го суспільне виховання малоефективне» [12,
с. 49]. Така самостійна робота, яка до того ж по�
винна бути належним чином вмотивована, що є
головним завданням виховання, є першим ета�
пом на тривалому шляху самовдосконалення за
допомогою застосування своїх духовних життє�
творчих можливостей.

Особистість формується насамперед внут�
рішньо�духовно, у зв’язку із чим її життєтворчі
можливості залежні в основному від складної
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роботи із духовного самовдосконалення, тобто
від самовиховання, яке не може бути розділе�
ним, випадковим, ситуативним, а відбувається
щомиті, кожного разу, коли людина реалізує се�
бе як особистість, роблячи вільний вибір, воль�
ове зусилля. «Самовиховання в суспільному ро�
зумінні — це не епізодична, а систематична
копітка робота над собою, це процес самовдос�
коналення власної особистості, отримання но�
вої, більш досконалої, особистості, і, що
найбільш важливо, — це інтегрована система,
яка перебуває в постійній внутрішній динаміці,
практичній перевірці та корекції» [2, с. 150].
Мотиваційні, регулятивні і критеріальні показ�
ники самовиховання залежать від багатьох
об’єктивних та суб’єктивних чинників, які
охоплюють як усе різноманіття зовнішніх
соціокультурних і виховних впливів, так і
внутрішньо�духовні реакції та потреби, які вик�
ликані необхідністю особистісного становлення
та саморозвитку. В цьому аспекті проблема са�
мовиховання, поєднуючи в собі психологічні,
педагогічні, філософські, культурологічні та
інші складові, виступає як основна при визна�
ченні факторів впливу на формування культури
життєтворчості особистості, адже саме  в про�
цесі самовиховання особистість систематично
реагує і дає наповнені смислом ціннісні
відповіді на ті виклики та вимоги, які ставить
перед нею зовнішнє середовище, чи то
соціокультурне, чи інформаційне, чи сімейне,
чи освітянське, чи педагогічно�виховне та ін.

Отже, потреба в самовихованні детермінова�
на зовнішніми обставинами і вихованням, але
основною його рушійною силою є духовно�
енергетична потреба у самоідентифікації і са�
мовдосконаленні. «Вона виникає як природна
необхідність особистості, що розвивається, і
служить стимулом подальшого саморозвитку
для того, щоб успішно займатися самовихован�
ням... необхідно вміти аналізувати власні якості
та певним чином їх оцінювати з урахуванням
вимог, що пред’являються до людини суспі�
льством, і показників власної діяльності» [4,
с. 17]. Спрямованість самовиховання визна�
чається суспільною програмою всебічного роз�
витку особистості, здійснення якої в інтересах і
суспільства, і особистості. Проте залежно від
індивідуальних особливостей та потреб напрям
самовиховання може набувати різноманітних
форм, виявів, характеристик. Головним же нап�
рямом самовиховання є формування високих
етичних якостей людини. Тільки в процесі са�
мовиховання у особистості формується розу�
міння і усвідомлення необхідності почуття
відповідальності, яке, в свою чергу, є одним із
основних чинників культури життєтворчості
особистості. Відчуття відповідальності — додат�
ковий стимул до етичного самовдосконалення,
до моральної самотворчості. Причому, самови�

ховання не обмежується певними віковими
особливостями людини. Людина продовжує
працювати над собою і тоді, коли стає дорос�
лою. Це здійснюється інтенсивніше і продук�
тивніше, бо доросла людина має більше знань і
життєвого досвіду, відповідальніше ставиться до
суспільних вимог і власних обов’язків. Крім усь�
ого цього, вона володіє розвиненим розумом і
волею — необхідними суб’єктивними переду�
мовами успішної роботи над собою. У зв’язку з
цим, у сучасному світі актуалізується питання
соціальної і громадської роботи, яка була б
спрямована не лише на виховання дітей, але й
на створення необхідних умов для творчого, са�
мовиховного розвитку дорослих, що, в свою
чергу, сприятиме активізації життєтворчих зу�
силь кожної особистості.

Самовиховання — складна діяльність. Вона
вимагає постановки певної мети і конкретних
завдань, розробки програми, планування робо�
ти, обліку і контролю за самовихованням. «Важ�
ливий аспект самовиховання — логічне мислен�
ня, вміння проаналізувати кожен свій вчинок,
що сприяє виробленню вимогливості до себе як
постійної риси характеру, без якої неможливо до�
сягти успіху в цій справі. Тому педагоги в
індивідуальних бесідах і на зборах детально
аналізують порушення правил поведінки, їх при�
чини, привчають молодь до самоаналізу» [15,
с. 203]. Надалі вміння самоаналізу і самооцінки
стає для людини одним із головних рушійних
джерел особистісної життєтворчості, адже саме
критичне ставлення до себе і своєї поведінки
примушує людину в життєтворчому прагненні до
бажаного «Я�ідеалу» самозмінюватися, стверд�
жуючи світоглядно�ціннісні пріоритети, які фор�
мують особистісний каркас кожної людини.

Самовиховання робить людину відповідаль�
ною за свою поведінку в сьогодні і за своє май�
бутнє життя. Особистість у процесі життєтвор�
чого становлення може обирати той чи інший
спосіб життя, вона може регулювати свою по�
ведінку і вдосконалювати себе, але навчитися
цього без кропіткого процесу самовиховання
неможливо. «Особистість характеризується та�
ким рівнем психічного розвитку, що дозволяє їй
керувати власною поведінкою і діяльністю.
Здатність обмірковувати свої вчинки і відпо�
відати за них — істотна й головна ознака осо�
бистості» [3, с. 55]. Таким чином, одним із най�
важливіших чинників формування культури
особистісної життєтворчості є самовиховання,
яке є первинним процесом безпосереднього
керівництва людиною тим, що належить тільки
їй — своєю особистістю. Без самовиховання
особистісна життєтворчість є неможливою, а
людина залишається тільки об’єктом зовнішніх
впливів, втрачаючи особистісні можливості са�
мотворчості, самостановлення, самореалізації і
самоідентифікації.
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Саме тому людина як особистість не може та
не повинна все звалювати на обставини життя.
Особистість відповідальна за свій характер, за
свою діяльність, за свою поведінку, за те, якою
вона стає і стане. «Всі вчинки, що формують
особистість, знаходяться в зв’язку і в сукуп�
ності, визначають спосіб її життя, те, як прак�
тично, реально вона живе (що вона любить, до
чого прагне, як виконує свою функцію громадя�
нина, як поводиться в середовищі людей, як
працює, що читає і з ким зустрічається). Свідо�
ма, вольова людина може певною мірою впли�
вати на свій спосіб життя, а тим самим свідомо
зумовлювати шлях власного психічного розвит�
ку» [4, с. 13]. Таким чином, самовиховання в
розгорнутому його вигляді є цілеспрямованою
свідомою та систематичною роботою над со�
бою, з тим, щоб забезпечити такий рівень роз�
витку особистості, який би відповідав суспіль�
ним вимогам і особистому ідеалу. Шляхом
самовиховання особистість формує потрібні їй
для життя та праці властивості і усуває ті, які за�
важають їй жити і діяти в потрібному напрямі.
Самовиховання — природний процес адаптації
особистості до соціальних умов і суспільних ви�
мог. Але головним якісним та сутнісним показ�
ником самовиховання є його вплив на процес
утворення життєтворчих потенцій особистості.
З цієї точки зору, самовиховання розглядається
нами як один з ключових чинників формування
культури життєтворчості особистості, адже саме
в ньому закладені бажання і можливості люди�
ни до духовно�вольвого самовиявлення, до са�
мовпорядкування об’єктивного та моральніс�
ного світу, до творчого самоствердження як
суб’єкту духовності і суспільності, завдяки чому
не лише впливати на зовнішню природну та
соціальну реальність, але й на власні,
внутрішні, світоглядно�ціннісні і життєтворчі
характеристики.
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У статті аналізуються вихідні теоретичні по"
ложення, що становлять наукову основу психо"
логічних феноменів самосвідомості, особливості
самосвідомості та основні її структурні елемен"
ти. Особлива увага приділяється дослідженню са"
моставлення як компонента самосвідомості та
його зв’язку із самооцінкою, «Я"концепцією», «Я»"
образом, а також факторів, що зумовлюють
виникнення позитивного чи негативного само"
ставлення.

Ключові слова: самоставлення, самосвідо�

мість, самооцінка, «Я�концепція», «Я»�образ,

самоприйняття, самовідторгнення.

В статье анализируются исходные теорети"
ческие положения, которые представляют науч"
ную основу психологических феноменов самосозна"
ния, особенности самосознания и основные ее
структурные элементы. Особое внимание отво"
дится исследованию самоотношения как компо"
нента самосознания и его связи с самооценкой,
«Я"концепцией», «Я»" образом, а также факто"
ров, которые предопределяют возникновение
положительного или отрицательного самоотно"
шения.

Ключевые слова: самоотношение, самосозна�

ние, самооценка, «Я�концепция», «Я»�образ,

самопринятие, самоотторжение.

In article initial theoretical positions which repre"
sent a scientific basis of psychological phenomena of
consciousness, features of consciousness and its basic
structural elements are analyzed. The special attention
is taken away to self"relation research as to a compo"
nent of consciousness and its communication with a
self"estimation, «І"contests», «I»"image, and also fac"
tors which predetermine occurrence of the positive or
negative self"relation.

Key words: the self�relation, consciousness, a

self�estimation, «І�concept», «I» a�image, self�

acceptance, self�tearing away.

Постановка проблеми. Принципом демокра�

тичного суспільства є забезпечення сприятливих

умов для реалізації потенціалу кожної особис�

тості. В цьому контексті особливої актуальності

набуває проведення ряду соціально�психо�

логічних досліджень, метою яких є виявлення

особливостей самоставлення особистості. На

нашу думку, найбільш корисним є дослідження

самоставлення як компонента самосвідомості,

що дозволяє дослідити його специфіку та вплив

на становлення і розвиток особистості, виявити

умови та фактори, які сприяють формуванню

позитивного чи негативного ставлення особис�

тості до себе.

Виходячи із цього, метою статті є виявлення

основних характеристик самоставлення, його

структури та специфіки прояву.

Теоретико=методологічними засадами дослі�

дження є положення про активність особис�

тості, яка розкривається в ініціативному, са�

мостійному та перетворюючому ставленні

суб’єкта до дійсності, інших людей та до самого

себе (О. Г. Асмолов, А. Бандура, Л. І. Божович,

В. Джемс, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубінштейн);

уявлення про закономірності і механізми фор�

мування ставлення до себе (К. О. Абульханова�

Славська, Р. Бернс, Т. В. Дмитрова, Є. П. Ільїн,

В. Н. М’ясищев) та інші концепції.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Термін самоставлення у вітчизняній літературі

вперше був використаний Н. Сарджвеладзе.

Автор розглядав його як складну багаторівневу

емоційно�оціночну систему, яка поділялась на

два блоки — об’єктивний («Я», як об’єкт) та

суб’єктивний («Я», як суб’єкт). Обидва ці спо�

соби самоставлення реалізуються завдяки

когнітивній активності, емоційним реакціям і

системам дій або готовності до таких дій стосов�

но самого себе [13].

У сучасній психологічній науці загальноп�

рийнятою є теза про те, що категорія «ставлен�

ня» є дуже вагомою для характеристики особис�

тості. В основу досліджень щодо аналізу

феномену ставлення особистості до себе та до

інших, які здійснювались такими вченими, як

Л. І. Божович, В. Н. М’ясищев, Д. М. Узнадзе,

В. О. Ядов, лягли наукові погляди Б. Г. Ана�

ньєва щодо проблеми самоставлення, яке він

розглядав як значущу категорію психологічної

науки взагалі, та фактор, що зумовлює гар�

монійний розвиток особистості [5, с. 183�184].

Існують суперечливі погляди щодо психо�

логічної природи ставлення особистості до себе

[2; 3; 5; 9]. Найпоширенішою є думка, згідно з

якою ставлення розглядається як мотиваційно�

емоційна спрямованість активності особис�

тості. Такої позиції притримуються В. К. Вілю�

нас, С. П. Крягжде, В. Н. Мясищев, В. О. Ядов
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та С. Г. Якобсон. Інші ж учені, такі як, Л. І. Бо�

жович, Ю. А. Приходько, Г. І. Щукіна, В. С. Му�

хіна, пов’язують самоставлення з емоційною

сферою. В. Н. М’ясищев та В. О. Ядов вважають

джерелом дії цього феномену — активність.

Існує також погляд, згідно з яким самоставлен�

ня пов’язують із формою психічної діяльності,

що найяскравіше проявляється у мотиваційно�

емоційній сфері особистості. Цієї позиції

притримуються К. О. Абульханова�Славська,

О. М. Леонтьєв та С. Л. Рубінштейн. На нашу

думку, вперше найбільш глибокий і багатосто�

ронній аналіз проблем ставлення було здійсне�

но в працях В. Н. М’ясищева, який розглядав

дане поняття як базову категорію психології і як

вихідну одиницю психологічного аналізу [10,

с. 15�16].

Такий погляд на природу та сутність самос�

тавлення не суперечить думкам У. Джемса, який

вніс у психологічну науку та обґрунтував

подвійний характер самосвідомості: а) пізна�

вальну; б) ту, що пізнає, звідси дві сторони —

особистість, так зване емпіричне «Его», і «Я»,

тобто чисте «Его» [8, с. 81]. На основі цього ми

маємо змогу співставити поняття «Я» із понят�

тям особистості та самосвідомості. 

Поряд із поняттям самосвідомості Дж. Ловін�

джер також  використовує поняття «Его». Він вва�

жає, що розвиток «Его» більш вузький процес,

ніж розвиток особистості в цілому. Однак «Его»

розглядається не як явище, а як процес, синте�

тична, організуюча функція психіки [3, с. 9]. 

Р. Харт і Д. Еейтс роблять висновок про те,

що У. Джемс виділив два аспекти міркувань про

самого себе — самосвідомість і саморозуміння.

Самосвідомість, на їхню думку, утворюють два

компоненти: безпристрасне зосередження на

власному «Я» та більш емоційну ідентифікацію

зі своїми якостями. Саморозуміння ж має три

аспекти: особисті спогади, когнітивні образи і

теорії «Я» [3, с. 5]. Ми вважаємо, що саме завдя�

ки роботам У. Джемса самоставлення в психо�

логічній науці почало розглядатись як компо�

нент самосвідомості, який зумовлює прийняття

чи відторгнення особистістю самої себе.

Важко не погодитись із думкою О. Г. Спір�

кіна, який вважає, що здатність до самосвідо�

мості та самопізнання — це винятковий здобу�

ток людини, яка в своїй самосвідомості

усвідомлює саму себе як суб’єкта свідомості,

спілкування і дій, стає у безпосереднє відно�

шення до самої себе. Він вважає, що тільки в цій

формі і може існувати самосвідомість, основна

особливість якої в тому, що вона орієнтована на

осмислення людиною своїх вчинків, почуттів,

думок, мотивів поведінки, інтересів, свого ста�

новища в суспільстві. Самосвідомість — знання

людини про саму себе. Завдяки самосвідомості

людина сприймає себе як індивідуальну ре�

альність, відокремлену від природи та інших лю�

дей. Вона стає існуючою не тільки для інших, але

й для себе. Самосвідомість пов’язана зі здатністю

подивитись на себе «з боку» [15, с. 141].

Подібний погляд на природу самосвідомості

притаманний І. І. Чесноковій. Її внесок у

дослідження проблеми самосвідомості полягає

в розкритті її структурних елементів. І. І. Чесно�

кова вважає, що самосвідомість являє собою

єдність трьох сторін: пізнавальної (самопізнан�

ня), емоційно�ціннісної (самоставлення) і

дієво�вольової чи регулятивної (саморегуляція).

На її думку, з точки зору психологічного аналізу,

самосвідомість — це складний психічний про�

цес, суть якого полягає у сприйнятті осо�

бистістю багатьох «образів» самого себе в різних

ситуаціях діяльності й поведінки, у всіх формах

взаємодії з іншими людьми та в поєднанні цих

образів у єдине цілісне утворення — в уявлення,

а потім у поняття свого власного «Я» як

суб’єкта, що відрізняється від інших суб’єктів.

У результаті розгорнутих актів самосвідомості,

яка стає все більш складною, в міру збільшення

кількості образів, що інтегруються в уявлення і

поняття про самого себе, формується все більш

бездоганний, глибокий і адекватний образ влас�

ного «Я» [17, с. 29�30].

Заслуговує на увагу твердження І. І. Чесно�

кової про те, що самосвідомість в онтогенетич�

ному плані можна розглядати як інтегративний

психічний процес, що поступово розгортається

в часі, в основі якого лежить діяльність, що все

більше ускладнюється, емоційно�ціннісне став�

лення до себе і здатність регулювати свою

поведінку. Тобто І. І. Чеснокова розглядає само�

свідомість як динамічне утворення, яке поєднує

в собі когнітивний, емоційний та регулятивний

компоненти та зазнає суттєвих змін у процесі

розвитку особистості [17, с. 63�64].

О. Г. Спіркін, на відміну від попередніх нау�

ковців, виділяє в структурі самосвідомості лише

два основні компоненти: когнітивний та

оцінний. При цьому оцінний компонент реалі�

зується через таке особистісне утворення, як са�

мооцінка. Він вважає, що самосвідомість — це

не тільки пізнання себе, але й певне ставлення

до себе і своїх якостей та станів, фізичних і ду�

ховних сил, тобто самооцінка. Суспільна думка

відіграє значну роль у формуванні самосвідо�

мості й самооцінки. Людина починає ставитись

правильно до самої себе після того, як вона нав�

читься правильно ставитись до інших людей і

прислуховуватись до того, як вони оцінюють її

саму [15, с. 149].

В. Кайгер, у свою чергу, виділяє дві групи

елементів, з яких складається самосвідомість:

елементарні когнітивно�оцінні структури та
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амбівалентні або мультивалентні за оцінками

елементи. Він також стверджує, що структура

самосвідомості має переважно підсвідоме існу�

вання, бо чітке й повне усвідомлення власної

особистості й переживань, психічних процесів і

дій вимагається від людини тільки в певних

проблемних ситуаціях [2]. 

На наш погляд, цікавою є класифікація

компонентів самосвідомості, запропонована

І.С. Коном. Вона відрізняється від інших за

критерієм диференціації структурних елементів

самосвідомості. Він виділяє в структурі са�

мосвідомості чотири компоненти: усвідомлення

своєї тотожності, усвідомлення власного «Я»,

усвідомлення своїх психічних властивостей і

певну систему соціально�моральних само�

оцінок [9, с. 232�240]. Така кількість структур�

них компонентів категорії «самосвідомість», які

умовно виділяються, не є остаточною. 

Умовний поділ феномену самосвідомості на

різну кількість структурних компонентів не

змінює сутність, зміст, функції самосвідомості,

а навпаки — дозволяє науковцям більш дифе�

ренційовано підходити до вивчення даного яви�

ща. З огляду на завдання нашого дослідження,

достатнім буде дотримання позицій І. І. Чесно�

кової.

Одним із перших почав досліджувати само�

свідомість С. Л. Рубінштейн. Він критикує пог�

ляд на самосвідомість, згідно з яким наявність

психічного співпадає з його усвідомленням,

сутність психіки в тому, що вона є знанням про

самого себе, психічне ототожнюється зі свідо�

містю, свідомість — із самосвідомістю [12, 

с. 236�239]. У результаті психічне обмежується

сферою усвідомленого. С. Л. Рубінштейн також

досліджував структуру самосвідомості і виділив

у ній самоставлення як один із провідних ком�

понентів. Він вважав, що самоставлення має

опосередкований характер та зумовлюється

життєвим досвідом особистості. Ми розділяємо

погляд С. Л. Рубінштейна та те, що свідомість є

первинним утворенням, порівняно із само�

свідомістю, яка формується через активність

людини як суб’єкта життєдіяльності [12, с. 236].

Доцільно розглядати самосвідомість як про�

цес і як результат чи продукт. Відмінність

самосвідомості як процесу і продукту було ви�

явлено У. Джемсом. Він виділяв «Я�усвідомлю�

юче» і «Я�як об’єкт». «Я�усвідомлююче» розгля�

дається як процесуальна характеристика

самосвідомості. «Я�як об’єкт» — як зміст осо�

бистісного досвіду. Ці елементи самосвідомості

тісно пов’язані між собою, їх не можна розгля�

дати відокремлено один від одного. Розглядаю�

чи самосвідомість як процес, слід зазначити, що

він є безперервним і триває протягом усього

життя людини, полягає в пізнанні та усвідом�

ленні себе, своїх індивідуальних властивостей та

особливостей [8, с. 118�119].

Самосвідомість як результат часто описуєть�

ся в термінах «Я�концепції». Думки про те, що в

«Я�концепції» поряд із самооцінкою можна

виділити ще одну складову і позначити її понят�

тям «самоцінність», висловлювалася в роботах

В. Сатір [14]. 

Р. Бернс виділяє когнітивну, афективну та

поведінкову складовіу «Я�концепції». Когні�

тивна складова «Я — концепцій» — це уявлення

індивіда про самого себе. Як правило, вони зда�

ються йому переконливими незалежно від того,

ґрунтуються вони на об’єктивному знанні чи

суб’єктивній думці, чи є вони істинними чи

хибними [6, с. 30�39]. На думку Суонна, люди

наполегливо прагнуть одержати від інших

свідчення, які підтверджують їхні Я�схеми, і

репрезентують себе іншим таким чином, щоб

породити ці свідчення [3, с. 14]. 

Ми погоджуємося із твердженням Р. Бернса,

що якості, які ми приписуємо власній особис�

тості, далеко не завжди є об’єктивними, і, напев�

но, з ними не завжди готові погодитись інші

люди. В основному в спробах себе охарактеризу�

вати, як правило, присутній сильний суб’єктив�

ний оцінний момент. «Я — концепція» — це не

тільки константа, опис рис своєї особистості,

але й вся сукупність їх оцінних характеристик та

пов’язаних з ними переживань [6, с. 33]. Це пи�

тання досліджували і Л. Велс та Г. Маквелл, які

аналізували особливості виникнення почуття

власної компетентності, прихильності і сим�

патії до себе [18]. 

Афективна складова установки існує завдяки

тому, що її когнітивна складова не приймається

людиною байдужо, а викликає в ній оцінки і

емоції, інтенсивність яких залежить від контекс�

ту і від самого когнітивного змісту [6, с. 34�35].

Поглиблює це визначення І. І. Чеснокова,

яка стверджує, що в «Я�концепції» міститься

оцінка особистістю самої себе і більш чи менш

адекватно відображається рівень власної

гідності, у зв’язку зі специфікою якого людина

може відчувати, наприклад, і такі стани, як по�

чуття своєї неповноцінності чи почуття невип�

равданої переваги над іншими [17, с. 87].

Ми вважаємо, що досить цікавим є погляд

Р. Бернса, який трактує «Я�концепцію» у виг�

ляді ієрархічної структури. На її вершині розта�

шована глобальна «Я�концепція», що включає

різні межі індивідуальної самосвідомості. Образ

«Я» і самооцінка піддаються лише умовній кон�

цептуальній відмінності, оскільки в психо�

логічному плані вони нерозривно взаємо�

пов’язані. Образ і оцінка свого «Я» спонукають

індивіда до певної поведінки, тому глобальну

«Я�концепцію» ми можемо розглядати як су�
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купність установок індивіда, спрямованих на

самого себе [6, с. 61].

Дослідження Л. С. Виготського, О. М. Ле�

онтьєва, С. Л. Рубінштейна та В. Н. М’ясищева

доводять наявність взаємодії афективних і

когнітивних процесів у самосвідомості. Само�

свідомість розглядається як динамічна єдність

знання і ставлення, інтелектуального та афек�

тивного. Праці цих учених підтверджують на�

явність взаємодії афективних і когнітивних

процесів у самосвідомості, при цьому стверд�

жується, що як емоційна, так і когнітивна

оцінка виникає при порівнянні уявлень особис�

тості, що сформувались відносно власної «Я�

концепції».

Н. Є. Трофименко робить спробу узагальни�

ти погляди вітчизняних та зарубіжних учених і

розглядає самосвідомість як установче утворен�

ня, яке складається із трьох компонентів:

когнітивного, афективного і поведінкового, які

мають відносну незалежну логіку розвитку,

однак у своєму реальному функціонуванні

взаємопов’язані. Сам зміст образу «Я», якості,

які утворюють його формально структурні ха�

рактеристики, визначають як окрему само�

оцінку, так і глобальне ставлення до себе у виг�

ляді самоприйняття чи самовідторгнення [4].

На нашу думку, однією із найбільш відомих

концепцій природи самосвідомості є теорія

В. В. Століна, в основу якої було покладено по�

ложення О. М. Леонтьєва про взаємозв’язок

свідомості та діяльності. Однією із основних

структурних одиниць свідомості вважається

уявлення про особистісний зміст. При цьому

самосвідомість особистості скерована на її влас�

ний особистісний спосіб інтеграції діяльності.

Концепція В. В. Століна відрізняється від

інших, що панують у вітчизняній науці тим, що

самоставлення не є наслідком знань про себе чи

реакцією на певні аспекти образу «Я». При цьо�

му самоставлення пов’язується із реальною

життєдіяльністю суб’єкта саме через осо�

бистісні мотиви. В. В. Столін вважає, що кожен

із емоційних компонентів самоставлення вно�

сить незалежний вклад в інтегральне почуття

«Я». Цю властивість він назвав адитивністю, во�

на полягає в тому, що зменшення одного із ком�

понентів самоставлення не впливає на ставлен�

ня до себе в цілому.

В. В. Столін використовує поняття «глобаль�

не самоставлення», яке він розглядає як суму

емоційних компонентів. Адитивність самостав�

лення полягає в тому, що один із окремих ком�

понентів самоставлення, наприклад, таких як

саморозуміння, самоповага, самовпевненість,

не має суттєвого впливу на інтегральне самос�

тавлення. Тобто, при відсутності порушень у

структурі самосвідомості, зменшення одного із

цих показників може бути збільшене за рахунок

іншого, таким чином, інтегральне чи глобальне

самоставлення залишається на відносно ста�

більному рівні [16, с. 170�171].

Ми вважаємо, що особливо значущим для

аналізу проблеми самоставлення є виділення

В. В. Століним основних його емоційних ви�

мірів. Це — самоповага, аутосимпатія, очікуван�

ня позитивного ставлення від інших та са�

моінтерес. Ці базові виміри у своїй сукупності

утворюють інтегральне самоставлення, яке ви�

ражає позитивне чи негативне ставлення осо�

бистості до себе.

І. Д. Бех вважає, що категорія «ставлення» є

ключовою для процесу формування і розвитку

особистості, завдяки їй відбувається оцінюван�

ня та прийняття чи неприйняття власного «Я».

За її допомогою розкривається становлення

смислового зв’язку, єдності людини і світу,

самого змісту цієї єдності: чи буде вона мораль�

но конструктивною чи деструктивною щодо

індивіда [1].

Через категорію «ставлення», за В. Н. М’яси�

щевим, з’являється можливість чіткіше з’ясува�

ти суб’єктивно психологічний механізм розвит�

ку особистісних цінностей як компонентів

узагальненого «Я�образу». Стає зрозумілим

психологічне явище «ставлення до самого себе».

Воно не може одночасно й раптово виникнути

зі ставленням до зовнішніх щодо людини

об’єктів [10, с. 22].

Дещо відмінним від оцінки В. В. Століним

проблеми самоставлення є погляд А. В. Пет�

ровського. Він вважає, що самоставлення побу�

доване за принципом динамічної ієрархії, а не

адитивності. Тобто, зміни однієї структурної

складової самоставлення значно впливають на

його інтегральний показник та зумовлюють са�

моприйняття чи самовідторгнення особистості

в цілому [11, с. 42]. 

Л. С. Виготський, у свою чергу, вважає, що

глобальне самоставлення визначається соціаль�

ним середовищем, особливостями розвитку

особистості, впливом оточення. На його думку,

існує тісний взаємозв’язок особливостей самос�

тавлення та діяльності і що саме реалізація себе

в значущій для себе діяльності зумовлює пози�

тивне чи негативне самоставлення особистості

[7, с. 95�96].

Ми ж у своїй роботі поділяємо позицію щодо

природи самоставлення, запропоновану В. В. Сто�

ліним, оскільки саме він виділив основні струк�

турні елементи самоставлення як особистісного

утворення та розглядав його із позицій адитив�

ності, що, на нашу думку, більшою мірою розк�

риває його суть.

Висновки. Розмаїття наукових поглядів щодо

структури самосвідомості дозволяє нам більш
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чітко зрозуміти сутність феномену «самосвідо�

мість» саме через виділення когнітивного,

афективного та поведінкового її компонентів.

Аналізуючи різні аспекти і поділяючи їх на

більш дрібні складові, ми маємо змогу уявити

процес становлення самосвідомості. Самостав�

лення реалізується через афективну складову

самосвідомості, яка нерозривно пов’язана з

когнітивним компонентом, оскільки саме на

основі знань про себе в людини виникає став�

лення до власної особистості, яке може бути по�

зитивним чи негативним, адекватним чи ні. І

вже на основі самоставлення будується модель

вчинків та дій, яка і утворює поведінковий чи

регулятивний компонент самоставлення. Уза�

гальнюючи все вищесказане, слід зазначити, що

саме самоставлення є одним із важливих еле�

ментів самосвідомості. 

Перспективні напрямки дослідження. Предс�

тавлене дослідження охоплює лише певні

аспекти такого складного феномену як самос�

тавлення. В подальшому доцільно було б до�

слідити особливості самоставлення, зумовлені

впливом гендерної ідентифікації, соціально�

психологічні фактори, що впливають на особ�

ливості самоставлення, зокрема: соціальний

статус, матеріальне становище, ступінь саморе�

алізації та інше.
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Статтю присвячено аналізу понять сенс, сен"
сотворення, сенсожиттєві стратегії. Вивчення
закономірностей розвитку внутрішнього світу
людини є важливим і складним завданням психо"
логічної науки, а зміст зазначених феноменів не"
достатньо чітко сформульованим. Сенс життя,
ціннісні орієнтації особистості впливають на
вибір життєвих стратегій в процесі здійснення
самореалізації.

Ключові слова: сенс, сенсотворення, сенсо�

життєві стратегії.

Статья посвящена анализу таких понятий
как смысл, смыслообразование, смысложизненные
стратегии. Изучение закономерностей развития
внутреннего мира человека — это очень важное и
сложное задание психологической науки, а содер"
жание данных феноменов недостаточно четко
сформулированы. Смысл жизни, ценностные ори"
ентации личности влияют на выбор жизненных
стратегий в процессе осуществления самореали"
зации.

Ключевые слова: смысл, смыслообразование,

смысложизненные стратегии.

The article is devoted to analysis of such conception
as sense, sense formation and strategies of meaning of
life.  The study of development rules of the inner per"
son’s life is an important and difficult task of psychol"
ogy and the content of mentioned phenomena is insuf"
ficiently formulated. The sense of life, valuable
orientations affect the choice of life strategies during
the process of self"actualization.

Key words: sense, sense formation, strategies of

meaning of life.

Постановка проблеми. Сенс — це ставлення

відношення суб’єкта до явищ об’єктивної

дійсності. І принципово новий підхід у розу�

мінні сенсу був здійснений саме у радянській

психології (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв).

Характерним для цього підходу є те, що пробле�

ма сенсу як конкретного психологічного понят�

тя була розкрита в результаті аналізу явищ, що

належать не стільки свідомості, скільки життю і

діяльності суб’єкта, його реальній  взаємодії з

навколишнім світом.

Мета даної роботи полягає у з’ясуванні по�

нять «сенс», «сенсотворення», «сенсожиттєві

стратегії».

Завдання — проаналізувати різні підходи до

визначення понять «сенс», «сенсотворення»,

«сенсожиттєві стратегії», більш чітко їх сформу�

лювати.

Аналізуючи структуру людської діяльності,

встановлюючи об’єктивні залежності між її

компонентами, О. М. Леонтьєв показав, що

сенс створюється в результаті віддзеркалення

суб’єктом взаємодії між ним та діями, спрямо�

ваними на безпосередній результат (мету). Саме

відношення мотиву до мети, вказує О. М. Ле�

онтьєв, породжує особистий сенс, підкреслю�

ючи при цьому, що сенсоутворююча функція

належить мотиву. Виникаючи в діяльності, сенс

стає одиницею людської свідомості. В рамках

свідомості сенс співвідноситься, зокрема, із

значеннями, виражаючись через останніх [2].

Концепція О. М. Леонтьєва поклала початок

дослідженню системи особистих сенсів, міжмо�

тиваційних стосунків, які характеризують будо�

ву особистості. (Леонтьєв О. М. 1966, 1975).

Найсильнішим регулювальником життєвих про�

цесів психолог вважав особистий сенс. У цьому

контексті саморегуляція розуміється як особли�

ва діяльність, «внутрішня робота» або «внутріш�

ній рух душевних сил», спрямований на скріп�

лення систем особистих сенсів.

Подальшу конкретизацію ідеї Л. С. Виготсь�

кого, С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва отри�

мали в концепції смислових утворень особис�

тості (О. Г. Асмолов, Б. С. Братусь та ін., 1979).

Смислові утворення визначаються як цілісна

динамічна система, яка відображає взаємодію

усередині пучка мотивів, що реалізовують те або

інше ставлення до світу, вони народжуються і

змінюються в діяльності та виконують у ній

регулюючу роль (О. С. Мазур, 1983). Регулююча

роль смислових утворень виявляється при

усвідомленні і прийнятті їх як цінностей

(Ф. Є. Василюк, 1984).

Вивчення закономірностей та механізмів

внутрішнього світу людини як особистості, що

реалізовує себе, в основному, в професійній

діяльності, соціальній сфері, взаєминах з ото�

ченням, є важливим і складним завданням.

Спрямованість особистості, як прояв структури

і вмісту її сенсожиттєвої концепції, впливатиме

на вибір її життєвих стратегій у процесі здійс�

нення самореалізації.
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Проте низка найважливіших компонентів

смислової сфери залишається недостатньо вив=
ченою. Загальноприйнятим фактом є те, що роз�

виток смислової сфери збігається із періодом

інтенсивної індивідуалізації, але при цьому пси�

хологічний компонент цього процесу недос�

татньо вивчено. Необхідно дослідити процес

трансформації соціальних контекстів в особове,

смислове, сутнісне, тобто все те, що дає мож�

ливість самореалізуватися. Досить очевидним є

те, що смислова сфера осіб із різним рівнем

самореалізації, представників різних соціаль�

них груп відрізняється якісною своєрідністю,

що дозволяє говорити про різні сенсожиттєві

стратегії, динамічність компонентів сенсу жит�

тя особистості, індивідуальний спосіб осмис�

лення і прийняття світу.

На думку більшості вчених, які досліджували

проблему сенсу і сенсотворення, особливості

протікання життєдіяльності визначаються рів�

нем смислової регуляції, здійснюваної систе�

мою смислових утворень і зв’язків між ними

(І. В. Абакумова, О. Г. Асмолов, Б. С. Братусь,

Д. О. Леонтьєв та ін.). Тому, обговорюючи проб�

лему сенсу та сенсотворення, для чіткішого

розуміння процесів, що відбуваються в смис�

ловій сфері людини, необхідно детальніше зу�

пинитися на її структурі і психологічних особ�

ливостях. Важливо з’ясувати, які смислові

структури представлені в психіці людини, як во�

ни пов’язані між собою та яким чином беруть

участь в процесах сенсотворення. Розглянемо

точку зору Д. О. Леонтьєва.

Д. О. Леонтьєв зазначає, що у пошуках сенсу,

у процесі сенсотворення основну увагу слід

приділяти мотивам цього пошуку. «Мотив

діяльності — це предмет, включений у систему

реалізації відносин суб’єкт�світ як предмет пот�

реб і як такий, що набуває в цій системі власти�

востей спонукати і спрямовувати діяльність

суб’єкта» [3, с. 193�194]. Вчений виокремлює дві

характеристики мотиву: 1) мотив, прив’язаний

до конкретної діяльності: в кожній діяльності

лише один мотив; він виникає одночасно із нею

і припиняє своє існування разом з нею; 2) мотив

відповідає багатьом потребам, тобто є релевант�

ним одночасно цілій низці потреб. «Життєвий

сенс мотиву визначає особливості спонукання

до діяльності як в якісному, так і в кількісному

співвідношенні» [3, с. 198].

Пояснюючи особливу значущість цінностей

у структурі смислової сфери особистості,

Д. О. Леонтьєв робить акцент на тому, що їх

мотивуюча дія не обмежується конкретною

діяльністю, конкретною ситуацією, вони спів�

відносяться із життєдіяльністю людини загалом

і мають високу міру стабільності; зміна в сис�

темі цінностей є надзвичайною, кризовою

подією в житті особистості. На підтвердження

цього він додає, що цілий ряд авторів незалежно

один від одного запропонували розрізняти два

класи цінностей —  цінності�цілі життєдіяль�

ності або термінальні цінності, з одного боку, і

цінності�принципи життєдіяльності або інстру�

ментальні цінності, з іншого боку [3].

Розглядаючи цінності і потреби особистості

як стійкі мотиваційні утворення, Д. О. Леонтьєв

акцентує увагу на тому, що через потреби люди�

на переживає свої стосунки зі світом «один на

один», через цінності вона переживає свою при�

належність до соціального цілого; у своїх потре�

бах людина завжди самотня, а в цінностях, нав�

паки, вона завжди не сама. Якщо потреби

представляють у структурі мотивації живе,

динамічне, ситуативно мінливе, то цінності —

стабільне, незалежне від зовнішніх обставин,

абсолютне. Ієрархія особистих цінностей не�

змінна, вони виступають як внутрішні носії

соціальної регуляції, вкорінені в структурі осо�

бистості [3].

Говорячи про вищі сенси, Д. О. Леонтьєв

приходить до висновку, що на рівні найза�

гальніших смислових орієнтацій, до яких ми

відносимо такі психологічні утворення як пот�

реби, особисті цінності, світогляд, сенс життя і

ставлення до себе, сенсотворення неможливе,

бо смислові структури цього рівня не наповню�

ються сенсом із якоїсь ще вищої сенсотворної

інстанції — такої інстанції немає. Процеси сен�

сотворення визначаються загальними смисло�

вими орієнтаціями із змістовного боку, але не

визначають їх [3].

Характеризуючи особистість із динамічного

боку Д. О. Леонтьєв використовує термін «ди�

намічна смислова система» (ДСС) — це віднос�

но стійка і автономна ієрархічно організована

система, яка включає низку різнорівневих

смислових структур і функціонує як єдине ціле.

Головна характеристика ДСС —  її окремість,

неувімкненість в інші системи. Як правило, у

більшості людей можна виокремити ДСС, по�

в’язані із роботою, сім’єю, спортом, дозвіллям

тощо. В той же час різні ДСС не розділені

жорсткими кордонами. Навпаки, практично

завжди ДСС перетинаються між собою і мають

загальні підсистеми. Наприклад, підсистема,

що регулюює сферу професійного навчання,

може входити одночасно в ДСС професійної

діяльності і в ДСС пізнання, тобто перетина�

тись [3].

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що

смислова сфера людини складається із трьох

рівнів смислових структур. До першого рівня

належать особисті сенси і смислові установки,

які безпосередньо впливають на діяльність.

Другий рівень складають мотиви, смислові
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конструкти та смислові диспозиції. Ці структу�

ри відповідальні за сенсотворення і безпосе�

редньо впливають на структури першого рівня.

Третій рівень —  вищі сенси, до яких належать

цінності особистості. Особисті сенси, смислові

установки та мотиви є нестійкими утворення�

ми, які існують і реалізовуються у межах однієї

окремо взятої діяльності. Смислові конструкти,

смислові диспозиції та цінності позаситуативні,

їх зміна можлива лише в якій�небудь критичній

ситуації. Смислова установка і смислова диспо�

зиція складають площину наочно�практичної і

психічної діяльності; особистий сенс і смисло�

вий конструкт являють площину свідомості

суб’єкта, його образ світу; мотив і цінність —

визначають кордони діяльності і задають її

спрямованість.

Проведений аналіз смислових структур доз�

воляє побачити складну організацію смислової

сфери, зрозуміти механізми формування різних

життєвих стратегій і, як результат, причини ви�

никнення і закріплення різних форм поведінко�

вих реакцій.

Кажучи про стратегію, зазвичай мають на

увазі своєрідний розумовий акт, «згорнуту усе�

редину» операцію можливої дії, побудовану в

думках реальність можливої дії. Інколи йдеться

про несвідомі механізми виникаючих дій, які

розкривають стратегію як мистецтво плануван�

ня, керівництва, заснованого на правильних і

перспективних прогнозах [4].

Ідея сенсожиттєвої стратегії історично по�

в’язана із проблемою мотивації (А. К. Маркова,

В. Е. Мільман, В. Ф. Моргун, X. Хекхаузен), а

також знаходить своє підтвердження в дослі�

дженнях про співвідношення типу цінностей

особистості і її успішності, про своєрідне став�

лення до діяльності, до життя і особливе

світосприймання.

Отже, концепція  сенсу життя — це індивіду�

альна узагальнена система поглядів на цілі, про�

цес і результат свого життя. В основі цієї кон�

цепції лежать цінності і потреби, стосунки і

конструкти конкретної особистості. Смисло�

життєва  концепція починає складатися до

підліткового віку, може змінюватися і транс�

формуватися впродовж життя людини, але на

певному етапі онтогенезу є досить стійкою. Та�

ким чином, можна сказати, що сенсожиттєва

концепція є стрижнем у визначенні спрямова�

ності особистості, її сенсу життя. Вона містить у

собі ті життєві смислові універсали, ті цінності,

які є  основою особистості.

Механізм формування сенсожиттєвих стра�

тегій визначається низкою чинників: особли�

востями мотиваційної сфери, хронологічним

віком, життєвим контекстом, соціокультурни�

ми й економічними умовами. Тому можна вва�

жати, що смислові стратегії — це  динамічна

складова смислової сфери. 

Факти динаміки сенсотворення демонстру�

ють наростання сенсу, смислове збагачення

свідомості. Це один вид смислової стратегії,

проте має місце і зворотний варіант, наприклад,

згасання сенсу, його поглинання іншим, витіс�

нення, регресія. При цьому, залежно від конк�

ретного змісту сенсів, розвиток смислової сфе�

ри особистості може оцінюватися як зі знаком

плюс, так і зі знаком мінус, а також невизначе�

ним чином.

Природний, закономірний характер форму�

вання смислових стратегій умовно можна звес�

ти до моносмислового (одноактного) варіанта.

Якщо ж урахувати, що діяльність і поведінка

людини регулюються зазвичай безліччю чин�

ників, їх складною взаємодією, то представле�

ний повною мірою процес сенсотворення буде

мати складний і невизначений характер. Досить

уявити собі ситуацію, що у людини змінюються

життєві пріоритети, стосунки, виникає ситуація

інсайту, все це перевертає її свідомість та ілюст�

рує феноменологічну невизначеність сенсо�

життєвих стратегій.

Розвиток смислової сфери людини логічно

розглядати через класичні в психології «зони

розвитку» Л. С. Виготського. Тим більше, що

психічні новоутворення у нашому дослідженні

виступають як смислові новоутворення. Експе�

риментальні дослідження смислової сфери

особистості (В. К. Вілюнас, Д. О. Леонтьєв,

І. В. Абакумова) свідчать, що психологічна

модель «вхід у зону розвитку — зона актуально�

го розвитку — зона ближнього розвитку — зона

саморозвитку» детермінує процес сенсотворен�

ня. «Зони розвитку» в нашій моделі —  це перш

за все стрижень смислових структур особис�

тості. У цій же послідовності «зон» формуються

смислові структури й інших рівнів. Головні

рушійні сили процесу розвитку, які розгляда�

ються із позицій смислової нерівноваги, смис�

лових невідповідностей і протиріч, знаходять

своє методологічне пояснення в зоні найближ�

чого розвитку смислової сфери особистості.

Така зона детермінує певні кордони сенсотво�

рення і є основою динамічної складової смис�

лової сфери сенсотворних  стратегій.

На думку низки авторів, які досліджували

сенс у психології (К. Роджерс, В. Франкл,

Д. О. Леонтьєв, Т. М. Титаренко), вихідною

умовою виникнення сенсів, джерелом сенсот�

ворення і формування життєвих стратегій є

життєвий світ людини. Він помітно відрізняєть�

ся від «загального» світу, з явищами, фактами,

подіями й іншими фрагментами якого людина

переважно не стикається. Загальний світ відчу�

жений від конкретної особистості, представле�
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ний, зокрема, реальною дійсністю і об’єктивни�

ми значеннями, які відображають її та зберіга�

ють, наприклад, у текстах культури (Л. С. Ви�

готський). Культура функціонує і в нетекстовій

формі, як реальне буття, у вигляді дійсних сто�

сунків і норм поведінки людей. При цьому ре�

альне буття культури і реальне буття людини, і

вже тим більше буття загалом, як правило, не

збігаються, світ дійсного буття виявляється

ширшим за буття культури. Особливою части�

ною культури є її художній сегмент, який

утворюється не об’єктивними значеннями, а

викристалізованими, опредмеченими суб’єк�

тивними сенсами тих, хто цю частину культури

створював. Натомість, текстова художня куль�

тура, поки з нею не контактує суб’єкт, може бу�

ти кваліфікована як об’єктивна структура зна�

чень. На відміну від світу загалом, життєвий світ

людини — це світ її стосунків з явно обмеженою

частиною дійсності. Одні її фрагменти мають

більше значення, тому що на них замикається

суб’єктний досвід особистості, її життєві сто�

сунки; інші — меншу життєву значущість, тому

що ставлення до них із боку суб’єкта може бути

побічним, менш виразним; треті можуть бути

представлені лише потенційно. Ці стосунки

визначаються в науці як життєві сенси. Їх ви�

никнення, становлення і розвиток здійснюють�

ся в суб’єктивній сфері індивідуума, проте де�

терміновані життям конкретної особи і для неї

мають об’єктивний характер.

Вкажемо на два важливі моменти, які стосу�

ються і життєвого світу людини, і пов’язаного з

ним життєвого сенсу. По�перше, фрагменти

буття, які попали в орбіту життєвих стосунків

людини: артефакти культури, явища природи,

тим самим набули для неї життєвого сенсу.

В об’єктивній дійсності вони не відмежовані від

інших її реалій, а значить, особистість відображає

світ не лише на асоціативному, але й на смисло�

вому рівні. Сенсотворення і сенсожиттєві стра�

тегії, які детермінуються буденною необхідністю,

мають, таким чином, тенденцію до розширення.

По�друге, життєвий світ сучасної людини, який

включає всі вікові рівні, нестримно розширюєть�

ся в умовах віртуального середовища, він усе

більш ущільнюється і цьому сприяють телебачен�

ня, комп’ютеризація, Інтернет. Не будемо стверд�

жувати однозначно, що проникання людини в

об’ємніші простори буття є одночасно входом і в

ширший життєвий простір, у тому числі в його

смислову складову, оскільки в цьому випадку ма�

ють місце все ж не реальні, а віртуальні явища.

Але, все ж таки, суб’єктивний світ людини вияв�

ляється активно задіяним, що не може не відби�

ватися на процесах сенсотворення.

Подальший аналіз особливостей сенсожит�

тєвих стратегій призводить до таких висновків.

Якщо життєві сенси визначаються логікою жит�

тя, розкриваються її обставинами, вони є до�

сить жорсткою структурою, прив’язаною до

життєвої необхідності, з неяскраво вираженим

психологічним змістом, то на протилежній сто�

роні виявляються глибокі психологічні, стійкі,

«ядерні» (О. Г. Асмолов, Б. С. Братусь) сенси

особистості, як вищі сенси�цінності. Все це є

смисловою стрижневою структурою особис�

тості, з чого складається  базове «Я» і реалізуєть�

ся смислова регуляція життєдіяльності людини.

Поняття сенсу змінюється в різних життєвих

ситуаціях, що дозволяє включити його в інтег�

ральну модель сенсотворення. Сенс утворює

стійку смислову структуру свідомості людини, її

базове «Я». З точки зору некласичної психо�

логії, яка включає в себе елементи феномено�

логії і екзистенціалізму, сенси одночасно при�

сутні в усіх контурах психіки, утворюючи свого

роду сенсосферу, вони одночасно діють, як

інтегральна і стійка змінна, сприяють здійснен�

ню процесів регуляції життєдіяльності людини,

включаючи її негнучкі генетичні структури. Са�

ма ж людина, як носій психіки, не обмеженої

віддзеркаленням реальності, сама є новою ре�

альністю, стає смисловою моделлю світу. А її

сенсожиттєві стратегії — це механізм операціо�

налізації в реальному світі.

Отже, формування сенсожиттєвих стратегій

має такі стадії:

1. Смислова дивергенція, або, як її ще можна

назвати, — вибір сенсу. Якщо допустити, що

суб’єкт бачить сенс свого життя в творчості як тво�

ренні нового, унікального, то його творча діяль�

ність і буде прагненням до здійснення  смислово�

го вибору (смислової дивергенції). Тому сенси, які

розкрилися людині і стали матрицею її свідомості,

відкривають шлях до безумовної і множинної

перспективи їх реалізації, а, отже, є чинником,

спонукаючим до діяльності, і механізмом, який

забезпечує існування самої   особистості.   

2. Розкриття сенсу, розуміння. І психологія, й

інші науки бачать ключ до розуміння суб’єктом

сенсу в усвідомленні, оцінці значущості об’єкта

пізнання, у поясненні «собі» його буття в світі. 

3. Реалізація сенсу. Людина протягом свого

життя не завжди реалізує всі важливі для неї

сенси. Деякі залишаються недосяжними ідеала�

ми, а є такі, які втрачають свою значущість у

зв’язку зі змінами у внутрішньому світі людини,

на який, у свою чергу, впливають соціальні,

психологічні, економічні, екологічні тощо

складники зовнішнього світу. 

4. Важливим є питання про переживання,

оскільки сенс тісно пов’язаний із ним. Пережи�

вання є проявом сенсу, його слідом, який уста�

новлює зв’язок між попередніми і подальшими

моментами сенсотворення. 
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Із вищенаведеного можна зробити висновок,

що динаміка процесу формування сенсожит�

тєвих стратегій така: смисловий вибір (смисло�

ва дивергенція); розкриття сенсу (розуміння);

реалізація сенсу (подія); переживання (смисло�

вий слід). Таким є цілісний процес формування

смислової спрямованості.

Більшість дослідників говорять про те, що

сенсожиттєва концепція не є чимось назавжди

застиглим, а змінюється протягом життя. Як

зазначав Л. С. Виготський: «особистість розви�

вається як єдине ціле, і лише умовно, лише з ме�

тою наукового аналізу ми можемо абстрагувати

ту або іншу сторону її розвитку» [1, с. 316]. Тому,

коли ми говоримо  про структуру сенсожиттєвої

концепції особистості, то виокремлюємо лише

основні моменти, які задають вектори розвитку

і які будуть безпосередньо пов’язані із структур�

ними елементами смислової сфери загалом.

Отже, кожна людина має свою особливу

смислову сферу, яка постійно змінюється і роз�

вивається. Це визначає схильність до тієї або

іншої сенсожиттєвої концепції, що у свою чер�

гу, сприяє виробленню особливих смислових

стратегій у процесі пізнання і взаємодії із навко�

лишнім світом.

Стратегія самореалізації особистості (Л. А. Ко�

ростильова) передбачає те, що людина управляє

процесом самореалізації, будує адекватні плани

і прогнози, спрямовані у майбутнє, усвідомлює

свої сенсожиттєві і ціннісні орієнтації. Меха�

нізми самореалізації спрацьовують також у ході

інтеграції відчуття дефіциту життєдіяльності,

яке відображає мотиваційно�потребова сфера, в

прагненні до досягнень, здійснення поставле�

них цілей і життєвих планів, що відображається

у сенсожиттєвих і цінніснісних орієнтаціях. За

допомогою мотиваційно�смислових зв’язків

ініціюються, а можливо і трансформуються

процеси цілепокладання і сенсотворення, які

мають ієрархічну структуру: від нижнього рівня

суб’єктивних сенсів до верхнього рівня сенсо�

життєвих і ціннісних орієнтації. 

Стратегії самореалізації особистості більшою

мірою зумовлені психічними утвореннями ви�

щого рівня і певною мірою системокомплекса�

ми властивостей особистості. Типологія стра�

тегій самореалізації зумовлена особливостями

процесу самореалізації, його місцем на життє�

вому шляху особистості, специфікою основних

сфер самореалізації і особливостями індивіду�

альних переваг.
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В статті поданий ґрунтовний аналіз проблеми
типологічної різноманітності феномену тривож"
ності. На основі аналізу та синтезу праць
дослідників даної проблематики було виокремлено
достатню кількість видів, типів та проявів
досліджуваної властивості особистості. Виділе"
но критерії для класифікації та видового, типо"
логічного і порівневого поділу тривожності.

Ключові слова: тривога, тривожність, страх,

тривожний ряд, тривожні стани, види тривож�

ності, екзистенційна тривожність.

В статье дан основательный анализ проблемы
типологического разнообразия феномена тревож"
ности. На основе анализа и синтеза трудов иссле"
дователей данной проблематики было вычленено
достаточное количество видов, типов и проявле"
ний исследуемого свойства личности. Выделены
критерии для классификации, видового и типоло"
гического деления тревожности.

Ключевые слова: тревога, тревожность, страх,

тревожный ряд, тревожные состояния, виды

тревожности, экзистенциональная тревож�

ность.

The sound analysis of problem of variety of the phe"
nomenon of anxiety is given in the article. On the basis
of analysis and synthesis of labours of researchers of
this problems were the enough body of kinds, types and
displays of the probed property of personality it is
selected. Criteria are selected for classification and
specific division of anxiety.

Key words: alarm, anxiety, fear, anxious row, anx�

ious states, types of anxiety, existential anxiety.

Постановка проблеми. Новітні тенденції пси�

хологічних досліджень диктують потребу у фор�

муванні цілісної психологічної теорії розвитку

особистості. Проблематика тривожності повин�

на інтегруватися в цей процес через неоднізнач�

ність своєї типологічної наповненості. Так,

чимало дослідників (Ф. Березін, О. Чернікова,

О. Кондаш, Ф. Перлз, Е. Шостром, К. Ясперс,

К. Ізард) указують на розмежованість поняття

«тривоги» та  «тривожності», що призводить до

появи різноманітних підходів до виділення кри�

теріїв поділу цих явищ на види, форми тощо.

Однією з причин, на основі яких виникає цей

поділ, є зміни в інтенсивності та особливостях

формування цих явищ. Нормальна та пато�

логічна форми тривожності виступають перши�

ми наслідками вищевказаних змін. На нашу

думку, різні форми тривожності слід досліджу�

вати на різних рівнях: біологічному, ней�

рофізіологічному, психічному, у зв’язку з існу�

ванням різних підструктур, яким належить

провідна роль у формуванні інтенсивності та ха�

рактеру прояву досліджуваного явища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Психологічні теорії тривожності демонструють

багатогранність її проявів. Підтверджуючи цей

факт дослідженнями Ф. Березіна [1], Л. Божо�

вич [2], Гордецової [3], К. Ізарда [4], А. Прихо�

жан [5], Ч. Рікрофта [6], Ч. Спілбергера [7],

С. Серазона [8], З. Фрейда [9], Ю. Ханіна [10],

ми знаходимо їх продовження в новітніх науко�

вих розвідках. Серед останніх слід виділити

аналіз явища аутомортальної тривожності

(Т. Гаврилова [11]), танатичної тривожності

в період дорослішання (В. Кучерявець [12]),

проблеми співвідношення захисних механізмів

особистості та тривожності (В. Нестеренко [13]),

психологічної допомоги дітям із тривожними

станами (Я. Омельченко, З. Кісарчук [14]).

Попри існування достатньої кількості дос�

ліджень цього феномену, всі вони носять

розрізнений характер. Постає необхідність син�

тезу та розробки цілісного образу типологічного

різноманіття явища тривожності. 

Мета статті передбачає вирішення таких

цілей: аналіз поліморфізму проявів феномену

тривожності та похідних від неї психологічних

явищ; виокремлення критеріїв та виділення на

їх основі видового, типологічного та порівнево�

го поділу тривожності.

Виклад основного матеріалу. Розгляд типо�

логічного багатоманіття досліджуваного фено�

мену, на нашу думку, слід розпочати із

дослідження Ф. Березіна, який довів факт існу�

вання тривожного ряду. Останній включає в се�

бе кілька афективних феноменів, які послідов�

но змінюють одне одного [1]: 

1. Відчуття внутрішньої напруженості. Від�

повідає найменшій інтенсивності тривоги, не

містить відтінку загрози, а є сигналом набли�

ження більш складних тривожних явищ. Має

найбільш адаптивне значення, оскільки слугує

найбільшій інтенсивності і модифікації актив�

ності.

2. Гіперестезичні реакції. При наростанні

тривоги вони змінюють або підкріплюють її.
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Раніше нейтральні символи отримують значне

емоційне забарвлення, яке дуже нагадує роздра�

тування. Суть цих явищ полягає в порушенні

диференціювання значимих та незначних сим�

волів, що призводитиме до неадекватних ре�

акцій. 

3. Власне тривога. Є провідним елементом

цього ряду; полягає у відчутті невизначеної

загрози, розмитої загрози. Характерна особ�

ливість — неможливість виділити характер

загрози і передбачити час її появи.

4. Страх. Відсутність опредмеченості відчуття

тривоги призводить до зміщення її у бік певних

об’єктів. Унаслідок невизначена загроза конк�

ретизується і перетворюється на страх. Для його

формування необхідно відчуття зв’язку загроз із

конкретною ситуацією. 

5. Відчуття незворотності катастрофи. Су�

б’єкт приходить до розуміння неможливості

уникнення загрози, навіть якщо вона пов’язана з

конкретним об’єктом. Так, скажімо, страх сома�

тичного захворювання при появі незворотності

катастрофи змінюється жахом перед смертю.

6. Тривожно�боязливе збудження. Виклика�

на тривогою дезорганізація поведінки досягає

максимуму, і можливість цілеспрямованої

діяльності зникає. Найменш стабільний стан

явищ тривожного ряду. 

Дослідження Ф. Березіна отримали продов�

ження в роботах В. Бакєєва (вказує на існуван�

ня тривожно�вразливого типу особистості),

Н. Пуховського (гуморальні кореляти тривож�

них розладів особистості) та співставлення із

розвідками Р. Лазаруса, В. Польдінгера, Ч. Спіл�

бергера, Г. Салівана. 

Відмічаємо, що розподіл тривожності на стан

(ситуативна тривожність) та властивість осо�

бистості (особистісна) найбільш яскраво прояв�

ляється в роботах Ч. Спілбергера та Р. Кеттела.

За Ч. Спілбергером ситуативна тривожність ви�

никає, коли індивід сприймає певний подраз�

ник або ситуацію як таку, що несе в собі акту�

альні або потенційні елементи небезпеки,

загрози або шкоди. Особистісна тривожність не

проявляється безпосередньо в поведінці, але її

рівень можна визначити, виходячи з того, як

часто та інтенсивно виникає стан тривоги [7]. 

Індивідуальні відмінності в проявах тривож�

ності дозволили виділити критерії, на основі

яких Ч. Спілбергер розробив шкалу вимірюван�

ня тривожності. Виділяючи тривожність як стан

і тривожність як властивість особистості, він

розробив шкалу реактивної та особистісної три�

вожності (ШРЛТ). Реактивна тривожність у да�

ному випадку є синонімом особистісної три�

вожності. Р. Кеттел погоджуючись із критерієм

поділу тривожності на реактивну і особистісну,

розробляє власну шкалу тривоги ІПАТ (1963 р.).

У психологічній літературі ми зустрічаємо

поділ тривожності на об’єктивну та невротичну.

З. Фрейд у поняття «об’єктивної» тривожності

включає реальну ситуацію небезпеки в зов�

нішньому світі. Певна ситуація буде сприйма�

тись індивідом як загрозлива, а емоційна

реакція на цю ситуацію буде адекватною. Невро"
тична тривожність відрізняється від об’єктив�

ної тим, що її джерело міститься у внутрішньо�

му світі індивіда. З. Фрейд характеризує ці

джерела як приховані сексуальні та агресивні

потяги, які на певному етапі онтогенезу були

витіснені. Перехід від об’єктивної тривоги до

невротичної включає таку послідовність

психічних проявів: об’єктивна тривога —

витіснення — часткова ломка від витіснення —

похідні внутрішніх імпульсів — сприймання

загрози — невротична тривога. Окрім цього,

дослідник виділяв так звану «сигнальну триво"
гу», як очікування небезпеки, яка насувається.

Попри це, З. Фрейд свідомо звужує коло про�

явів цього феномену до психопатологічних,

таких, як небезпека знову пережити потяги,

емоції та переживання, які до цього були

витіснені [9].

С. Серазон на основі вищевказаних дослі�

джень виділяє нову форму тривожності і нази�

ває її передекзаменаційною (1966 р.). На думку

дослідника, індивіди із високим рівнем пере�

декзаменаційної тривожності схильні до прояву

персоналізованих егоцентричних реакцій, які

створюють перешкоди для адекватної по�

ведінки. При цьому значно погіршується якість

різноманітних дій у ситуаціях, подібних екзаме�

ну. Цей тип значно більше ускладнює виконан�

ня певного роду завдань, аніж рівень особис�

тісної тривожності [8, с. 96].

К. Ізард, перефразовуючи уявлення З. Фрей�

да про сигнальну, об’єктивну і невротичну три�

вожність, вказує на наявність у ній інших

афектів та когнітивних процесів (1972 р.) У це

поняття він включає страх, ворожість, страж�

дання, сором, провину, збудження. Відповідно

до цього твердження, тривожність набуватиме

нових форм через взаємодію страху з однією або

декількома фундаментальними емоціями. Таки�

ми формами К. Ізард вважає: страх"страждан"
ня, страх"гнів, страх"сором, страх"провину,

тощо. Домінуючою емоцією в синдромі три�

вожності автор вважає страх [4, с. 115].

Посилаючись на експериментальні дослі�

дження і прикладний досвід діагностики три�

вожних станів, Ю. Ханін у 1991р. вводить дві

нові категорії ситуативної тривоги: міжосо�

бистісну ситуативну тривогу (СТм.) і внутріш�

ньогрупову ситуативну тривогу (СТгр). Обидві

категорії, на думку автора, стосуються «емо�

ційних переживань людини в конкретний
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проміжок часу і дозволяють зафіксувати інтен�

сивність вираженості ситуативної тривоги, яка

виникає в процесі реальних, минулих і очікува�

них контактів із конкретними партнерами і гру�

пою людей» [10, с. 58].

В 70�х рр. ХХ ст. робляться спроби встанови�

ти зв’язок тривожності з іншими динамічними

особливостями людської психіки. Так, Н. Горде�

цова проаналізувала дані Р. Кеттела, Г. Айзенка,

В. Білоуса про залежність між тривожністю, з

одного боку, та емоційністю, інтроверсією, ней�

ротизмом та ригідністю — з іншого. На їх основі

вона тлумачить тривожність як індивідуальну

особливість або властивість темпераменту,

вводячи поняття психодинамічної тривожності.
Н. Гордецова підкреслює дані В. Кисловської

[15] про існування нового типу тривожності —

тривожності очікування. Вона полягає в очіку�

ванні загрози в якій�небудь нейтральній ситу�

ації спілкування, яка не містить реальної загро�

зи. Різниця між ними, на думку автора, полягає

у вибірковому характері тривоги за ставлення до

ситуації спілкування та в мірі її узагальненості

[3, с. 71].

Відомий австрійський психоаналітик Ч. Рік�

рофт у праці «Тривога і нейротизм» поряд з

аналізом взаємозв’язку тривожності і страху

вводить класифікацію форм тривожних станів [6]:

1) Тривожність�хвилювання. Подібне до від�

чуття страху, але відрізняється від нього тим, що

стосується не особистих інтересів, а інтересів

тих осіб, про яких піклується суб’єкт. Характе�

ризується невизначеністю, яка виникає при

оцінці важливості реальних подій.

2) Тривожність�передчуття. Об’єкт — невідо�

мий та нерозкритий. Характеризується при�

сутністю ірраціональних факторів. Орієнтуєть�

ся на особисті інтереси. 

3) Тривога�настороженість. Є виразом пиль�

ності і передбачливості. Дає можливість усві�

домлювати і долати перешкоди, які у нього на

шляху.

4) Тривога відокремлення. Характеризується

відчуттям тривоги перед неможливістю мати

нормальні соціальні зв’язки та розвинуті

вігільні реакції. Таку тривожність можна відоб�

разити за формулою: вігільність (здатність зосе�

редити увагу на нових враженнях) мінус

соціальна комунікація. 

5) Інтернальна тривога. Виникає внаслідок

присутності думок, які підсвідомо знижують

авторитет тих осіб, з якими інтерналізується

суб’єкт. 

Нові психологічні розвідки свідчать про існу�

вання таких видів тривожності, як мобілізуюча

та демобілізуюча тривожність. Мобілізуючий вид

тривожності проявляється в підвищеній актив�

ності, аж до агресивності; в підвищеному апе�

титі. Демобілізуючий вид тривожності — в

заціпенінні, здерев’янінні, раптовій втраті інте�

ресу, апатії тощо. Особливо яскраво проявляєть�

ся при наявності стійкої тривожності [5, с. 60].

В їх основі лежать ідеї Л. Божович [2] про

адекватну та неадекватну тривожність (1968 р.).

Л. Божович вважає критерієм достовірної три�

вожності її неадекватність реальній успішності,

дійсному становищу особистості в певній сфері.

Тільки після цього її слід розглядати як прояв

загальноособистісної тривожності в певній

сфері. Попри це, А. Прихожан [5] вважає такий

підхід незавершеним, оскільки ускладнюється

процес, пов’язаний із визначенням того або

іншого виду часткової, специфічної тривож�

ності. 

А. Прихожан вважає дискусійним і відкри�

тим питання про співвідношення загальної

тривожності і її окремих видів. Ці окремі види

мають назву часткової тривожності. Серед

часткових видів тривожності автор виділяє

шкільну, арифметичну, міжособистісну, тестову,

комп’ютерну тощо. Експериментальний аналіз

співвідношення загальної і часткової тривож�

ності окреслив такі висновки [5, с. 102]:

1) тривожність, яка діагностується і за симп�

томатичними, і  за ситуаційними показниками,

є, здебільшого, формою виразу загальної три�

вожності;

2) тривожність, яка проявляється тільки за

ситуаційними показниками, може бути формою

як загальної, так і часткової тривожності. 

Дані лонгітюдних досліджень А. Прихожан

дозволили трактувати поняття «форми тривож�

ності» як особливе поєднання характеру

переживання, усвідомлення, вербального і не�

вербального вираження в характеристиках по�

ведінки, спілкування і діяльності. На основі

цього дослідниця виділяє дві основні категорії

тривожності [5, с. 103]:

1) відкрита — свідомо переживається і прояв�

ляється в поведінці і діяльності у вигляді стану

тривоги;

2) прихована — в різній мірі неусвідомлюва�

на, проявляється або надмірним спокоєм, не�

чутливістю до реального благополуччя, або ж,

навіть, запереченням його.

У межах відкритої тривожності були виділені

три її форми [5]:

1. Гостра, нерегульована або слабко регульо�

вана тривожність — сильна, усвідомлювана,

проявляється ззовні через симптоми тривог, са�

мостійно справитись із нею важко.

2. Регульована і компенсована тривожність.

При ній діти самостійно виробляють достатньо

ефективні способи, які дозволяють її подолати.

В межах її виділяють дві субформи: а) зниження

рівня тривожності; б) використання її для сти�
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муляції власної діяльності, підвищення актив�

ності.

3. «Культивована» тривожність. У цьому ви�

падку, на відміну від попередніх, тривожність

усвідомлюється і переживається як цінний осо�

бистісний конструкт, який дозволяє досягати

бажаного. Може проявлятись як: основний ре�

гулятор активності індивіда, що забезпечує ор�

ганізованість, відповідальність; певна світог�

лядна і ціннісна установка; пошук «умовної

вигоди» внаслідок посилення симптомів три�

вожності.

Цікавим є той факт, що так звана «культиво�

вана» тривожність зустрічається найчастіше на

межі старшого підліткового — молодшого

юнацького віку. 

На основі досліджень школярів підліткового

віку Я. Омельченко та З. Кісарчук зробили

порівняльний аналіз змісту тривожних пережи�

вань дітей із різною інтенсивністю тривожних

станів [14]:

1. Адекватний рівень тривожності. Збере�

ження високих статусних позицій та компетент�

ності в умовах навчальної діяльності. Збережен�

ня соціальних стосунків.

2. Підвищений (високий) рівень. Збережен�

ня позитивного уявлення про себе у соціально�

му оточенні, збереження високих статусних по�

зицій та компетентності в умовах навчальної

діяльності. 

3. Високий рівень. Збереження власного «Я»

у соціальному оточенні, збереження позитив�

ного уявлення про себе, високих статусних по�

зицій та компетентності в умовах навчальної

діяльності. Збереження соціального оточення,

збереження батьківського оточення. 

4. Знижений рівень. Збереження позитивно�

го уявлення про себе, збереження власного «Я»

у соціальному оточенні.

Серед сучасних поглядів на проблему видової

різноманітності тривожності ми стикаємось із

новим бачення цього феномену — тривожності

інтрапсихічної, тобто такої, яка зумовлена

внутрішньо і пов’язана із зовнішніми об’єктами

лише тією мірою, в якій вони стимулюють

внутрішні конфлікти. Така тривожність характе�

ризується  реакцією на уявну, невідому загрозу.

В основі такої тривожності завжди лежать

внутрішні конфлікти особистості. Для інтрап�

сихічної тривожності також характерна пролон�

гованість, тобто їй властиве розтягуватися в часі,

постійне повторювання або неперервність [13].

Особливої уваги  заслуговує екзистенційний

підхід до тлумачення природи тривожності.

Деякі психологи сучасності, аналізуючи екзис"
тенційну тривожність, звертаються до праць

С. К’єркегора [16], який у межах екзистенцій�

ного підходу вперше проаналізував природу

страху та тривоги. Так, Д. Леонтьєв [17], Т. Гав�

рилова [11], В. Кучерявець [12] з різних сторін

аналізують прояви екзистенційної тривожності.

Д. Леонтьєв зараховує екзистенційну тривогу

до феноменів, які підкреслюють незворотність

екзистенційних аспектів людського буття. Як�

що традиційний підхід до розуміння явища три�

вожності особистості розглядає її як явище

детерміноване, то екзистенційний підхід вважає

її недетермінованою. Екзистенційна тривога

полягає в усвідомленні свого небуття, тобто

розумінні можливості і незворотності власного

життя. Тут, Д. Лєонтьєв звертається до П. Тіл�

ліха, який у межах екзистенційної тривоги

розрізняє три її форми: тривогу долі і смерті,

тривогу порежнечі і втрати змісту життя, триво�

гу провини та осуду. Таким чином життя вклю�

чає в себе страх і тривогу у вигляді елементів

життєвого процесу [117].

Аутомортальна тривожність як окремий тип

екзистенційної тривожності виділяється і конк�

ретизується Т. Гавриловою, яка розуміє під нею

модальну форму ставлення особистості до нез�

воротності свого існування. Ця тривожність зу�

мовлена осмисленням смерті, як невизначеної,

непередбаченої і відносно віддаленої загрози

різним аспектам індивідуального життя [11].

Дуже близьким, на нашу думку є поняття та"
натичної тривожності, тлумачення якого зна�

ходимо в роботах В. Кучерявець. Цей тип три�

вожності вважається семантично близьким до

англійського поняття «death anxiety», що харак�

теризує емоційний стан, який проявляється в

процесі роздумів індивіда про смерть [12]. Таке

поняття є дуже близьким до аутомортальної

тривожності.

Теоретичний аналіз типологічної наповне�

ності феномену тривожності дозволив виділити

критерії для її класифікації:

• за тривалістю прояву;

• за наявністю джерела загрози;

• за зв’язком із афектом страху;

• за зв’язком із іншими афектами та когні�

тивними процесами;

• за адекватністю прояву;

• за спрямованістю на активність індивіда;

• за ступенем усвідомлення;

• за особливостями тлумачення в межах ек�

зистенційного підходу.

Висновки. Як бачимо, всебічний аналіз три�

вожності дає підстави стверджувати про значну

типологічну варіабельність цього феномену.

Починаючи з психологічних постулатів З. Фрей�

да, К. Хорні, Р. Кеттела, Ч. Спілбергера, С. Се�

разона, К. Ізарда, Г. Айзенка про існування

невротичної, об’єктивної, ситуативної та осо�

бистісної тривожності ми поступово підходили

до сучасних поглядів Ф. Березіна, А. Прихожан,
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Ю. Ханіна, В. Остапова на існування нових суб�

форм тривожності, явищ тривожного ряду.

Цікавими виявились праці представників су�

часної української психологічної думки Я. Оме�

льченко, З. Кісарчук, В. Несторенка та аналіз

екзистенційної тривоги ї її форм (С. К’єркегор,

П. Тілліх, Д. Леонтьєв, Т. Гаврилова, В. Кучеря�

вець). Завершальним етапом нашого дослі�

дження стало виділення критеріїв для класи�

фікації проявів тривожності.

Проведене дослідження розкриває перспек�

тиви подальшого емпіричного аналізу феномену

тривожності у взаємозв’язку із особистісними

характеристиками індивідуальності підлітків.
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У статті висвітлені особливості застосуван"
ня методу проектів як особистісно"зорієнтованої
педагогічної технології у навчально"виховному
процесі вищих навчальних закладів.

Ключові слова: метод проектів, професійна

підготовка, оздоровлювальна спрямованість

навчально�виховного процесу, життєва компе�

тентність.  

В статье отображены особенности использо"
вания метода проектов как личностно"ориенти"
рованой педагогической технологии в учебно —
воспитательном процессе высших учебных заведе"
ний.

Ключевые слова: метод проектов, профессио�

нальная подготовка, оздоровительная направ�

ленность учебно�воспитательного процесса,

жизненная компетентность.

The article outlines the features of using project
method as a personality"oriented pedagogical technol"
ogy in the educational process in higher education.

Key words: method of projects, professional

Training, health�improving orientation of the edu�

cational process, Life Competence.

Постановка проблеми. Входження України в

Болонський процес є передумовою докорінних

змін в освіті. Характерним для європейської ви�

щої освіти є перехід у навчанні від формату

«teaching» (навчаємо) до формату «learning»

(вчимося). Студента не навчають викладачі, а

він самостійно впродовж усього життя навча�

ється (викладачі лише допомагають йому, спря�

мовують зусилля для раціональних методів

навчання). 

Перед викладачами ВНЗ постає проблема ак�

тивізації навчально� пізнавальної діяльності сту�

дента. Науково�методичний аспект розв’язання

цієї проблеми полягає в розробці варіативних

методичних систем навчання, добір змісту,

методів, організації форм раціонального поєд�

нання викладання педагога і самонавчання сту�

дента, підготовку системи диференційованих

вправ, особливо професійно важливих, визна�

чення алгоритмів навчально�пізнавальної діяль�

ності, використання інформаційно�комуніка�

ційних технологій у майбутній діяльності. Під

активізацією навчально�пізнавальної діяльності

слід розуміти мобілізацію викладачем інтелек�

туальних, морально�вольових та емоційних по�

тенціалів студентів з метою досягнення визна�

чених цілей навчання, розвитку й виховання за

допомогою спеціальних засобів [7, с. 69]. 

Аналіз останніх досліджень. Метод проектів

виник у 20�ті роки ХХ ст. у США (Дж. Дьюї,

В. Кілпатрік) як спосіб досягнення дидактичної

мети через детальну розробку проблеми, що має

завершитись цілком реальним практичним

результатом. У сучасних умовах метод зорієнто�

ваний на самостійну діяльність студентів

(індивідуальну, парну, групову), яку студенти

виконують протягом певного часу, інколи до�

сить тривалого. Проекти можуть мати найрізно�

манітнішу тематику та використовуються в про�

цесі вивчення конкретних дисциплін, з метою

міждисциплінарної інтеграції, у позааудиторній

і науково�дослідній роботі студентів. 

Метод проектів припускає розв’язування

деякої конкретної проблеми або завдання, яке

передбачає, з одного боку, використання різно�

манітних засобів навчання, а з іншого, інтегру�

вання знань, умінь з різних галузей науки,

техніки, технології, активізацію творчих

здібностей. Результати виконаних проектів по�

винні мати конкретне змістовне наповнення

[2, с. 18].  

Постановка завдання. На нашу думку, розви�

ток особистості в умовах традиційного навчан�

ня у ВНЗ потребує використання особистісно�

зорієнтованих технологій. Більше того, вони

досить вільно вписуються у традиційну систему

навчання за таких умов:

• викладач змінює сам підхід до процесу нав�

чання: усвідомлює, що в педагогічному процесі

студент, а не викладач є центральною фігурою;

• провідним у процесі навчання виступає

пізнавальна діяльність студентів, а не репродук�

тивне навчання;

• пріоритетними стають не засвоєння й

відтворення знань у готовому вигляді, а самос�

тійне набуття і можливість їх застосування;

• набувають особливого значення не запа�

м’ятовування й відтворення знань, а спільні

міркування, дискусії, дослідження;

• у процесі спілкування з студентом у будь�

яких ситуаціях неодмінно виявляється повага

до особистості;

• викладач ураховує особливості фізичного,

духовного, морального розвитку цілісної осо�

бистості студента, а не окремих її якостей.
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Крім того, ми погоджуємося з думкою, що з

огляду на унікальність кожної особистості

більш правильно говорити про повний, а не

всебічний її розвиток (термін запропонований

Л. Боголюбовим) [1, с. 102].

Виклад основного матеріалу. Для забезпечен�

ня повного розвитку особистості у навчально�

виховному процесі необхідно розвивати

індивідуальні стилі пізнавальної діяльності

кожного студента. Особливого значення набу�

ває роль викладача, його професіоналізм,

уміння діагностувати, враховувати індивіду�

альні особливості учнів не тільки в академічних

знаннях, але й у психологічному аспекті, готу�

вати відповідні навчальні матеріали, плани,

програми. Все це потребує від викладача висо�

кої професіональної майстерності, такту, пев�

них особистісних і професійних якостей. 

З усього різноманіття педагогічних техно�

логій гуманістичної спрямованості особливої

уваги заслуговують ті, що можна досить орга�

нічно і легко інтегрувати у традиційне навчан�

ня, тому що розвиток освіти має йти ево�

люційним шляхом і кожне нововведення

повинне бути ретельно підготовлене і передба�

чати, перш за все, його усвідомлення й ос�

воєння вчителями.

Метод проектів є однією із педагогічних тех�

нологій, яка відображає реалізацію осо�

бистісно�зорієнтованого підходу в освіті (саме

педагогічною технологією, хоча у назві техно�

логії використовується слово «метод») і сприяє

формуванню вміння адаптуватися до швид�

козмінних умов життя людини постіндустріаль�

ного суспільства.

Означена технологія використовується для

побудови процесу навчання, спрямованого на

активізацію діяльності студентів відповідно до

їхніх інтересів для здобуття певних знань,

відчутного теоретичного чи практичного резуль�

тату. Тому при реалізації методу проектів не�

обхідно використовувати їхню власну зацікав�

леність у знаннях і показувати, де отримані

знання можна застосовувати у реальному житті.

Мета педагогічної технології «Метод про�

ектів» полягає у стимулюванні інтересу сту�

дентів до визначеної проблеми, оволодіння не�

обхідними знаннями і навичками, а також

організації проектної діяльності щодо вирішен�

ня проблеми для практичного застосування от�

риманих результатів. В основу методу проектів

покладена ідея, що відображає сутність поняття

«проект», його прагматичну спрямованість на

результат, який отримано при вирішенні тієї чи

іншої практично чи теоретично значущої проб�

леми. Головним є те, що цей результат можна

побачити, осмислити, застосувати в реальній

практичній діяльності. Щоби досягти такого

результату, необхідно вчити учасників проекту

самостійно мислити, знаходити і вирішувати

проблеми, використовуючи для цього знання з

різних галузей, прогнозувати результати і мож�

ливі наслідки різних варіантів розв’язання

проблеми, встановлювати причинно�наслідкові

зв’язки. Розв’язання проблеми при цьому набу�

ває характеру проектної діяльності.

Успіх застосування методу проектів залежить

від того, наскільки студенти вмотивовані са�

мостійно чи спільними зусиллями вирішувати

повне завдання, застосовувати необхідні знан�

ня, отримувати реальний і відчутний результат.

Метод проектів дозволяє розвивати пізна�

вальні інтереси учасників, уміння самостійно

конструювати свої знання, орієнтуватися в

інформаційному просторі, критично мислити.

Він завжди орієнтований на самостійну

діяльність (індивідуальну, парну, групову) про�

тягом визначеного часу. Використання методу

проектів передбачає, з одного боку, застосуван�

ня сукупності різноманітних засобів навчання,

а з іншого, інтегрування знань і умінь із різних

сфер науки, техніки, культури тощо. Результати

виконаних проектів мають бути відчутними: те�

оретична проблема вимагає конкретного її

розв’язання, практична — конкретного резуль�

тату, готового для впровадження.  

Метод проектів містить у собі сукупність

дослідницьких, пошукових, проблемних, твор�

чих за самою своєю сутністю підходів. Він

сприяє творчому розвитку студентів, викорис�

танню ними певних навчально�пізнавальних

прийомів, які в результаті самостійних дій доз�

воляють вирішувати ту чи іншу проблему. Крім

того, метод проектів передбачає обов’язкову

презентацію результатів.

Уміння використовувати метод проектів —

це показник високої кваліфікації, прогресив�

ності професійної діяльності викладача, спря�

мованості на творчий розвиток студентів. Особ�

ливого значення при цьому набуває вміння

організувати спільну діяльність з студентами [2,

с. 16].   

Основні вимоги щодо використання методу

проектів такі:

• формулювання значущої у дослідницькому

і творчому аспектах проблеми (завдання),

вирішення якої потребує інтегрованого знання,

дослідницького пошуку;

• практична, теоретична, пізнавальна зна�

чущість передбачуваних результатів;

• самостійна (індивідуальна, парна, групова)

діяльність студентів;

• структуризація змістовної частини проекту

із визначенням результатів окремих етапів;

• використання дослідницьких методів, що

передбачає певну послідовність дій: обговорен�
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ня методів дослідження, способів оформлення

кінцевих результатів, збір, систематизація,

аналіз отриманих даних, підбиття підсумків,

оформлення результатів, їх презентація, вис�

новки, висування нових проблем для дослі�

дження тематики проектів можуть бути

різними. Слід прагнути до того, щоб теми про�

ектів відображали необхідність вирішення

конкретних практичних завдань, актуальних

для повсякденного життя, що потребують від

учнів знань із різних предметів, творчого мис�

лення, дослідницьких навичок.

На основі аналізу психолого�педагогічної

літератури [2,3,5,6] можна запропонувати таку

типологію проектів:

• за діяльністю, домінуючою у проекті, —

дослідницький, пошуковий, творчий, рольо�

вий, прикладний, інформаційний;

• за предметно�змістовною галуззю знань —

монопроект у рамках однієї галузі знання,

міжпредметний проект;

• за характером координації проекту: безпо�

середній (жорсткий, гнучкий), опосередкова�

ний (неявний, що імітує учасника проекту);

• за характером контактів (серед учасників

однієї школи, класу, міста, регіону, країни,

різних країн світу);

• за кількістю учасників проекту; тривалістю

виконання проекту.

Дослідницькі проекти виконуються за

логікою і структурою наукового дослідження.

Творчі проекти відрізняє від інших відповідне

оформлення результатів: такі проекти не мають

детальної структури спільної діяльності учас�

ників, вона тільки намічається, а згодом розви�

вається, підпорядковуючись вимогам кінцевого

результату, логіці спільної діяльності, інтересам

учасників проекту.

У рольових, ігрових проектах структура та�

кож залишається відкритою до завершення

роботи. Учасники беруть на себе певні ролі, зу�

мовлені характером і змістом проекту. Це мо�

жуть бути літературні персонажі або вигадані

герої, які імітують соціальні, ділові відносини,

що ускладнюються тими ситуаціями, які вига�

дують учасники проекту. Ступінь творчості тут є

дуже високим, але провідним видом залишаєть�

ся рольова чи ігрова діяльність.

Інформаційні проекти спрямовані на збір да�

них про якийсь об’єкт або явище, вони передба�

чають ознайомлення учасників з інформацією,

її аналіз і узагальнення фактів, призначених для

широкої аудиторії. Такі проекти часто інтегру�

ються в дослідницькі і стають їх органічною

частиною, модулем.

Практичні (практикозорієнтовані) проекти

відрізняє чітко визначений із самого початку

результат діяльності його учасників, який вра�

ховує їхні соціальні інтереси. Такий проект пот�

ребує ретельно продуманої структури, сценарію

діяльності його учасників із визначенням

функцій кожного із них, чітких висновків, участі

в оформленні результатів кінцевого продукту.

Особливого значення набуває координація і

коригування роботи над проектом: обговорення

ходу його виконання та спільних або індивіду�

альних дій, організація презентації, аналіз отри�

маних результатів і можливих способів їх  упро�

вадження в практику, а також зовнішня оцінка

проекту. 

За кількістю учасників можна виділити такі

проекти:

• особистісні (одноосібні або за участю двох

партнерів, які перебувають у різних школах,

регіонах, країнах);

• парні (між парами учасників);

• групові (між групами учасників). В остан�

ньому випадку дуже важливо правильно, з мето�

дичної точки зору, організовувати групову

діяльність учасників проекту: як у групі своїх

учнів, так і в об’єднаній групі із різних шкіл,

країн і т. д.

За тривалістю виконання проекти можуть

бути:

• короткостроковими (для вирішення неве�

ликої проблеми або частини більш складної

проблеми), які можуть бути розроблені на

декількох уроках за програмою одного предмета

чи як міждисциплінарні;

• середньої тривалості (від тижня до місяця);

• довгостроковими (від місяця до декількох

місяців [6, с. 72].

Як правило, робота над короткостроковими

проектами проводиться на заняттях із конкрет�

ного предмета. Що стосується проектів

середньої і довгої тривалості, то вони — зви�

чайні чи телекомунікаційні, внутрішні чи

міжнародні — є міждисциплінарними і спрямо�

вані на вирішення масштабної проблеми чи

декількох взаємозалежних проблем. Такі проек�

ти зазвичай проводяться в позааудиторний час. 

На практиці найчастіше використовуються

змішані типи проектів. Кожен тип характери�

зується тим чи іншим видом координації,

термінами виконання, етапами, кількістю учас�

ників. Тому, розробляючи проект, необхідно

враховувати його ознаки і характерні риси.

Реалізація методу проектів на практиці

обов’язково веде до зміни позиції викладача —

із транслятора готових знань він перетворюєть�

ся в організатора пізнавальної діяльності

студентів. Змінюється також психологічний

клімат, оскільки відбувається переорієнтація

репродуктивної навчальної діяльності студентів

на різноманітні види самостійної діяльності:

дослідницьку, пошукову, творчу. 
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Визначають такі параметри зовнішньої

оцінки проекту:

• значущість і актуальність висунутих проб�

лем, адекватність тематики дослідження;

• коректність використання методів

дослідження та обробки отриманих результатів;

• активність кожного учасника проекту

відповідно до його індивідуальних можливос�

тей;

• колективний характер прийнятих рішень;

• характер піклування і взаємодопомоги між

учасниками проекту;

• необхідна і достатня глибина занурення у

проблему, використання знань з інших галузей;

• доказовість прийнятих рішень, уміння ар�

гументувати свої висновки;

• естетика оформлення результатів проекту;

вміння відповідати на запитання опонентів, ла�

конічність і доказовість відповідей кожного

члена групи.

До структурування проекту висуваються такі

вимоги:

• починати завжди необхідно з вибору теми

проекту, його типу, а також кількості учасників;

• викладачу необхідно продумати можливі

варіанти проблем, доцільні для дослідження у

межах визначеної тематики;

• проблеми висуваються студентами за учас�

тю викладача (запитання, ситуації, що сприя�

ють визначенню проблеми);

• важливим моментом є розподіл завдань по

групах, обговорення можливих методів дослі�

дження, пошуку інформації, творчих рішень;

• здійснюється самостійна робота учасників

проекту щодо розв’язання індивідуальних чи

групових дослідницьких, творчих завдань (на

уроках, заняттях, наукових товариствах);

• необхідним етапом виконання проектів є їх

захист;

• завершується робота колективним обгово�

ренням, експертизою, оголошенням результатів

зовнішньої оцінки, формулюванням висновків

[4, с. 5].

Метод проектів знаходить усе більше поши�

рення у системі освіти різних країн світу. При�

чини цього явища, як вважають дослідники,

криються не тільки у сфері педагогіки, але й у

соціальній сфері, а саме:

• необхідність не стільки передавати студен�

там суму тих чи інших знань, скільки навчити їх

здобувати знання самостійно, використовувати

їх для вирішення нових пізнавальних і практич�

них завдань;

• актуальність розвитку в студентів кому�

нікативних навичок, умінь працювати в різно�

манітних групах, виконувати соціальні ролі

(лідера, виконавця, посередника і т. ін.), долати

конфліктні ситуації;

• необхідність широких людських контактів,

точок зору на одну проблему, знайомства із

різними культурами;

• значущість для діяльності людини вмінь

користуватися дослідницькими методами: зби�

рати необхідну інформацію, аналізувати її із

різних точок зору, висувати гіпотези, робити

висновки. 

Висновки. Метод проектів суттєво сприяє

активізації навчально�пізнавальної діяльності

студентів. Близько 80% учасників програми

розробляють власний навчальний проект та

портфоліо, використовуючи інформаційні тех�

нології. Методом проектів студенти послуго�

вуються під час психологічної практики та част�

ково переносять на планування власного

майбутнього як у професійній, так і в особистій

сфері. 
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Стаття присвячена аналізу впливу фінансово"
економічноі кризи на самопочуття особистості.У
ній розглядаються різні психологічні підходи до
визначення сфер даного впливу і позначаються
наслідки, що продукуються ними. Розкривається
поняття життєстійкості — одного із ключових
параметрів індивідуальної здатності до зрілих і
складних форм саморегуляції; досліджується
вплив життєстійкості на здатність особис"
тості протистояти кризовим умовам життя.

Ключові слова: психічне здоров’я, психічне

самопочуття, особистість, криза, стрес, стрес
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Статья посвящена анализу влияния финансо"
во"экономического кризиса на самочувствие лич"
ности. В ней рассматриваются различные психо"
логические подходы к определению сфер данного
влияния и анализируются последствия, продуци"
руемые ими. Раскрывается понятие жизнестой"
кости — одного из ключевых параметров индиви"
дуальной способности к зрелым и сложным
формам саморегуляции; исследуется влияние жиз"
нестойкости на способность личности противос"
тоять кризисным условиям жизни.

Ключевые слова: психическое здоровье, пси�

хическое самочувствие, личность, кризис,

стресс, стресс социальных изменений, психи�
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кризис, жизнестойкость.

The article is devoted to analysis of how financial
crisis influences personal self"awareness. It deals with
psychological approaches of establishing spheres of this
influence and its consequences. The author reveals the
conception of vitality, one of the key parameters of
individual ability to complex self"regulation, discusses
how vitality influences personal ability to resist crisis
conditions.

Key words: mental health, self�awareness, per�

sonality, crisis, psychological maladjustment, identi�

ty, social change stress, financial crisis, vitality

Світова економічна криза — серйозне випро�

бування на міцність кожного жителя планети.

Крім економічних наслідків, які виражаються в

зниженні рівня виробництва, падіння рівня

життя, зростання безробіття, фінансова криза

має також і психологічні: через невизначеність

перед своїм майбутнім люди починають відчу�

вати занепокоєння, тривогу,страх — негативні

емоції, які створюють напруженість у всій сис�

темі організму і безпосереднім чином вплива�

ють на стан нашої психіки.

Тривалий характер негативних соціальних

процесів і наростаючі явища економічної кризи

призводять до розпаду звичних соціальних

зв’язків, безлічі дрібних конфліктів усередині

людини і при спілкуванні з іншими членами

суспільства. Крах сталих ідеалів  та авторитетів,

переосмислення життєвих цілей спричиняє

втрату звичного способу життя, відчуття власної

гідності. Звідси — тривожна напруженість і роз�

виток «кризи ідентичності особистості» [10]. Та�

ка криза визначається ригідністю (негнучкістю)

особових установок: людина не в силах змінити

намічену раніше програму своїх дій, а умови

життя вже інші, вони вимагають перебудови

стереотипів поведінки при нових суспільних

відносинах і економічній ситуації. 

Проте, на наш погляд, криза лише оголила

процеси, які були в суспільстві набагато раніше

і які частково стали причинами виникнення

самої кризи. Скажений темп життя, нескінчен�

на гонка і конкуренція, безпрецедентне зрос�

тання багатства одних і життя за межею бідності

інших — усе це руйнує психіку людини,

фізіологічно його ослаблює і приводить до

зривів. Із психологічної точки зору людина, що

перебуває в неадекватному, пригніченому стані

духу, не в змозі розсудливо мислити і тверезо

оцінювати ситуацію, що склалася, і тим більше,

не в змозі рухатися вперед і вибудовувати конк�

ретні цілі.

Криза розвивається по ланцюжку: спочатку

відбуваються зміни в зовнішній системі (у сус�

пільстві), потім вони доходять до кожної окремо

взятої людини і трансформуються у внутрішньо�

особову кризу, яка, врешті�решт, стає своєрідним

викликом для всіх і для кожного.

Розв’язання кризи пов’язане, із переоцінкою

цінностей, з видаленням старих, на сьогоднішній

день непридатних, схем життя, з придбанням
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нового і більш високого рівня стабільності. При

цьому, нова стабільність починатиметься і

підтримуватиметься не зовнішньою системою,

а виростатиме із глибинних пластів душі, стаю�

чи для людини стрижнем, який не можна

відібрати. Духовні цінності — нескінченні, ма�

теріальні ж — кінцеві [5]. Це і є розв’язання осо�

бової кризи — відповідь на головні життєво

важливі питання: «Хто я в цьому житті, і яке моє

дійсне «Я». Дуже важливу думку в цьому нап�

рямі висловив В. Франкл у своїй книзі «Людина

у пошуку смислу». Він вважає, що людина може

свою поразку, неуспіх обернути в їх проти�

лежність, а для цього  потрібна допомога із ви�

ходу із важкої ситуації [8]. Більш того, багато

дослідників (А. Маслоу, В. Франкл та ін.) вважа�

ють, що саме внутрішня напруга є основою про�

цесів творчості, розвитку, внутрішнього зрос�

тання у процесі подолання кризового стану [7].

А ось як прийняти цей виклик і як розпоряди�

тися новими, прихованими, на перший погляд,

можливостями — це і є головна та конструктив�

на особливість сьогодення.

Звичайно, коли все навколо рушиться і ла�

мається, знайти у собі сили дуже нелегко, але

усередині кожної людини є необмежені ресур�

си, які починають виявлятися і активізуватися

саме в критичних, деструктивних ситуаціях.  У

психології готовність людини до подолання

труднощів, викликаних зовнішньою ситуацією,

пов’язують із поняттям життєстійкості. 

У сучасній вітчизняній психології робляться

спроби цілісного осмислення особистісних

характеристик, відповідальних за успішну адап�

тацію і здатність упоратись із життєвими труд�

нощами. Це і психологічне наповнення введе�

ного Л. М. Гумільовим поняття «пасіонарність»,

і поняття «особистісний адаптаційний потен�

ціал», що визначає стійкість людини до екстре�

мальних чинників, запропоноване А. Г. Макла�

ковим, і поняття «особистісний  потенціал», що

розробляється Д. О. Леонтьєвим на основі син�

тезу філософських ідей М. К. Мамардашвілі,

П. Тілліха, Е. Фромма та В. Франкла.

Поняття «особистісний адаптаційний потен�

ціал» йде від концепції адаптації та оперує тра�

диційними для цієї наукової парадигми

термінами. А. Г. Маклаков вважає здатність до

адаптації не тільки індивідуальною, а й осо�

бистісною властивістю людини [4]. Адаптація

розглядається не лише як процес, але і як влас�

тивість живої саморегульованої системи, що

складається із здатності пристосовуватися до

мінливих зовнішніх умов. Адаптаційні здібності

людини залежать від психологічних особливос�

тей особистості. Саме ці особливості визнача�

ють можливості адекватного регулювання

фізіологічних станів. Чим сильніше  адаптаційні

здібності, тим вище ймовірність того, що ор�

ганізм людини збереже нормальну працез�

датність і високу ефективність діяльності при дії

психогенних факторів зовнішнього середовища.

Адаптаційні здібності людини піддаються

оцінці через оцінку рівня розвитку психологіч�

них характеристик, найбільш значущих для

регуляції психічної діяльності і самого процесу

адаптації. Чим вище рівень розвитку цих харак�

теристик, тим вище ймовірність успішної адап�

тації людини і тим значніше діапазон факторів

зовнішнього середовища, до яких вона може

пристосуватися [4]. Дані психологічні особли�

вості людини становлять її особистісний адап�

таційний потенціал, який, за А. Г. Маклаковим,

включає такі характеристики: нервово�психічну

стійкість, рівень розвитку якої забезпечує толе�

рантність до стресу; самооцінку особистості,

яка є ядром саморегуляції, і визначальну

ступінь адекватності сприйняття умов діяль�

ності та своїх можливостей; відчуття соціальної

підтримки, яка обумовлює почуття власної зна�

чущості для оточення; рівень конфліктності

особистості; досвід соціального спілкування.

Всі перелічені характеристики він вважає значу�

щими при оцінці і прогнозі успішності адаптації

до важких  і екстремальних ситуацій, а також

при оцінці швидкості відновлення психічної

рівноваги.

Д. О. Леонтьєв уводить поняття особистісно�

го потенціалу як базової індивідуальної характе�

ристики, стрижня особистості. Особистісний

потенціал, за Д. Леонтьєвим, є інтегральною ха�

рактеристикою рівня особистісної зрілості, а

головним феноменом особистісної зрілості,

формою прояву особистісного потенціалу є фе�

номен самодетермінації особистості. Особис�

тісний потенціал відображає міру подолання

особистістю заданих обставин, самої себе. 

Феноменологію, яка відображатиме різні ас�

пекти особистісного потенціалу, в різних підхо�

дах у зарубіжній і вітчизняній психології позна�

чали такими поняттями, як воля, сила «Его»,

внутрішня опора, локус контролю, орієнтація

на дію й ін. Найбільш повно, з точки зору

Д. А. Леонтьєва, цьому  поняттю в зарубіжній

психології відповідає поняття «hardiness» —

«життєстійкість», введене С. Мадді [2]. 

Теорія Мадді про особливу особистісну

якість «hardiness» виникла у зв’язку із розроб�

кою ним проблем творчого потенціалу особис�

тості та регулювання стресу. З його точки зору,

ці проблеми найбільш логічно пов’язуються,

аналізуються й інтегруються в рамках розробле�

ної ним концепції «hardiness». Через поглиблен�

ня атит’юдів контролю і виклику (прийняття

виклику життя), позначених як «hardiness», лю�

дина може одночасно розвиватися, збагачувати
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свій потенціал і боротися зі стресами, що

зустрічаються на ії життєвому шляху.

У вітчизняній літературі прийнято перекла�

дати «hardiness» як «стійкість» або «життєстій�

кість» [2, 3]. Згідно із Великим англо�російсь�

ким словником, «hardiness» — витривалість,

фортеця, здоров’я, стійкість, сміливість, відва�

га, безстрашність, нахабство. Відповідно «har�

dy» — витривалий, стійкий, загартований,

сміливий, відважний, зухвалий, безрозсудний.  

Поняття життєстійкості, введене Сьюзен Ко�

бейса і Сальваторе Мадді, на перетині теоретич�

них поглядів екзистенційної психології та прик�

ладної галузі психології стресу і опанування

ним [3]. 

Прикладний аспект життєстійкості обумов�

лений тією роллю, яку ця особистісна перемін�

на відіграє в успішному протистоянні особис�

тості стресовим ситуаціям, перш за все, у

професійній діяльності. За даними досліджень,

життєстійкість виявляється ключовою особис�

тісною перемінною, яка опосередковує вплив

стресогенних факторів (у тому числі хронічних)

на соматичне і душевне здоров’я, а також на

успішність діяльності.

У теоретичному відношенні поняття життє�

стійкості вписується в систему понять екзис�

тенціальної теорії особистості, виступаючи опе�

раціоналізацією введеного екзистенціальним

філософом П. Тілліхом поняття «відвага бути»

[3]. Ця екзистенційна відвага передбачає го�

товність «діяти всупереч» — усупереч онто�

логічній тривозі, тривозі втрати сенсу, всупереч

відчуттю «занедбаності». Саме життєстійкість

дозволяє людині  виносити тривогу, яка супро�

воджує вибір майбутнього (невідомості), а не

минулого (незмінності) у ситуації екзистен�

ційної  дилеми [3].

Концепція життєстійкості, таким чином,

дозволяє співвіднести дослідження у психології

стресу із екзистенційними уявленнями про он�

тологічну тривогу і спосіб ії опанування, пропо�

нуючи практично ефективну, засновану на

екзистенціальних поглядах відповідь на одну із

найбільш актуальних проблем кінця XX сто�

ліття [3, 2]. 

Життєстійкість (hardiness) являє собою сис�

тему переконань про себе, про світ, про відно�

сини зі світом. Це диспозиція, що включає в

себе три порівняно автономні компоненти:

залученість, контроль, прийняття ризику. Ви�

разність цих компонентів у цілому перешкод�

жає виникненню внутрішньої напруги в стресо�

вих ситуаціях за рахунок стійкого опанування

(hardy coping)  стресами і сприйняття їх як менш

значимих. 

Залучення (commitment) визначається як

«переконаність в тому, що залучення у те, що

відбувається, дає максимальний шанс знайти

щось достойне і цікаве для особистості» [3]. Лю�

дина із розвиненим компонентом залученості

отримує задоволення від власної діяльності. На

противагу цьому, відсутність подібної перекона�

ності породжує почуття відсторонення, відчуття

себе «поза» життям. «Якщо ви відчуваєте впев�

неність у собі і в тому, що світ великодушний,

вам властива залученість» [3, c. 103]. 

Контроль (control) являє собою перекона�

ність у тому, що боротьба дозволяє вплинути на

результат того, що відбувається, нехай, навіть,

цей вплив не абсолютний  і успіх не гарантова�

ний. Протилежність цьому — відчуття власної

безпорадності. Людина із сильно розвиненим

компонентом контролю відчуває, що сама оби�

рає свою діяльність, свій шлях. 

Прийняття ризику (challenge) — переко�

наність людини в тому, що все те, що з нею

трапляється, сприяє ії розвитку за рахунок

знань із досвіду, неважливо, позитивного чи не�

гативного. Людина, яка розглядає життя як

спосіб набуття досвіду, готова діяти за відсут�

ності надійних гарантій успіху, на свій страх і

ризик, вважаючи що прагнення до простого

комфорту і безпеки збіднює життя особистості.

В основі прийняття ризику лежить ідея розвит�

ку через активне засвоєння знань з досвіду та

подальше їх використання. 

Компоненти життєстійкості розвиваються в

дитинстві і частково в підлітковому віці, хоча їх

можна розвивати і пізніше. Їх розвиток вирі�

шальним чином залежить від стосунків батьків

із дитиною. Зокрема, для розвитку компонента

участі принципово важливо прийняття та

підтримка, любов і схвалення з боку батьків.

Для розвитку компонента контролю важлива

підтримка ініціативи дитини, її прагнення

справлятися із все складнішими завданнями на

межі своїх можливостей. Для розвитку прий�

няття ризику важливо багатство вражень,

мінливість і неоднорідність середовища. 

Мадді підкреслює важливість вираженості

всіх трьох компонентів для збереження здоров’я

й оптимального рівня працездатності і актив�

ності в стресогенних умовах [2, 3]. Можна гово�

рити як про індивідуальні розходження кожного

із трьох компонентів у складі життєстійкості, так

і про необхідність їх узгодженості між собою і із

загальною (сумарною) мірою життєстійкості.

Одним із перших і найбільш переконливих

досліджень, заснованих на конструкті життє�

стійкості, стало лонгитюдне дослідження

менеджерів великої телекомунікаційної ком�

панії штату Іллінойс (Illinois Bell Telephone

Company — IВТ). Стресогенна ситуація в ком�

панії виникла внаслідок змін у законодавстві,

що регулює телекомунікаційний бізнес у США.
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У результаті цих змін усім підприємствам галузі

загрожували значні скорочення персоналу про�

тягом декількох місяців, про що було зазда�

легідь відомо. Ця ситуація провокувала реакції

дистресу, соматичні захворювання і психічні

порушення у багатьох працівників, які очікува�

ли вирішення своєї долі. Дослідження, проведе�

не Мадді, виявило чітку обернену залежність

між вираженістю компонентів життєстійкості

та ймовірністю серйозного захворювання про�

тягом року після виникнення стресової ситуації

у менеджерів компанії [2, 3]. При низькій вира�

женості всіх трьох компонентів життєстійкості

ймовірність захворювання  дорівнювала 92,5%,

при високому рівні одного з компонентів —

71,8%, при високому рівні двох компонентів —

57,7%, а при високому рівні всіх трьох компо�

нентів — 1,1 %. Ці цифри говорять не тільки про

значущість компонентів життєстійкості в запо�

біганні стресогенних розладів, а й про систем�

ний, синергічний характер їх взаємодії між со�

бою, при якому сумарний ефект перевищує

суму ефектів кожного компонента окремо.

З метою вивчення впливу рівня життє�

стійкості на здатність особистості переживати

кризові ситуації (у нашому випадку ситуацію

фінансово�економічної кризи) нами було про�

ведено дослідження серед студентів факультетів

правознавства, менеджменту та психології

Одеського інституту  Міжрегіональної академії

управління персоналом у віці від 17�ти до 22�х

років у кількості 50 осіб, з яких 16 осіб чоловічої

статі і 34 жіночої.

На першому етапі дослідження нами було

проведено анкетування молоді з метою вияв�

лення впливу фінансово�економічної кризи на

матеріальне становище, самопочуття, настрій,

соціальну активність, міжособистісні взаємини

досліджуваних. На другому етапі ми провели

діагностування рівня життєстійкості студентсь�

кої молоді, міру здатності витримувати стресову

ситуацію, якою є фінансово�економічна криза,

залишаючись при цьому внутрішньо збалансо�

ваними і успішними у діяльності. Задля цього

ми використали Тест життєстійкості, який

являє собою адаптацію опитальника Hardiness

Survey, разробленого американським психоло�

гом Сальваторе Мадді [2].

Виходячи із результатів анкетування, виявле�

но, що фінансово�економічна криза негативно

вплинула на матеріальне становище 34% рес�

пондентів, 28% респондентам важко відповісти

на дане питання і 33 % респондентів вважають,

що криза ніяк не вплинула на їхнє матеріальне

становище.

Аналіз результатів опитування про вплив

фінансово�економічної кризи на фізичне і пси�

хологічне самопочуття продемонстрував високу

кореляцію з результатами відповідей на попе�

реднє питання: самопочуття осіб, чиє ма�

теріальне становище постраждало від фінансо�

во�економічної кризи, також погіршилося: 31 %

із 34% респондентів відповіли ствердно, з них

5% респондентів відповіли, що і фізичне, і

психічне; 2 % — більшою мірою фізичне; 

24 % —  більшою мірою психологічне; 69 % з

усіх респондентів відповіли, що криза не впли�

нула ні на фізичне, ні на психологічне самопо�

чуття.

Відповіді на наступне питання фіксують чіткі

відмінності в емоційному стані респондентів у

період «до» і «під час» кризи: до кризи свій

емоційний стан оцінювали позитивно 43 % рес�

пондентів,  під час — 27 %, негативним до кри�

зи емоційний стан називали 4 % респондентів,

під час — 18 %. Важким завданням виявилося

оцінити свій емоційний стан до кризи  8 % рес�

пондентам, під час — 18 %. 

Соціальна активність за результатами прове�

деного опитування не змінилася у більшої кіль�

кості респондентів — 78 %, підвищилася у 12 %,

знизилася — в 10%. 

Змін у взаєминах з оточенням не спостеріга�

ють 73% респондентів, 5% говорять, що взаєми�

ни покращали, 10% — що погіршали і 12% рес�

пондентам важко відповісти на дане питання.

Результати дослідження рівня життєстійкості

показали її високий рівень  (від 90 балів і вище)

у 36% респондентів і в межах норми — у 54%. Це

говорить про те, що більшість респондентів го�

тові до подолання життєвих труднощів і в ситу�

ації підвищеного емоційного напруження

схильні приймати виважені рішення продовжу�

вати активну діяльність. Респонденти  із висо�

кими показниками життєстійкості характеризу�

ються добрим настроєм, вони бадьорі, веселі,

самі вибирають, чим займатися (компонент

контролю), і відчувають, що отримують важли�

вий досвід у всьому, що з ними відбувається

(компонент залучення).

Низькі показники були відмічені у 10% рес�

пондентів, що, у свою чергу говорить про їхню

неготовність активно і гнучко діяти в ситуації

стресу, долати труднощі, емоційно стабільно ре�

агувати на стресовий вплив. 

Результати дослідження показали, що на

психологічне та фізичне самопочуття 78% рес�

подентів із високим рівнем життєстійкості і 64%

із показником життєстійкості в межах норми

фінансова криза не вплинула. Відмітили нега�

тивний вплив кризи на психологічне та фізичне

самопочуття 19% респондентів із цієї групи, а

14% вказали на негативні зміни в психологічно�

му самопочутті. 

50% респодентів із групи із низьким рівнем

життєстійкості визнали, що фінансово�еко�
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номічна криза вплинула на їх психологічне са�

мопочуття. 

Соціальна активність знизилася у 5% рес�

пондентів із високим рівнем життєстійкості, у

14% із нормальним рівнем і у 25% — із низьким

рівнем. 

На особливості взаємодії з оточенням еко�

номічна криза ніяк не вплинула на респонден�

тів із низьким рівнем життєстійкості і негативно

вплинула на 5,5% респондентів з високим

рівнем життєстійкості та на 10,7% із середнім. 

Таким чином, результати дослідження пока�

зали, що чим вищий у людини рівень життє�

стійкості, тим менше вона страждає від впливу

кризи. Респонденти з високим рівнем життє�

стійкості відрізняються позитивним самопочут�

тям, емоційною стабільністю, активною

соціальною позицією, в той час як піддослідні з

низьким рівнем життєстійкості відмічають по�

гане самопочуття, зниження настрою і соціаль�

ної активності. 

Виходячи з отриманих даних, можемо гово�

рити про те, що життєстійкі переконання ство�

рюють свого роду «імунітет» до тяжких пережи�

вань, життєстійкість впливає на оцінку ситуації,

стимулює прийняття правильних рішень, що, в

свою чергу, позначається на поведінці, на здат�

ності долати труднощі. Іншими словами, вона

являє собою один із ключових параметрів

індивідуальної здатності до зрілих і складних

форм саморегуляції, одну із опорних перемін�

них особистісного потенціалу. 
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У статті розкрито особливості впровадження
системи соціальної реадаптації осіб, які поверну"
лися із місць позбавлення волі, колишніх учасників
бойових дій, військовослужбовців, звільнених у за"
пас або у відставку. Показано, що системний
підхід є основою для процесу реадаптації осіб
зрілого віку, а запропонована нами система
соціальної реадаптації, що заснована на
спеціальній організації соціального середовища
відповідно до особистісних особливостей реадап"
тантів та яка включає технології підвищення
інтерперсональних та інтраперсональних складо"
вих адаптаційного потенціалу сприяє їх реадап"
тації та особистісному зростанню. 

Ключові слова: особистість, системний під�
хід, дезадаптація, соціальна реадаптація.

В статье раскрыты особенности внедрения
системы социальной реадаптации лиц, вернувших"
ся из мест лишения свободы, участников боевых
действий, военнослужащих, уволенных в запас или
в отставку. Показано, что системный подход
является основой для процесса реадаптации лиц
зрелого возраста, а предложенная система соци"
альной реадаптации основанная на специальной
организации социальной среды в соответствии
с личностных особенностей реадаптантов, и
включающая технологии повышения интерперсо"
нальных и интраперсональных составляющих
адаптационного потенциала, способствует их ре"
адаптации и личностному росту. 

Ключевые слова: личность, системный под�
ход, дезадаптация, социальная реадаптация. 

In this paper the features of the introduction of
social readaptation of returnees from places of depri"
vation of liberty, combatants, military personnel,
retired or resigned. It is shown that a systematic
approach is the basis for the process of readaptation of
persons of mature age, as suggested by our system of
social integration based on an ad hoc organization of
the social environment in accordance with the person"
ality traits, and includes technology to improve the
interpersonal and intrapersonal components of adap"
tive capacity contributes to their readaptation and per"
sonal growth. 

Key words: personality, systematic approach,

maladjustment, social readaptation. 

Проблеми адаптації, дезадаптації та реадап�

тації людини належать до фундаментальних як у

психології, так і в багатьох інших галузях науко�

вого знання. Їх входження до кола важливих

загальнопсихологічних проблем визначається

як реальними вимогами життя, так і логікою

розвитку наукової психології. Істотну роль у

збереженні їх наукової і практичної значущості

відіграє емоційна напруга, яка зростає через

невідповідність темпу адаптаціогенезу і тих

перетворень, що відбуваються у всіх сферах

життєдіяльності людини [1�3]. Пошук пояснен�

ня поведінкових модифікацій, визначення

інтегральних чинників впорядкування психо�

логічних трансформацій також неможливо зро�

бити без вивчення адаптаційних можливостей

особистості. Крім того, в останні роки спосте�

рігається підвищення інтересу до проблеми

соціальної реадаптації осіб зрілого віку і все

більш активне вивчення цього феномену в руслі

соціальної психології [4�6]. 

У загальнотеоретичному аспекті найкраще

вивчено процеси соціальної дезадаптації та

реадаптації у підлітковому віці. Науковці наго�

лошують на особистісному підході до вивчення

соціальної дезадаптації, який орієнтує на розг�

ляд її як результату відхилення у розвитку осо�

бистості внаслідок негативного впливу різних

факторів. Так, одні автори (В. С. Бітенський,

В. Я. Гіндікін, С. В. Дворяк, Б. Г. Херсонський)

вказують на роль соціально�психологічних чин�

ників у формуванні дезадаптації, інші — дотри�

муються концепції індивідуально�типологічних

чинників (А. Є. Лічко, І. П. Рущенко). У працях

Н. Ю. Максимової обґрунтовано, що особис�

тісна деформація провокує соціальну дезадап�

тацію, а процес реадаптації підлітків має спира�

тися на показники особистісних дисфункцій.  

Найбільш гостро стоїть проблема соціальної

реадаптації осіб зрілого віку, які відбули пока�

рання в місцях позбавлення волі, соціальної ре�

адаптації до мирних умов життєдіяльності ко�

лишніх учасників бойових дій, осіб, звільнених

у запас або у відставку [7�10]. Однак, досліджен�

ня за цією проблематикою майже винятково

були пов’язані із медико�психологічними ас�

пектами, — переважно з особливостями пост�

равматичної реабілітації учасників бойових дій

(Н. В. Дмитрієва, М. В. Друмова, О. О. Лазебна,

Л. Ф. Шестопалова та ін.) або із соціальними ас�

пектами реадаптації дезадаптованих осіб, які

повернулися із місць позбавлення волі (Т. Р. Та�
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тидінова, В. М. Трубніков та ін.). Крім того,

процеси адаптації та реадаптації осіб зрілого

віку розглядалися в структурі професіоналізації

особистості педагогів (Л. П. Бутузова, Г. Г. Горє�

лова, К. У. Чимбеленге та ін.), професійної

адаптації працівників органів внутрішніх справ

(Д. О. Кобзін, В. В. Конопльов, А. П. Моска�

ленко, В. О. Соболєв). Лише порівняно недавно

вчені почали досліджувати проблеми прогнозу�

вання психологічних наслідків локальних війсь�

кових конфліктів (А. Г. Маклаков, В. В. Стасюк,

С. В. Харченко, С. В. Чермянін, Є. Б. Шустов та

ін.), соціально�психологічної реадаптації інва�

лідів бойовий дій (П. П. Іванов, О. Г. Караяні,

Н. В. Тарабрина), психолого�педагогічні умови

адаптації осіб, які перебувають у місцях позбав�

лення волі (С. В. Бабурін, М. Г. Шурухнов,

О. М. Яковлєв). Процес реадаптації, при цьому,

здебільшого розуміють як заходи, пов’язані або

з корінною перебудовою функціональних сис�

тем організму в цілому при екстраординарних

обставинах, або у особистості у зв’язку із нови�

ми життєвими обставинами, що відрізняються

від попередніх умов життя й діяльності. При та�

кому підході поза увагою вчених залишається

такий фактор соціальної реадаптації, як адап�

таційний потенціал особистості, відсутність

якого може зробити неефективними заходи, що

спрямовані на оптимізацію психофізіологічних

станів чи соціально�психологічної складової. 

Отже, актуальність обраної проблеми, її не�

достатнє теоретичне висвітлення та емпіричне

вивчення, а також соціальна значущість і зумо�

вили напрямок даного дослідження. 

Мета дослідження — розкрити особливості

впровадження системи соціальної реадаптації

осіб, які повернулися із місць позбавлення волі,

колишніх учасників бойових дій, військовос�

лужбовців, звільнених у запас або у відставку.

У дослідженні, яке проводилось на базі

Центру психічного здоров’я та Центру зайня�

тості м. Луганська, вибірка була представлена

досліджуваними, які повернулися із місць поз�

бавлення волі — 180 осіб; досліджуваними із

посттравматичними стресовими розладами

(учасники бойових дій) — 104 особи; військо�

вослужбовцями звільненими у запас або від�

ставку — 238 осіб. На всіх етапах було обстеже�

но 522 досліджувані. Вік досліджуваних від —

40 до 52 років. 

Методи дослідження: структуроване інтерв’ю,

аналіз документів, метод експертних оцінок,

психодіагностичні методи, які використовува�

лися для визначення основних показників адап�

таційного потенціалу: методики діагностики са�

мооцінки, локусу контролю, самосприйняття;

методики визначення акцентуацій характеру,

емоційної стійкості, спрямованості і типу реак�

ції у ситуації фрустрації, агресивності, методики

вивчення змістовного та динамічного аспектів

мотивації; методики визначення особливостей

та ресурсів соціальної підтримки (психо�

логічної, інструментальної); методи підвищен�

ня адаптаційного потенціалу особистості. 

Як показало дослідження, критерії зниження

адаптаційного потенціалу  досліджуваних вклю�

чають такі показники інтраперсональних

складових: неадекватність самооцінки, незба�

лансованість локусу контролю, підвищену агре�

сивність, фрустраційну напруженість, емоційну

нестійкість, перевагу егозахисного типу реакцій

на ситуацію фрустрації у поєднанні із екстра�

пунітивною спрямованістю, дезінтеграцію між

потребою в досягненні головних життєвих

цінностей та можливістю їх досягнення в реаль�

ності, перевагу уникаючої мотивації, наявність

акцентуацій або психопатії. Показниками

інтерперсональних складових, які знижують

адаптаційний потенціал досліджуваних, є: не�

достатність психологічної (емоційної, когнітив�

ної) та інструментальної підтримки, обмежена

соціальна мережа підтримки, низький рівень

соціальної інтеграції. Показники цих критеріїв

дозволяють виокремити рівні адаптаційного по�

тенціалу осіб зрілого віку із різним ступенем

соціальної адаптації. 

Отримані дані вказують на певне співвідно�

шення між рівнем адаптаційного потенціалу та

ступенем соціальної адаптації досліджуваних:

переважна більшість соціально адаптованих

мають високий рівень адаптаційного потен�

ціалу, які не потребують спеціальної корек�

ційної роботи; найбільша кількість досліджува�

них із частковою соціальною адаптацією мають

середній рівень адаптаційного потенціалу,

підвищення якого на більш високий рівень

дасть можливість їхньої успішної соціальної

реадаптації; більшість досліджуваних із тоталь�

ним та із деструктивним ступенем соціальної

дезадаптації мають, відповідно, низький та дуже

низький рівень адаптаційного потенціалу. За�

значені особи потребують спеціальних умов пе�

ребування (постійний контроль, зовнішня ор�

ганізація побуту, санкціонована необхідність

виконувати соціально корисну працю) та засто�

сування психотерапевтичного впливу. 

На основі отриманих емпіричних даних,

визначених критеріїв та рівнів адаптаційного по�

тенціалу у відповідності із теоретичною моделлю

реадаптації особистості, було побудовано систему

соціальної реадаптації особистості зрілого віку.

Результати апробації зазначеної системи показа�

ли високий рівень валідності попередньо розроб�

лених діагностичних процедур та ефективність

застосованих методів формувального впливу

щодо підвищення адаптаційного потенціалу. 
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Аналіз апробації системи соціальної реадап�
тації у відповідності до ступеня соціальної адап�
тації та рівня адаптаційного потенціалу обсте�
жуваних показав таке. При недостатності
навичок емоційної саморегуляції, наприклад, у
групі досліджуваних із частковою соціальною
адаптацією (військовослужбовці, звільнені у
запас або відставку, учасники бойових дій із
середнім адаптаційним потенціалом), яка приз�
водила до напруженості, незадоволеності,
пригніченості і причини якої крилися у підви�
щеній емоційній збудливості, невпевненості в
собі, залежності від життєвих обставин, від ото�
чення, невизначеності ситуації, в якій опини�
лися досліджувані і в якій важко, з об’єктивних
причин, приймати або реалізовувати розумні
рішення, або через складні суперечливі відно�
сини з оточеннями, як методи групової психо�
корекції пропонуються аутотренінг (групова
форма); тілесноорієнтовані технології розвитку
адаптаційного потенціалу (техніки, пов’язані з
усвідомленням м’язових затисків, зняттям
напруженості); тренінгові заняття на зняття
психоемоційної напруги. Неадекватність зов�
нішнього вираження емоційних реакцій  дослі�
джуваних, які порушували соціальну взаємодію
і призводили до появи негативних емоційних
переживань (підвищена тривожність, стрес, са�
мотність), вимагали впровадження психодрами,
орієнтованої на досліджуваного або на пробле�
му; ефективним був також тренінг сензитив�
ності; гештальтгрупа — з метою корекції нега�
тивних емоційних переживань; тренінгові
заняття на подолання самотності і негативних
емоційних станів. Нижче наведено вправи, які
використовувалися нами для програвання
досліджуваними деяких своїх внутрішньоосо�
бистісних конфліктів, які вони не усвідомлю�
ють або які їх турбують. Розігрування ролей ви�
користовується для розширення усвідомлення
поведінки і можливої її зміни.

Серед основних проблем у сфері міжосо�
бистісних відносин і конкретизації методів
роботи з досліджуваними зазначимо, перш за
все, низький рівень комунікативної компетент�
ності, невміння налагодити ефективну взаємо�
дію із партнером, причини якої крилися в
наявності дисгармонійного поєднання акцен�
туйованих рис характеру, які відштовхували
інших, налаштовували проти них. Заважали та�
кож наявність у більшості цих досліджуваних
форм поведінки, що викликають негативні
реакції з боку оточення, невміння протистояти
тим, хто провокує на конфлікти, неправильна
інтерпретація цілей, намірів, мотивів поведінки
інших людей, а також ситуацій, в які вони пот�
рапляли, нездатність гнучко міняти свою по�
ведінку залежно від ситуації і від дій партнера за
спілкуванням, вимагали впровадження соціаль�
но�психологічних тренінгів, зокрема тренінгу

ефективних комунікацій (тренінг партнерсько�
го спілкування); психодрами, орієнтованої на
проблему; це була група з орієнтацією на розви�
ток соціальної сензитивності; темоцентрована
взаємодія (тема «Пізнаємо інших, розкриваючи
себе», «Пошук нових способів спілкування із
моїми близькими»). 

Проблема відсутності навичок впевненої
поведінки, невміння виражати свої відчуття
(наявність ознак невпевненої або агресивної
поведінки), причини якої криються в незадово�
леності собою, заниженій самооцінці, в наяв�
ності таких негативних рис характеру, як не�
довіра до оточення, підозрілість, замкнутість,
агресивність, у наявності потреб та інтересів, із
різних причин несумісних із потребами та інте�
ресами інших людей, вимагали впровадження
тренінгових занять на впевнену поведінку, пси�
ходрами, орієнтованої на проблему протого�
ніста; темоцентрованої взаємодії (тема «Пошук
способів впевненої поведінки»); тренінгу сен�
зитивності. 

Проведений аналіз чинників, що впливають
на успіх соціальної реадаптації осіб, які повер�
нулися із місць позбавлення волі, показав, що
він залежить принаймні від трьох груп чинни�
ків. До першої групи слід віднести такі показни�
ки його адаптаційного потенціалу, як особис�
тість самого звільненого: його світогляд, риси
характеру, темперамент, інтелект, правосвідо�
мість, моральність, освіта, спеціальність, тру�
дові навички тощо. До другої групи чинників —
умови мікросоціального середовища, яке
оточує звільненого: наявність житла, сім’ї і
взаємовідносини із нею, роботи, задоволеність
нею і взаємовідносини із трудовим колективом,
відносини з членами малих груп, в які звільне�
ний входить за місцем роботи, проживання
і т. п. До третьої групи чинників — умови, в
яких перебував осуджений і які позначаються
на його поведінці в перші місяці після звільнен�
ня: організація трудового процесу, структура
колективу осуджених, термін перебування
у виправно�трудових установах, навчання, ви�
ховна дія адміністрації, структура малих груп, в
які входив осуджений.

Для осіб, які повернулися із місць позбав�
лення волі, соціальна реадаптація можлива тіль�
ки у випадку, якщо супроводжуватиметься:
включенням досліджуваних у сферу праці; вста�
новленням здорових сімейних стосунків (і в
батьківській, і в своїй сім’ї); відновленням ко�
мунікативних суспільних зв’язків; зміцненням
системи головних життєвих цінностей як регу�
лятора соціальної поведінки.

Наукові дослідження та життєві спостере�

ження доводять серйозну значущість психо�

логічної підтримки дружин, матерів або інших

близьких людей, що проживають разом із

соціально дезадаптованими. Робота із сім’ями
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соціально дезадаптованих охоплює різні рівні

організації стосунків між членами сім’ї на ос�

нові комплексного підходу, теоретичною осно�

вою якого є психоаналітичні ідеї, а також кон�

цепції сімейної терапії [10�11]. 

Конфліктна дисоціалізуюча сім’я підриває

основи позитивного ціннісного значення став�

лень до досліджуваного з боку оточення, цю

знедоленість потім індивід проектує на інших.

Інтенсивні комунікативні, інтеракційні і пер�

цептивні процеси, що відбуваються в сім’ї і

забезпечують процес спілкування, є найважли�

вішим чинником, що обумовлює психологіч�

ний клімат сім’ї і її духовне благополуччя. Образ

сім’ї, подружні, дитячо�батьківські стосунки

мають велике значення у формуванні адаптив�

них можливостей [12�13].

При впровадженні системи соціальної реа�

даптації ми виходили з того, що сімейна психо�

корекція, як і психотерапія, мають на увазі

комплекс психокорекційних прийомів і мето�

дів, головними механізмами позитивного ефек�

ту якого вважається емоційне об’єднання,

підтримка і зворотний зв’язок. У рамках систе�

ми соціальної реадаптації робота із сім’єю

проводиться за такими напрямами: семінар�

тренінг «Сім’я» з уміння розв’язувати кризи і

конфлікти. Особливості і тактика  взаємовідно�

син у сім’ї; сімейне консультування у напрямі

створення психологічних умов для набуття  под�

ружжям позитивного досвіду взаємодії один з

одним. У процесі сімейної психотерапії роз�

в’язуються такі завдання: переосмислення ролі і

позиції батька; формування взаєморозуміння та

взаємоповаги прав і потреб один одного; зни�

ження тривожності та набуття впевненості в

собі; формування готовності вирішувати всі

спірні конфліктні ситуації в сім’ї; створення

ефективної взаємодії з дітьми; навчання коре�

ктним способам розв’язання сімейних проблем;

закріплення нових форм позитивної поведінки;

забезпечення такої якості сімейного середови�

ща, як її стабільність. Очевидно, основний

принцип сімейної психотерапії — дія на сім’ю в

цілому — обумовлює необхідність дотримання

основних етичних принципів цієї роботи:

довіру, відповідальність, інформованість, збіг

цінностей та установок психолога і членів сім’ї.

Створення реадаптаційного соціального се�

редовища передбачало комплексність психо�

логічних дій як на дезадаптованих, так і на лю�

дей, що оточують їх і взаємодіють із ними,

насамперед на їхнє сімейне оточення. Завдан�

нями сімейної терапії були виявлення пору�

шень у структурі сімейної взаємодії; усвідом�

лення даної структури та побудова мотивації

учасників для зміни взаємодії; зміни, спрямо�

вані на нормалізацію структури сім’ї. Методи:

раціональна (когнітивна) психотерапія, стра�

тегічна сімейна терапія, робота із конструюван�

ня метафор, корекція індивідуальних психо�

логічних проблем у членів сім’ї. На першому

етапі сімейної терапії виявлялася структура

сімейних стосунків, у чому значною мірою до�

помагала методика емоційної соціограми сім’ї.

Досліджуваний і член його сім’ї малює схему

взаємодії всередині сім’ї, на якій позначається

ступінь близькості і характер стосунків між чле�

нами сім’ї. У процесі сімейної терапії нами ви�

конувалась функція посередника задля сприян�

ня досягненню взаєморозуміння і конкретних

угод щодо організації життя сім’ї  як у період

реадаптації, так і надалі. Завданням цієї терапії

було зменшення ступеня суперечності поси�

лань, проявів взаємного шантажу. Таким чином

сім’я поступово приходила до згоди, починала

планувати спільне майбутнє, в якому враховані

інтереси всіх членів сім’ї. У деяких випадках

було необхідним застосування біхевіоральної

терапії — чіткої системи заохочень і покарань за

дотримання (або порушення) встановленого ре�

жиму взаємодії в сім’ї. При роботі із метафо�

рою, в основному використовувались метафо�

ри, що підкреслювали зміни в структурі сім’ї із

віком, необхідність створення чіткої вікової

стратифікації сім’ї. Досить часто використову�

вались метафори дресування — емоційного і

реального підкріплення соціально адаптивної

поведінки, підтримки прагнення досліджувано�

го до реадаптації. Оцінити ефективність сімей�

ної психотерапії за допомогою кількісних ме�

тодів вкрай складно. Однак за результатами

дослідження можна дійти висновку, що прове�

дення такого роду психотерапії пом’якшувало

прояви депресії, зменшувало рівень конфлікт�

ності в сім’ї, прискорювало процес соціальної

реадаптації. 

Отримані результати показали, що систем�

ний підхід є основою для процесу реадаптації

осіб зрілого віку; запропонована нами система

соціальної реадаптації, що заснована на

спеціальній організації соціального середовища

відповідно до особистісних особливостей реа�

даптантів, та включає технології підвищення

інтерперсональних складових (соціально�пси�

хологічні та індивідуально�типологічні власти�

вості і якості), які актуалізуються особою для

створення та реалізації нових програм пове�

дінки в змінених умовах життєдіяльності, й

інтерперсональних складових (особливості

соціальної підтримки та соціальної інтеграції),

що сприяє їх реадаптації та особистісному зрос�

танню.

Отже, складовими ефективної реалізації сис�

теми соціальної реадаптації є: використання

психотехнологій, максимальна ефективність
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яких є специфічною до інтраперсональних та

інтерперсональних складових адаптаційного

потенціалу особистості; створення реадап�

таційного соціального середовища, яке перед�

бачає комплексність впливу як на самих деза�

даптованих, так і на найближче оточення,

насамперед сімейне, через системну сімейну

психотерапію, інтервенції підготовлених меді�

аторів; в разі неможливості стабілізації соціаль�

ного статусу — організацію спеціальних умов

перебування з обов’язковою соціально корис�

ною працею та контролем поведінки в мікро�

соціумі для запобігання рецидивів злочинів,

узалежнення від психотропних речовин.

Важливим напрямом подальших досліджень

є вивчення особливостей динаміки та шляхів

соціальної реадаптації осіб з особливими потре�

бами та осіб, які  перебувають у особливих умо�

вах життєдіяльності (обмеження чи позбавлен�

ня волі). 
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Сьогодні темпи росту агресивної злочинності
перевершують темпи приросту населення. Одне із
можливих пояснень — агресія виникає як наслідок
надмірного психологічного тиску на індивіда,
пов’язаного із зростаючою інтенсивністю соціа"
льних взаємодій в умовах сучасного суспільства.
Дана стаття розкриває зазначений взаємозв’язок
поміж скупченістю та агресією. 

Ключові слова: агресивні злочини, особис�

тісний простір, агресія, скупченість. 

Сегодня темпы роста агрессивной преступнос"
ти превосходят темпы прироста населения. Одно
из возможных объяснений — агрессия возникает
как следствие чрезмерного психологического дав"
ления на индивида, связанного с возрастающей
интенсивностью социальных взаимодействий в
условиях современного общества. Данная статья
раскрывает подобну взаимосвязь между скучен"
ностью и агрессией.

Ключевые слова: агрессивные преступления,

личностное пространство, агрессия, скучен�

ность. 

At the present day the growth of the aggressive
crimes exceed the population growth. One of the possi"
ble explanations — aggression appears as a result of
excessive psychological pressure on an individual asso"
ciated with the increasing intensity of social interaction
in the modern society. This article reveals the nature of
these bonds between aggression and crowding.

Key words: aggressive crimes, personal space,

aggression, crowding.

Постановка проблеми. Разом із ростом чи�

сельності населення відбувається процес інтен�

сифікації соціальних зв’язків. Унаслідок цього

процесу збільшується тиск на кожного окремо�

го індивіда, що в свою чергу, призводить до по�

яви якісно нових, раніше непередбачуваних

соціальних явищ. Так, темпи збільшення зло�

чинності у світі випереджають темпи зростання

населення. За даними Четвертого огляду ООН,

злочинність у світі в середньому збільшується

на 5% на рік, тоді як населення всього на

1�1,2%. Протягом двадцятого сторіччя, наприк�

лад, поширились такі соціальні явища пато�

логічного характеру, як серійні, масові вбивства,

дитяча насильницька злочинність, тероризм

тощо. 

Ф. Зімбардо охарактеризував двадцяте сто�

річчя таким чином: «Ми живемо у вік масових

вбивств. Більш ніж 50 мільйонів людей було

систематично винищено внаслідок вказівок

влади, втілених у життя через військових та гро�

мадські сили, готові вбивати за наказом. Почи�

наючи від 1915 року, коли Отаманська Туреччи�

на вчинила різню 1,5 мільйона вірмен. До

половини двадцятого століття нацисти знищи�

ли щонайменше 6 мільйонів євреїв, 3 мільйони

радянських військовополонених, 2 мільйони

поляків і сотні тисяч інших «небажаних» осіб.

Сталінська радянська імперія винищила близь�

ко 20 мільйонів громадян СРСР. Політика уряду

Мао Цзедуна відповідальна за ще більшу

кількість жертв, до 30 мільйонів громадян

КНР…» [1, c. 34]. 

Нерозв’язана частина проблеми. Відсутність

послідовної наукової розробки проблеми зрос�

тання агресивної злочинності у юридичній пси�

хології та кримінології призводить до того, що

ця проблема на сьогоднішній день залишається

недостатньо розробленою. Вітчизняними пси�

хологами не було приділено достатньої уваги й

проблемі порушення особистісного простору,

як одній із важливих причин скоєння агресив�

них злочинів. На жаль, існуючі сьогодні підходи

часто трактують людську агресію у вузькому її

розумінні, не враховуючи важливих із точки зо�

ру юридичної психології ситуативних чинників. 

Аналіз стану дослідження проблеми. Ос�

таннє десятиліття злочинна поведінка привер�

тає до себе все більше уваги вітчизняних на�

уковців багатьох галузей, зокрема спеціалістів із

юридичної психології. Вагомий внесок у дослі�

дження психології кримінальної поведінки та

агресії належить Ю. М. Антоняну, А. Г. Асмоло�

ву, В. Н. Бурлакову, Н. Д. Гомонову, В. В. Гульда�

ну, А. А. Ткаченко, Б. В. Шостаковичу та іншим.  

При написанні даної статті були використані

як праці вітчизняної дослідниці: Т. Г. Румянце�

вої, так і зарубіжні розробки у зазначеній

сфері: Дж. Фрідмена, С. Клеванські, П. Ерліха,

М. В. Мюллера та інших. 

Метою даної статті є вивчення того, як пору�

шення особистісного простору впливають на

зростання кількості агресивних злочинів в умо�

вах сучасного суспільства. Завданнями статті є:

1) визначення основних територіальних чин�
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ників, що можуть передувати появі агресивності

та призводити до скоєння агресивною особис�

тістю насильницьких злочинів та 2) аналіз

досліджень зв’язку поміж порушеннями осо�

бистісного простору та злочинною агресивною

поведінкою. 

Важливе місце у дослідженні агресії займає

вивчення специфіки впливу ситуативних чин�

ників на агресію людини. В свою чергу, цю гру�

пу чинників розділяють на короткотривалі або

чинники ситуації (алкоголь, біль та диском�

форт, фрустрація, присутність загрозливих

об’єктів) та  довготривалі або чинники середо�

вища. Серед останньої групи стресорів виділя�

ють фізичні (шум, спеку, забруднення повітря і

т. д.), і міжособисті, такі як територіальне втру�

чання, порушення персонального простору та

високу щільність проживання.

Починаючи із 70�80 рр. сформувалися й

дістали широкий суспільний резонанс роботи, в

яких досліджується вплив кардинальних змін

місця існування на людський компонент усієї

екосистеми. Так, у роботах Р. Барона, Д. Зілман�

на, Дж. Карлсміта, Ч. Мюллера та інших ви�

словлюється ідея про те, що агресія ніколи не

виникає у вакуумі і що її поява часто обумовле�

на певними  аспектами довкілля, які провоку�

ють її виникнення і впливають на форму й нап�

рям її проявів. Проте, ці стресори не завжди

призводять до одних і тих самих результатів. То�

му якщо у ряді робіт 60�х (див. далі за текстом)

років робилися висновки про пряму залежність

між агресією та низкою чинників середовища,

то, починаючи із 80�их років, вибудовуються

складніші теоретичні моделі, що описують

взаємозв’язок між цими двома змінними.

В 60�70�х роках були поширеними концепції

Р. Ардрі і Д. Морріса про територіальний імпе�

ратив. В них людина трактується як істота, яка

повинна для свого нормального функціонуван�

ня володіти строго фіксованим життєвим прос�

тором. Наявність його, вважає Р. Ардрі, є жорс�

токим імперативом, який лише незначно

модифікується в умовах сучасної цивілізації й

виявляється основою стабільності і процвітання

суспільства, а детериторіозация — відповідно

причиною багатьох життєвих негараздів [2]. 

Аналогічні ідеї можна знайти й у Д. Моріса

[3, c. 3�17], який вважав усі соціальні аномалії

результатом відсутності у людей оптимальних

просторових норм. Відомі також свого часу пог�

ляди П. Ван ден Берга [4], що бачив у тери�

торіальності основу людської агресивності.

Сьогодні загальноприйнятою є думка про те,

що не всі види тварин є «територіальними» і що

людина цілком може «приймати» інших у

своєму просторі, не вдаючись при цьому до

відкритої агресії. 

Однією із найбільш важливих у цьому

спектрі проблем залишається з’ясування того,

яка частина нашої повсякденної поведінки

перебуває під впливом людського еволюційного

минулого. На жаль, дослідження, що ставлять

на меті з’ясування зв’язку поміж територіа�

льністю індивідів та агресією, сьогодні дуже

слабко представлені. Серед авторів, що працю�

ють у цій галузі, можна назвати С. Барськи,

Л. Лефебра, М. Пассера, Б. Швартца. В їхніх

працях висуваються й аналізуються поняття

первинної і вторинної території. Під первин�

ною розуміють ділянку, що належить та вико�

ристовується винятково однією особою або

первинною групою. Тут індивіди, зазвичай, не

піддаються загрозам із боку сторонніх, відчува�

ють себе у більшій безпеці, є розслабленішими,

доброзичливо налаштованими й менш скутими;

свій простір вони захищають від якого�небудь

небажаного втручання ззовні. 

Вторинна територія відіграє менш важливу

роль у житті людини. Крім того, вона дос�

тупніша для інших і не така широка, як первин�

на. Індивід здійснює менше контролю над цими

ділянками і, як правило, володіє вторинною

територією протягом менш тривалого терміну.

Проте саме тут найчастіше проявляються

домінування і агресія. Р. Дж. Палак та А. Х. Ес�

сер [5, c. 23�29] дослідили, що якщо фізичне

зіткнення відбувається на нейтральній тери�

торії, то поєдинок зазвичай закінчується пере�

могою домінуючого в конкретній ієрархії

індивіда; якщо ж зіткнення відбувається на

чиємусь фіксованому просторі, то у 85 відсотках

випадків виграш припадає на долю «власника»

цього простору, незалежно від субординації. 

Недостатньо уваги сьогодні приділено на�

уковцями  дослідженням зв’язку поміж так зва�

ним особистим простором, його кордонами й їх

порушеннями, з одного боку, та агресією, із

іншого. Тут мається на увазі інший простір, що

існує поруч із первинним та вторинним, який є

якби уявним кордоном довкола індивіда, за

межі якого ніхто не може зайти. Т. Г. Рум’янце�

ва пише: «Будь�який перетин цього незримого

кордону може змусити людину до втечі, викли�

кати у неї відчуття обурення або ж бажання

перешкодити порушникам у виконанні їхніх

завдань» [6, с. 90]. 

Ч. Мюллер та Е. Доннерштейн показують,

що таке порушення може призвести до агресії,

головним чином, із двох причин. По�перше,

збудження, що з’являється при цьому, всіляко

сприятиме виконанню індивідом домінуючої

реакції, якщо ж такою домінантою в поведінці є

ворожість, то можна передбачити можливість

вивільнення індивідом такого типу агресивної

реакції. По�друге, така поведінка може висту�
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пити в ролі інструментальної. Це, на думку

зазначених авторів, відбувається у тому випадку,

якщо людина не може за допомогою жодних

інших дій позбавити себе зайвого стресу. Так,

якщо при порушенні особистого простору мож�

ливість втечі повністю блокується, індивід може

вдатися до прямої агресії. Зрозуміло, що подібні

ситуації зовсім не обов’язково завершуються

нападом із боку постраждалого. Він є лиш

однією із можливих реакцій особи і проявляєть�

ся лиш у тому випадку, коли вичерпано весь

арсенал альтернативних відповідей. Виняток

становлять випадки із надзвичайно розгнівани�

ми індивідами, для яких агресія є домінуючим

мотивом, а також індивіди із «агресивною

історією» [7, с. 17].  

Різні люди по�різному переживають пору�

шення їх особистого простору та стан тілесної

близькості, що виникає внаслідок. Одне із мож�

ливих пояснень цього факту ґрунтується на

порівнянні головних функцій міжособистого

дистанціювання. Тут можливі два варіанти —

або позитивно забарвлене тяжіння, інтимність,

або асоціація із загрозою застосування сили та

домінуванням. Розгнівані індивіди або індивіди

із «агресивною історією» сприймають подібну

близькість як загрозу і прагнуть в міру можли�

востей запобігти або уникнути її. Як вважають

Ч. Мюллер та Е. Доннерштейн, вони відрізня�

ються підвищеною схильністю до насильства, в

порівнянні із іншими індивідами, що диктуєть�

ся особливими вимогами відносно особистого

простору. Для ілюстрації цього висновку Мюл�

лер посилається на численні дослідження, що

проводились у федеральних в’язницях США та

ФРН. 

Виникає запитання, чи призводить схиль�

ність до ворожості до появи підвищених вимог

відносно особистого простору або ж сама на�

явність у людини останніх, вимушує її часто

вдаватись до насильницьких нападів? Прямої

відповіді на це запитання, на жаль, так і не

знайдено, хоча окремі автори схиляються швид�

ше на користь першого припущення. Їх аргу�

ментація найчастіше ґрунтується на результатах

досліджень ув’язнених. 

Важливим напрямком досліджень є визна�

чення особистого простору у індивідів із «агре�

сивною історією» і спроба експериментальним

шляхом маніпулювати із станами гніву та розд�

ратування, що виникають у них. Після цього

визначаються показники  індивідуальних прос�

торових кордонів. Отримані висновки показу�

ють, що обурені та ображені суб’єкти виявляють

надзвичайно високі вимоги відносно особисто�

го простору, а також те, що такі кордони вияв�

ляються надзвичайно широкими у тих інди�

відів, які схильні до насильства [8, с. 89�133]. 

Під високою скупченістю населення розу�

міють велику кількість людей на відносно мало�

му просторі. Цілу низку робіт 60�х початку 70�х

років  присвячено впливові ефекту високої

скупченості населення на поведінку, у тому

числі й на такі її форми, як агресивність та во�

рожість. Такі фахівці, як Дж. Келхун, К. Саузвік

і Р. Мікитовіч, виявили, що висока скупченість

має сильний вплив на щурів, мишей і на деякі

види мавп, підвищуючи у них рівень агресії. У

зазначених роботах цей вплив безперечно вва�

жався негативним, при цьому вчені спиралися

головним чином на дані, отримані при вивченні

тварин, на яких висока щільність дійсно справ�

ляла несприятливий вплив. 

Ціла низка симптомів тваринного світу дуже

нагадують ті проблеми, з якими сьогодні стика�

ються люди у великих містах, — висока дитяча

смертність, сексуальні відхилення, злочинність,

поширення ряду хвороб тощо. Як ми вже згаду�

вали раніше, рядом авторів було висунуто при�

пущення про те, що існує строга взаємозалеж�

ність між скупченістю індивідів та всіма

переліченими негативними наслідками. Причо�

му чим вона вища, тим більшою є соціальна па�

тологія. Таке бачення деякою мірою ототожнює

сучасні умови проживання людей із ситуацією

звіринця, що деформує і робить неможливою

нормальну людську життєдіяльність. 

Вплив високої щільності на людську пове�

дінку набагато менш однозначний, аніж серед

тварин, і його наслідки необхідно окремо вив�

чати в суспільстві, не переносячи на нього авто�

матично результати, отримані в експериментах

із іншими видами. В середовищі щурів, мишей,

курчат та інших тварини скупченість призво�

дить до жахливих наслідків, але в середовищі

людей це не завжди так. Протягом ряду років

стверджувалось, що скупченість викликає нап�

ругу, агресивність, розумову відсталість, злочи�

ни й навіть війну. Проте, результати пізніших

досліджень спростовують це: скупченість, про�

живання або робота в умовах високої щільності

населення не завжди негативно впливає на

людей. Так, наприклад, Ч. Мюллер та Е. Донне�

рштейн вказують, що «люди так само живуть і

діють в умовах скупченості, як і в нормальних

умовах, і не проявляють при цьому якої�небудь

фізичної або розумової патології» [9, с. 47].  

Виникла потреба уточнити зміст та значення

деяких вихідних понять, що використовуються

при описанні винятково людської поведінки, і

навіть внести ряд нових, які були зайвими при

вивченні поведінки тварин. Так, на думку

Д. Стоколза, необхідно розрізняти щільність

населення як об’єктивний показник кількості

індивідів на одиницю простору і скупченість —

суб’єктивно�психологічну реакцію на стрес.
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При цьому висока щільність є необхідною, але

недостатньою умовою для того, щоб виник стан

скупченості. Тут має бути присутнім цілий ряд

додаткових умов — перевантаженість стимул�

реакціями, порушення персонального просто�

ру, негативні подразники, відсутність контролю

тощо. Всі ці додаткові умови, на думку вченого,

дуже близькі за своєю природою до тих змінних,

які впливають на прояви людської агресії [10, 

с. 159�205].  

Інше такого роду уточнення було зроблене

К. Лоо, який запропонував розрізняти щільність

територіальну (коли змінюється площа при тій

же кількості індивідів, що знаходяться на ній) та

соціальну (коли іншим стає число індивідів у

даному фіксованому просторі). При цьому сама

присутність новачків спричиняє значний вплив

на цілу низку проявів соціальної поведінки, у

тому числі й на злочинну поведінку. Таким

прикладом, на його думку, є поведінка людей у

великих групах, коли відчуття анонімності й

дєіндивідуалізації сприяє зростанню рівня аг�

ресії [11, с. 372�381].  

Питання впливу щільності населення на

агресію широко представлене в роботах Дж.

Фрідмена, його колег та учнів С. Клеванські,

П. Ерліха та інших. Перші експерименти

Дж. Фрідмена були скеровані на те, щоб довес�

ти, що ситуації скупченості призводять до па�

губних наслідків. Дослідження проводились у

двох групах — в одній із них досліджувані

перебували в нормальних умовах, в іншій — у

стані скупченості. Досліджуваним було запро�

поновано вирішити ряд завдань різного ступеня

складності. Результати аналізу показали, що ви�

сока щільність суттєво вплинула на якість

відповідей [12, с. 7�25]. 

Враховуючи той факт, що скупченість пев�

ним чином  впливає на деякі види соціальної

поведінки, Дж. Фрідмен та його колеги в нас�

тупній серії своїх досліджень зосередили увагу

на впливі високої щільності на агресивність,

конкуренцію та інші відчуття, що виникають у

групі. Дослідження показало, що скупченість

може підсилювати подібні реакції. Наприклад,

якщо первинним станом індивідів у групі був

страх, в умовах високої щільності вони стали

боятися іще більше. Якщо ж атмосфера була

сердечною й  доброзичливою, вона ставала ще

теплішою й привабливішою. Приблизно такий

же вплив скупченості й на агресією. 

Недоліком цих експериментів було те, що

вони проходили в лабораторних умовах, де

досліджувані добре усвідомлювали винятковий

характер ситуації і можливість її швидкого

завершення. Дж. Фрідмен та його колеги

здійснили іще одну спробу оцінити вплив висо�

кої щільності в природних умовах. З цією метою

Дж. Фрідмен порівняв зв’язки між скупченістю

в різних регіонах США та кількістю проявів

соціальних патологій. Отримавши дані про

щільність населення в столицях всіх штатів

США, Дж. Фрідмен і його співробітники

порівняли їх із кількістю кримінальних ви�

падків у тих же районах, але не виявили зв’язку

між цими двома змінними. Він був абсолютно

відсутнім між числом убивств зґвалтувань,

грабіжницьких нападів та щільністю населення.

Це було несподіванкою. «Якщо скупченість

викликає агресивні почуття, — пише Дж.

Фрідмен, — тоді зрозуміло, що насильницькі

злочини повинні тісніше асоціюватись із

щільністю. Але цього немає». Як один із прик�

ладів, що ілюструють відсутність подібної стро�

гої залежності, він наводить ситуацію на острові

Манхетен в Нью�Йорку, що є найбільш перена�

селеним районом США, — приблизно 70.000

чоловік на 1 кв. милю. Манхетен був ще у

більшій мірі перенаселеним в 1900, 1915, 1920,

1925 роках. Щільність населення тут сьогодні

менша, проте число злочинів — значно вище.

Услід за Дж. Фрідменом й  інші соціологи вказу�

ють на той факт, що майже всі американські

міста населені сьогодні значно менш щільно в

порівнянні із попередніми десятиліттями, і лю�

ди, що живуть в них, мають значно більше прос�

тору, проте крива правопорушень в них не спа�

дає, а продовжує зростати бурхливими темпами.

З останнього дослідження Дж. Фрідмана та йо�

го колег випливає, що щільність є скоріш за все

далеко не єдиним чинником, що позначається

на зростанні соціальних аномалій. 

Висновки. Одним із чинників, що пояснює

пришвидшене стосовно до приросту населення

зростання агресивної злочинності є  соціально�

психологічна напруга, що виникає, як результат

надмірного тиску на особистісний простір

індивіда в умовах динаміки сучасного суспільс�

тва. Разом із зростанням кількості та інтенсив�

ності інтеракцій збільшується кількість пов’яза�

них із ними стресових реакцій. Надмірні вимоги

до механізмів соціальної адаптації індивіда,

зумовлені надто частими та надто близькими

інтеракціями із іншими індивідами, далеко не

завжди надають можливість адекватним чином

відреагувати на ту чи іншу стресову ситуацію.

Якщо не існує іншого «пожежного» механізму

вивільнення напруги, то після певного рівня її

концентрації відбувається несподівана розряд�

ка — зазвичай у формі неконтрольованого

афективного вибуху. 

Таким чином, в умовах щільності та ди�

наміки сучасного суспільства відбувається біль�

ше актів насилля несподіваного й спонтанного

характеру. Проте, не виключено, що зростання

кримінального насилля являється явною части�
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ною соціальних негараздів, пов’язаних із скуп�

ченістю сучасного суспільства — приховану йо�

го частину можуть становити такі явища як

суїцид, психосоматичні порушення, неврози,

психопатії та ціла низка інших  поведінкових та

особистісних порушень. 
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У статті надано обґрунтування необхідності
проведення наукового аналізу ціннісно"моти"
ваційних засад діяльності майбутніх правоохо"
ронців. На основі проведеного емпіричного аналізу
визначенні психологічні особливості соціально"
психологічних установок майбутніх працівників
правоохоронних органів.

Ключові слова: мотивація, установки, про�

фесійна діяльність, суб’єкт діяльності.

В статье представлено обоснование необходи"
мости проведения научного анализа ценносно"
мотивационных основ деятельности будущих
правоохранителей. На основе проведенного эмпи"
рического исследования определены психологичес"
кие особенности социально"психологических
установок будущих сотрудников правоохрани"
тельных органов. 

Ключевые слова: мотивация, установки, про�

фессиональная деятельность, субъект деятель�

ности. 

In article the substantiation of necessity of research
of values and motives of activity of the future policemen
is presented. On the basis of the conducted empirical
research psychological features of social psychological
installations of the future policemen are defined.  

Key words: motivation, installations, professional

work, the subject of activity.

Сучасні соціально�економічні та політичні

перетворення знаходять своє відображення в

житті кожного пересічного громадянина нашої

країни. Особливого значення ці перетворення

набувають у професійному просторі людей,

діяльність яких реалізується у постійній соціа�

льній взаємодії з оточенням та корінним чином

впливає на повсякденне його життя. До пе�

реліку зазначених професій належить професія

правоохоронця. Від сумлінного виконання

працівниками правоохоронних органів своїх

функціональних обов’язків залежить не тільки

спокій у державі, робота її основних законодав�

чих та виконавчих інститутів, але й почуття без�

пеки та впевненості в завтрашньому дні кожно�

го громадянина цієї держави. Ефективність

професійної діяльності правоохоронця зале�

жить від значної кількості об’єктивних чин�

ників, серед них вирізняють: матеріальне, ор�

ганізаційне, правове забезпечення тощо. В той

же час, правоохоронну діяльність реалізує лю�

дина, яка характеризується особистісними

якостями та властивостями, наявністю профе�

сійних знань, умінь та навичок. Правоохоронця

не можна ототожнювати з «універсальним сол�

датом», гарна екіпіровка, швидкісний службо�

вий автомобіль, право затримання правопоруш�

ника не є достатніми умовами забезпечення

існування правового та демократичного сус�

пільства. Працівник правоохоронних органів

це, насамперед, суб’єкт діяльності, її викона�

вець та творець. Виходячи з цього, психоло�

гічний аналіз суб’єктивних передумов ефектив�

ності діяльності працівника правоохоронних

органів виступає актуальним напрямком науко�

вого дослідження. 

Традиційно проблеми психології правоохо�

ронця окреслюються предметним полем юри�

дичної психології. На сьогодні, в межах цієї на�

укової галузі, проблеми психології суб’єкта

правоохоронної діяльності частково розгляда�

лися в роботах В. М. Синьова, С. І. Яковенко,

В. С. Медвєдєва, Л. І. Казміренко, В. Г. Андро�

сюка, О. М. Цільмак, Т. В. Кушнірової, В. В. Ко�

нопльова тощо. Кожен із зазначених науковців

звертався до питань психології суб’єкта право�

охоронної діяльності в межах предмета свого

дослідження: розгляду чинників та умов форму�

вання у правоохоронців необхідних якостей для

успішного вирішення оперативно�службових

завдань, аналізу схильності працівників ОВС до

девіантної поведінки, дослідження психоло�

гічних детермінант неправомірної та право�

мірної  агресії працівників ОВС, розгляду ме�

ханізмів впливу соціальних стереотипів у

формуванні професійної свідомості майбутніх

юристів тощо. Враховуючи наявні в юридичній

психології дослідження суб’єктних детермінант

ефективності діяльності працівників правоохо�

ронних органів, слід зазначити недостатні їх

наукове обґрунтування та аналіз. Серед проб�

лем, що потребують свого вирішення, на нашу

думку, дуже актуальні проблеми, пов’язані із

мотиваційними засадами діяльності суб’єкта

правоохоронної діяльності. 

У будь�якій професійній діяльності людина

так чи інакше задовольняє потреби, що виника�

ють. Разом із тим, сукупність існуючих потреб

(мотиваційна сфера) суттєво впливає на якість і

ефективність виконання спеціалістом своїх

´Œ
—

¬
≤“

¿
 –

≈
√≤

Œ
Õ

”
ª 

π
2
, 

2
0
1
1

306

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО�ПСИХОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК
МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

Олена Кудерміна, кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри 

юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

УДК 159.9:34.01



професійних обов’язків. На думку О. М. Бандур�

ки, А. П. Москаленко, Д. О. Кобзіна та інш., ви�

явлення особливостей професійних мотивів доз�

воляє підвищити ефективність професійної

підготовки та навчання, забезпечити успішність

процесу професійного становлення спеціаліста,

значною мірою забезпечити самостійне зас�

воєння людиною знань як протягом навчання в

навчальному закладі, так і після його закінчення.

Прикладом диференціації основних типів

професійної мотивації правоохоронця може

слугувати класифікація, запропонована В. Л. Ва�

сильєвим. Він виділяє п’ять основних типів мо�

тивів правоохоронця, а саме:

— адекватний, який характеризується тим,

що ціннісні орієнтації та пов’язані із ними про�

фесійні мотиви повністю узгоджуються із ре�

альною, суспільно значущою поведінкою осо�

бистості, яка відповідає вимогам професійного

та етичного характеру, що пред’являються про�

фесією;

— ситуаційний, при якому вирішальний

вплив на вибір професії мають зовнішні факто�

ри: матеріально�побутова зацікавленість, зов�

нішній престиж професії, її романтична при�

вабливість;

— конформістський. У цьому випадку вибір

професії відбувається під впливом референтної

(суб’єктивно високозначущої групи: батьки,

родичі, друзі та ін.), норми якої для людини є

головним регулятором поведінки. Такий вибір

здійснюється, як правило, без урахування

особливостей своєї особистості, її дійсної спря�

мованості, здібностей. Цей тип мотивації зуст�

річається у осіб, що випадково опинилися на

службі в ОВС, а також у дітей, батьки яких —

представники юридичних професій;

— компенсаторний. Дана мотивація зустрі�

чається у осіб, що обирають професію пра�

цівника ОВС як галузь діяльності, в якій є мож�

ливість подолати свої слабкі риси характеру

(невпевненість, тривожність, замкнутість, пере�

живання особистої неповноцінності, неко�

мунікабельність та ін.) завдяки оволодінню

професією, що вимагає прояву мужності, са�

мостійності, рішучості і тому подібних якостей.

— кримінальний, який характеризується не�

явною антисоціальною спрямованістю, що, як

правило, маскується правильним поясненням.

Ці люди прагнуть використати професію в своїх

цілях, які не відповідають вимогам, що поста�

ють перед професіоналом. Для них характерні

нечесність, безпринципність, схильність до

авантюри, стереотипність у відповідях на запи�

тання, знайомство тільки із зовнішніми сторо�

нами правоохоронної діяльності [1].

І. М. Ануфрієв, Ю. Б. Ірхін, М. Н. Курко та

інші, аналізуючи мотиваційну сферу праців�

ників оперативних підрозділів, зазначають, що

мотиваційні чинники їхнього професійного ви�

бору за розповсюдженістю розташовані в тако�

му порядку:

— потяг до спілкування, до живої, цікавої,

нешаблонної роботи;

— потяг до професії внаслідок формування

життєвого переконання;

— бажання перевірити себе, зміцнити свою

волю, бути визначним серед оточення;

— матеріальний добробут;

— активне прагнення до самореалізації [2].

Мотиви та ціннісні орієнтації молодої лю�

дини, що були провідними при обранні май�

бутнього фаху, виступають у подальшому ба�

зисом для реалізації правоохоронцем своїх

функціональних обов’язків. Саме вони визнача�

ють загальну спрямованість правоохоронця в

просторі соціальної взаємодії з об’єктами його

професійної діяльності. Тонка структура взаємо�

дій, у тому числі в рамках професійної діяль�

ності, зумовлюється особливостями партнерів;

саме від них — їхніх потреб, цілей, розуміння си�

туації — залежить, чи ставляться вони один до

одного як до суб’єкта, чи як до об’єкта, як до ме�

ти, чи як до засобу. Тому ключовим психо�

логічним чинником, що впливає на характер

взаємодії між людьми, є їхня мотивація. 

Мотиваційна сфера особистості характери�

зується певною сталістю. Стійке домінування

потреб чи інтересів, що виступає в ролі довгост�

рокових мотиваційних установок, формує

стрижньову лінію життя. Вони інтегрують

ціннісне ставлеення до світу та задають харак�

тер домінування певних стратегій у розв’язанні

завдань професійної взаємодії.  

У цьому аспекті підкреслимо, що аналізу

лише оперативної мотиваційної установки

соціальної взаємодії, яка зумовлює готовність,

конкретні способи поведінки та дії людини в

реальній ситуації, недостатньо, щоби відносити

її до одного із різновидів спрямованості особис�

тості. Її дії та діяльність завжди спрямовує пев�

на мета (цілі). Установка повинна бути досить

сталою та домінуючою, а такими найчастіше є

соціальні установки, пов’язані зі всім спектром

міжособистісних, особистісно�суспільних сто�

сунків, ставленням до професійної діяльності

тощо. Соціальна установка дозволяє пояснити

всю сукупність проявів соціальної поведінки

людини, дати відповіді на запитання, як особа

сприймає соціальну дійсність, чому вона пово�

диться певним чином у конкретній ситуації,

яким мотивом керується в спілкуванні, чому

обирає той чи інший варіант налагодження сто�

сунків тощо. 

Зазначене вище дозволяє нам сформулювати

мету нашого емпіричного дослідження —
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визначення особливостей соціально�психо�

логічних установок майбутніх суб’єктів право�

охоронної діяльності. Для досягнення вищезга�

даної мети нами була сформована вибірка

дослідження, а саме: 72 випускники Навчально�

наукового інституту підготовки кадрів кримі�

нальної міліції Національної академії внутріш�

ніх справ м. Києва. Дослідження проводилося

наприкінці 2009/2010 навчального року. Перед

проведенням нашого дослідження респонденти

проходили практику в підрозділах органів

внутрішніх справ України протягом п’яти

місяців. Після складання державних іспитів

курсанти 4�го курсу приступили до виконання

обов’язків працівників карного розшуку. Обра�

на вибірка емпіричного дослідження однорідна,

відповідно до вікових та статевих показників

(особи, які брали участь у дослідженні чоловіки

віком 21�22 роки).

Для досягнення поставленої мети нами був

обраний інструментарій емпіричного дослі�

дження — «Методика діагностики соціально�

психологічних установок особистості в моти�

ваційно�потребнісній сфері» О. Ф. Потьомкіної

[3]. Методика складається з 80 питань: 40 пи�

тань спрямовані на виявлення ступеня прояву

соціально�психологічних установок на «процес

— результат», «альтруїзм — егоїзм»; 40 питань

спрямовані на виявлення ступеня прояву соціа�

льно�психологічних установок «праця — гроші»,

«влада — свобода». Респонденти відповідали на

питання «Так» чи «Ні», залежно від їх схиль�

ності до наведених у тексті методики прикладів

поведінки. Опрацювання результатів методики

здійснювалося за допомогою ключа. Макси�

мально можливий результат по кожній орієнта�

ції дорівнюється 9 балам. Середній бал — 5.   

Одержані в результаті проведення емпірич�

ного дослідження показники дозволяють виз�

начити такі особливості соціально�психологіч�

них установок майбутніх правоохоронців:

1. Узагальнена оцінка показників у усіх

орієнтацій методики свідчить про високу моти�

вованість майбутніх суб’єктів правоохоронної

діяльність. Результати по кожній орієнтації

були приблизно в межах 4 — 7 балів. Зазначене

дозволяє припустити сформовану систему пот�

реб, мотивів, що обумовлюють особливості

соціальної взаємодії, процесу професійного

спілкування курсантів. Виходячи з цього

припущення, майбутні працівники правоохо�

ронних органів  не виступають пасивними спос�

терігачами перебігу свого життя. Вони сприй�

мають та осмислюють особливості свого

життєвого шляху, активно формують життєві

перспективи, в тому числі професійні. Тобто,

майбутні суб’єкти правоохоронної діяльності

значною мірою є ініціаторами обрання напряму

розгортання процесу власного життєтворення. 

2. Серед орієнтацій, що найбільше обумов�

люють особливості соціально�психологічних

установок курсантів, можна відмітити «орієн�

тацію на свободу» (показник 6,9 балу) та

«орієнтацію на результат» (відповідно — 6,6

балу). Ми дозволимо собі припустити, що

одержані високі показники за зазначеними

орієнтаціями детерміновані, певним чином,

впливом об’єктивних чинників професійної

діяльності та «післядії» впливу на випускників

умов навчання в спеціалізованому вищому зак�

ладі освіти системи МВС. Яскравий прояв

ціннісної «орієнтації на свободу» в системі

соціально�психологічних установок майбутніх

правоохоронців, на нашу думку, є результатом

тривалого (приблизно 4 роки) життя в казармі,

перебування в замкнутому, переважно, односта�

тевому колі соціальної взаємодії, існування в

умовах чіткого підпорядкування, субординації

та жорстких правил поведінки. З огляду на вік

респондентів (21�22 роки), період 4�х останніх

років суб’єктивно оцінюється правоохоронця�

ми як набагато більший за обсягом, ніж попе�

редні. Період юнацтва почався у випускників

спеціалізованого вищого закладу освіти в умо�

вах жорсткої регламентації життєдіяльності, що

виразно відрізняється від життя однолітків. 

Одночасно із вищезгаданим, слід звернути

увагу на одну із основних психологічних особ�

ливостей правоохоронної діяльності, а саме на�

явність її правової регламентації. Перебуваючи

на практиці в підрозділах органів внутрішніх

справ випускники зіштовхнулися із реальними

умовами правоохоронної діяльності, в тому

числі із суворим правовим регулюванням розк�

риття злочинів, що піднесене до норми закону

та є обов’язковим для виконання. Реалізація

професійних функцій в інших сферах людської

діяльності регламентується загальними плана�

ми та інструкціями, які дозволяють досить віль�

но тлумачити уявлення про найбільш ефектив�

ну організацію праці. Діяльність правоохоронця

підпорядковується суворо встановленим  нор�

мам. Тому високий показник прояву «орієнтації

до свободи» майбутніх правоохоронців є пев�

ним чином очікуваним.

Зазначене вище певною мірою обумовлює

другий за ступенам прояву показник «орієнтації

на результат». Чітке планування та організація

життєдіяльності у ВНЗ, вимоги щодо підпоряд�

кування визначеним нормам закону формують

у майбутніх правоохоронців таку особливість

соціально�психологічних установок, як здат�

ність, усупереч перешкодам, досягати резуль�

татів професійної діяльності. В той же час,

правоохоронна діяльність характеризується

екстремальністю — наявністю елементів небез�
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пеки і ризику для життя працівника криміналь�

ної міліції. На нашу думку, «орієнтація на ре�

зультат» випускників — це наслідок сформова�

них протягом навчання в спеціалізованому

вищому навчальному закладі вмінь та навичок

поведінки в умовах дефіциту часу, наявності ре�

альної загрози особистої безпеки тощо.

3. Одержані нами показники, які характери�

зують ступінь прояву «орієнтації на процес»,

«орієнтації на владу», «орієнтації на працю» та

«орієнтації на альтруїзм» суттєво не перевищу�

ють середній рівень, визначений в методиці, та

дорівнюють відповідно 5,8; 5,4; 5,2; 5,2 балам.

Виходячи із цього, випускники характеризу�

ються певним негативізмом до рутинної робо�

ти, що притаманний практичній діяльності

правоохоронця. Кожен крок у розслідуванні

злочинів різної спрямованості повинен бути до�

кументально закріплений працівником за вста�

новленою законом формою, інакше одержану в

процесі діяльності інформацію майбутній пра�

воохоронець не зможе використати в якості до�

казів винуватості підозрюваного в скоєнні зло�

чину. Це значною мірою ускладнює щоденну

професійну діяльність правоохоронця, тому

визначений у результаті нашого емпіричного

дослідження показник з «орієнтації до процесу»

є об’єктивно обумовленим.  

Показник, що характеризує «орієнтацію до

влади», детермінований, на нашу думку, однією

із основних психологічних особливостей право�

охоронної діяльності, а саме — наявністю влад�

них повноважень, тобто права та обов’язку

застосування влади від імені закону. «Психо�

логічний стан підвищеної відповідальності,

поряд із необхідністю винесення обґрунтованих

та виважених рішень, надає правоохоронній

діяльності напруженого характеру і може при�

звести до появи негативних тенденцій. Перша з

них полягає в надмірному застосуванні владних

повноважень, зловживанні службовим станови�

щем, друга — в нерішучому застосуванні влад�

них повноважень, пов’язаному із сумнівами,

побоюваннями щодо можливої відповідаль�

ності» [4, 59].

Серед характерних для майбутніх правоохо�

ронців особливостей соціально�психологічних

установок — «орієнтація на працю». Наявність

цієї орієнтації посеред інших, показники яких

перевищують середній рівень, що визначений

методикою, може обумовлюватися специфікою

перебігу професійної діяльності правоохорон�

ця. Зазначена орієнтація характеризується авто�

ром методики О. Ф. Потьомкіною як прагнення

фахівця витрачати весь свій вільний час на про�

фесійну діяльність, використовуючи вихідні

дні, час відпуски тощо. Але, ми гадаємо, що ця

орієнтація може бути результатом впливу реалій

правоохоронної діяльності — ненормованим

робочим часом, відсутністю чітко визначених

вихідних днів та термінів відпустки, залучення

правоохоронців до чергувань та охорони гро�

мадського порядку в святкові дні тощо. Після

закінчення спеціалізованого вищого навчаль�

ного закладу системи МВС випускникам не�

обхідно відпрацювати 3 роки в практичному

підрозділі. На нашу думку, одним з чинників

притаманності майбутнім правоохоронцям

«орієнтації на працю» є сформована в ході про�

фесійно�психологічної підготовки готовність до

можливих об’єктивних труднощів обраної про�

фесійної діяльності. 

Одержаний нами показник ступеня прояву у

майбутніх суб’єктів правоохоронної діяльності

«орієнтації на альтруїзм», що перевищує се�

редній рівень, визначений методикою, обумов�

люється, насамперед, засвоєними випускника�

ми в ході навчання в спеціалізованому ВНЗ

знаннями  завдань своєї діяльності. Стаття 2 За�

кону України «Про міліцію» [5] визначає, що

основними завданнями міліції є: забезпечення

особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і

свобод, законних інтересів; запобігання право�

порушенням та їх припинення; охорона і забез�

печення громадського порядку, захист власності

від злочинних посягань тощо. В свою чергу,

стаття 3 цього ж Закону України формулює

принципи діяльності міліції, а саме: принципи

законності, гуманізму, поваги до особи, соціа�

льної справедливості, взаємодії із трудовими

колективами, громадськими організаціями й

населенням. Під час набуття освіти в вищому

спеціалізованому закладі освіти системи МВС

курсанти з перших днів до моменту закінчення

навчання, кожен день зазубрюють визначені

вищі положення закону. Тому нам здається, що

одержаний в результаті проведеного досліджен�

ня показник дещо дисонує із реальним ставлен�

ням майбутніх працівників правоохоронних ор�

ганів до проблем та труднощів пересічних

громадян. Ми припускаємо, що одержаний ре�

зультат є спробою правоохоронців «прикраси�

ти» свій образ. 

4. Вищезгаданий дисонанс, на нашу думку,

існує також між показниками «орієнтації на

гроші» та «орієнтацій на егоїзм» у майбутніх

правоохоронців і актуальною поведінкою пра�

цівників міліції в конкретних ситуаціях про�

фесійної взаємодії. Вони виявилися найнижчи�

ми серед інших показників ступеня прояву

особливостей соціальних установок майбутніх

працівників правоохоронних органів.

Сучасна професійна підготовка майбутніх

працівників правоохоронних органів у вищому

навчальному закладі повинна бути максималь�

но спрямована на майбутні фахові потреби,
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формувати такий рівень професійної та загаль�

ної культури, що дозволив би випускникам про�

явити в юридичній діяльності із урахуванням

особливостей реалізації її в системі «людина —

людина». Визначені в ході нашого теоретико�

емпіричного дослідження особливості не ви�

черпують підняту для обговорення проблему, а

саме — аналіз мотиваційних засад професійної

діяльності працівників правоохоронних ор�

ганів. В нашому дослідженні ми приділили біль�

ше уваги соціальним детермінантам виявлених

особливостей та існуванню певного дисонансу

між реальною соціальною поведінкою праців�

ників правоохоронних органів і задекларовани�

ми соціально�психологічними установками

майбутніх працівників кримінальної міліції.

Зазначена проблема потребує подальшого ґрун�

товного теоретичного та експериментального

опрацювання.  
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В статті піднімаються питання якості жит"
тя та стану здоров’я хворих на остеоартроз.
Розглядаються складові якості життя, наведено
результати анкетування за Стенфордською ан"
кетою оцінки здоров’я. Зосереджено увагу щодо
суб’єктивно"психологічної складової хвороби, її
впливу на подальший перебіг захворювання.

Ключові слова: остеоартроз, якість життя,

стан здоров’я, суб’єктивно�психологічна карти�

на хвороби.

В статье затрагиваются вопросы качества
жизни и состояния здоровья больных на остеоа"
ртроз. Рассматриваются составные качества
жизни, приведены результаты анкетирования по
Стенфордской анкете оценки здоровья. Сосредо"
точенно внимание относительно субъективно"
психологической составной болезни, ее влиянии на
последующий ход заболевания.

Ключевые слова: остеоартроз, качество жиз�

ни, состояние здоровья, субъективно психоло�

гическая картина болезни.

This article deals with the problems of quality of life
and state of health osteoarthritis patients. The compo"
nents of quality are examined here, the results of
Stanford Health Questinnaire are given below. The
attention is concentrated on subjective"psychological
component of the disease, on its influence on the fur"
ther progress of the disease.

Key words: osteoarthritis, the quality of life, the

state health, subjective�psychological picture of the

disease.

Вступ
Термін «якість життя» вперше вжив в 1963

році президент США Джон Кеннеді у но�

ворічному посланні конгресу. З того часу у ба�

гатьох країнах створили групи, до яких входили

представники уряду, бізнесу, громадських ор�

ганізацій і трудящих. Метою таких інституцій

була боротьба за високу якість життя [1]. 

Одним із найбільш поширених захворювань,

які впливають на якість життя та здоров’я, є ос�

теоартроз. Так, за рентгенологічними даними

(Поворознюк В. В., Креслив Е. А., Орлик Т. В.)

остеоартроз є у 80% людей старше 75 років, а у

11% осіб старших 60 років відмічаються клінічні

прояви хвороби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з пи�

тань дослідження якості життя показав, що

велика увага приділяється вивченню різних

аспектів здоров’я населення загалом, розгляда�

ються анкети та опитувальники щодо оцінки

суглобового статусу, тяжкості хвороби, функ�

ціонального стану хворих на остеоартроз, але

недостатньо висвітлено складові, які формують

стан здоров’я.

Мета нашого дослідження: проаналізувати

складові якості життя та стану здоров’я хворих

на остеоартоз.

Виклад основного матеріалу
Питання щодо якості життя населення ціка�

вить науковців тривалий час. За часів Джона

Кеннеді вважалось, що якість життя характери�

зується такими показниками, як забезпеченість

роботою, рівень одержуваного доходу, забезпе�

ченість житлом, умови праці, доступність освіти

і медичної допомоги, стан навколишнього сере�

довища, рівень безпеки кожної людини, на�

явність вільного часу тощо.

За висновками ООН, поняття «якість життя»

розкриває термін «рівень життя», як ступінь за�

доволення матеріальних, духовних та соціаль�

них потреб людей. Разом з тим, був запропоно�

ваний комбінований показник — індекс якості

життя, який характеризується такими складо�

вими: медичне обслуговування, тривалість жит�

тя, рівень освіти, ступінь зайнятості населення,

платоспроможність населення тощо. 

Свій внесок у вивчення деяких аспектів

якості життя населення внесли дослідники

Ф. Кене, Дж. Кейнс, У. Петті, А. Сміт,

А. Маршал, М. Навроцький, С. Подолинський,
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Є. Слуцький, М. Туган�Барановський, С. Айва�

зян, Д. Богиня, П. Губенко, С. Дорогунцов,

В. Пономаренко, В. Мандибура, Є. Суриков та

ін. Велику увагу науковці приділяють вивченню

соціальних та економічних питань складових

якості життя населення [2, 3]; вивченню та

вдосконаленню системи освіти в контексті

підвищення якості життя населення України

[4], де зазначається, що місія системи освіти —

впливати на підвищення якості життя населен�

ня на основі сприяння самореалізації тих, хто

навчається, в їхній життєдіяльності на май�

бутнє.

Ми згодні з дослідниками проблеми кіль�

кісної характеристики рівня життя населення у

тому, що великий перелік показників, які виз�

начають рівень життя населення, можна умовно

розділити на три групи: показники здоров’я,

показники кваліфікації, показники споживан�

ня населенням товарів і послуг [5, 6]. 

У нашій роботі ми розглядатимемо питання

стану здоров’я як однієї з основних складових

якості життя. За визначенням  Всесвітньої ор�

ганізацієї охорони здоров’я, здоров’я — це стан

повного фізичного, душевного та соціального

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і

фізичних вад. Доведено, що 10% здоров’я зале�

жить від медичної допомоги, 20% — від гене�

тичного фонду популяції; 20% — від екологічної

ситуації; 50% — від способу життя. 

В Україні за останні 10 років відмічається

зростання захворюваності та інвалідності насе�

лення, в тому числі із патологією суглобів. За

оптимістичним варіантом прогнозу, до 2026 р.

загальна чисельність населення України скоро�

титься до 43,3 млн. осіб, а за песимістичним —

до 40,4. Прогнозуючи динаміку чисельності на�

селення, Інститут демографії та соціальних

досліджень НАНУ повідомив, що середньозва�

жений показник населення України 2050 року

становитиме приблизно 36,1 — 36,3 мільйона

осіб. 

За останні 15 років внаслідок депопуляції чи�

сельність населення України скоротилася більш

як на 5 млн. осіб. Кабінет Міністрів України

схвалив Концепцію загальнодержавної цільової

соціальної програми «Здорова нація» на 2009�

2013 рр. У концепції зазначається, що на сьо�

годні кризовий стан здоров’я громадян зумов�

лений такими факторами: 

— відсутнє суспільне усвідомлення цінності

здоров’я нації та несформована ефективна сис�

тема стимулювання населення до збереження

свого здоров’я; 

— незадовільний рівень компетентності,

знань та вмінь керівників місцевих органів ви�

конавчої влади і посадових осіб органів місце�

вого самоврядування щодо ефективності ре�

алізації державної політики з охорони здоров’я

населення в Україні. Відсутня система підготов�

ки відповідних кадрів;

— обмежена рухова активність. Гіподинамія

характерна для більшості людей працездатного

та літнього віку і є причиною виникнення

багатьох хвороб. Лише 13% українців мають

необхідний фізіологічно обумовлений рівень

рухової активності. Рухова активність — один із

основних факторів збереження та зміцнення

здоров’я; 

— тютюнокуріння та вживання алкоголю;

— нераціональне та незбалансоване харчу�

вання;

— травматизм. 

Вищеперелічені фактори негативно вплива�

ють на роботу опорно�рухового апарату і сприя�

ють розвитку остеоартрозу. Аналізуючи роботи

науковців щодо оцінки стану здоров’я хворих на

остеоартоз, ми з’ясували, що функціональний

стан визначали за індексом Даугадоса (О. Дуло,

Н. Бондарчук, В. Товт), функціональний клас за

класифікацією Стейнброкера (І. Боєва, І. Зди�

ховська, А. Дядик, А. Христуленко), тяжкість

остеоартрозу за індексом Лекена (І. Аблікова,

І. Боєва, І. Здиховська, Л. Єфременкова, Е. Яки�

менко, А. Закатова, І. Головач та інші), сугло�

бовий статус за опитувальником WOMAC

(І. Боєва, І. Здиховська, Л. Мхітарян, Т. Гаври�

ленко, Г. Проценко, Е. Давцев, А. Дядик та інші). 

Для оцінки рівня здоров’я пацієнта із за�

хворюваннями суглобів рекомендується засто�

совувати Стенфордську анкету оцінки здоров’я

[7, с. 99].

Ми проводили вибіркове анкетування хво�

рих на остеоартроз. Респондентам були запро�

поновані запитання, що допомагають оцінити

стан здоров’я: «Чи здатні Ви в даний момент

одягнутися, включаючи зав’язування шнурків і

застібання ґудзиків; лягти в ліжко і встати;

піднести повну чашку до рота; здійснювати

прогулянки біля дому; вимити і витерти все

тіло; нахилитися і підняти предмет з підлоги;

відкрити і закрити кран; сісти в машину і вийти

з неї».На кожне запитання хворі мали вибрати

відповіді: виконую вільно, з незначним утруд�

ненням, зі значним утрудненням, не можу ви�

конати.

Аналізуючи відповіді 287 пацієнтів (203

жінки і 84 чоловіки) з діагнозом остеоартроз, ми

виявили такі дані: серед опитаних жінок лише

50% (102 пацієнтки) можуть вільно одягнутися,

89% самостійно вільно лягати  в ліжко і встава�

ти; майже 90% опитаних жінок вільно підносять

повну чашку до рота та можуть здійснювати

прогулянки біля дому; 70% хворих жінок

можуть вільно вимити і витерти все тіло; лише

45% — можуть нахилитися і підняти предмет з
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підлоги; 75% вільно відкривають і закривають

кран і лише 42% жінок хворих на остеоартроз

можуть вільно сісти в машину і вийти з неї. 

Серед опитаних чоловіків 63 % (53 пацієнти)

вільно одягаються, зав’язують шнурки і застіба�

ють ґудзики, 85% хворих вільно та самостійно

можуть лягти в ліжко і встати, а також піднести

повну чашку до рота, 70% здійснюють прогу�

лянку біля дому, 62% можуть вимити та витерти

все тіло, 48% пацієнтів можуть вільно нахили�

тись і підняти предмет з підлоги та сісти в

машину і вийти з неї, 83% хворих на артроз чо�

ловіків відкривають та закривають кран вільно.

При виникненні відхилень у стані здоров’я,

пов’язаних з остеоартрозом, як правило, пер�

шими симптомами є біль у суглобі та крепітація,

у хворих відмічаються симптоми тривожності,

стресу, депресії, пов’язані із страхом неможли�

вості виконувати повсякденну побутову та

виробничу діяльність, можливість подальшого

погіршення стану здоров’я та розвитку інвалід�

ності. Таким чином, при оцінці стану здоров’я

хворого на остеоартроз необхідно враховувати

комплекс з об’єктивної та суб’єктивно�психо�

логічної складових хвороби. Щодо об’єктивної

складової, то тут існують ряд загальноприйня�

тих методик та інструментальних методів

дослідження. Суб’єктивна психологічна скла�

дова хвороби — внутрішня картина хвороби,

яку може уявити собі хворий, враховуючи

власні знання та відчуття, пов’язані зі своєю не�

дугою. Побудова внутрішньої картини захворю�

вання істотно залежить від загального культур�

ного рівня хворого, його індивідуальних

якостей та типу особистості.

Науковці виділяють цілий ряд рис людини,

які є загрозливими та сприяють погіршенню

показників стану здоров’я: 

— рішучість, активність, честолюбність,

схильність брати на себе надто багато обо�

в’язків, надмірна працьовитість, підвищене по�

чуття відповідальності, обов’язку, висока ви�

могливість до себе;

— сумлінність, педантичність, прямоліній�

ність, безкомпромісність, хворобливе реагуван�

ня на оцінку себе іншими людьми;

— зосередження уваги на негативних емо�

ціях, намагання звинувачувати у всьому себе,

стриманість, замкнутість, жорстке контролю�

вання і пригнічення своїх емоцій;

— непристосованість до мінливих умов жит�

тя, нестійкість до неприємностей, невдач, аг�

ресії з боку інших, надмірна вразливість, три�

вожність, схильність в усьому поступатись

іншим; 

— нездатність реалізувати свої емоції, бажан�

ня, претензії, невміння глибоко осмислити своє

становище [8, с. 223�226].

Сукупність індивідуальних характеристик

особистості, інтелектуальної інтерпретації діаг�

нозу хвороби, когнітивної оцінки важкості

остеоартрозу та подальшого прогнозу може ви�

являтися різними рівнями побудови структури

внутрішньої картини захворювання: 

— на рівні відчуттів — болем; 

— на емоційному рівні — різноманітними

видами емоційного реагування;

— на раціонально�інформаційному рівні —

розмірковуваннями та уявленнями  про причи�

ни та наслідки хвороби;

— на мотиваційному — змінами поведінки і

звичного способу життя [9, с. 293�294].

Остеоартроз належить до хронічних повільно

прогресуючих захворювань суглобів, що вимагає

від хворого формування адекватного ставлення

до свого захворювання та нормальної, раціональ�

ної реакції на нього. Виділяють такі етапи у став�

ленні хворого до свого захворювання: 

— домедичний (триває від моменту появи

перших ознак хвороби до моменту першого

звернення до лікаря);

— ламання життєвого стереотипу (коли хво�

роба змушує відмовитись від попереднього спо�

собу життя та істотно обмежує професійну,

соціальну і особистісну активність); 

— адаптація до хвороби (хворий уже присто�

сувався до хвороби, знижується почуття напру�

женості, невпевненості у майбутньому та безви�

ході); 

— капітуляція (хворий змирився із долею,

розуміє обмеженість можливостей медицини

для його одужання, не шукає нових методів

лікування);

— формування компенсаторних механізмів

пристосування до життя, установки на отри�

мання якихось вигід від хвороби (рентні уста�

новки) [9, c. 295].

На нашу думку, для підвищення (підтримки

наявного стану) здоров’я хворих на остеоартроз

необхідно більше уваги приділяти реабіліта�

ційному етапові. Основними його завданнями

(П. Царфіс, В. Григор’єва) є: усунення причин

прогресу захворювання; стимуляція обмінних

процесів в уражених суглобах, відновлення

пошкодженої хрящової тканини; активна тера�

пія реактивного синовіту; відновлення функцій

уражених суглобів. Крім того, необхідно дотри�

муватись раціонального режиму праці і відпо�

чинку, регулювання маси тіла. 

Отже, досліджуючи питання якості життя

пацієнтів з остеоартрозом, ми виявили, що

більше половини опитаних пацієнтів мають

відхилення у стані здоров’я, що позначається на

якості їхнього життя, — не можуть вільно вико�

нувати повсякденну побутову діяльність. На

наявний стан здоров’я впливає комплекс
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факторів, до яких входить об’єктивний стан

пацієнта і внутрішня психологічна картина хво�

роби. Вміла співпраця медичного персоналу і

пацієнта на шляху долання недуги сприятиме

покращенню стану здоров’я та якості життя.

У подальшому плануємо вивчення впливу

світлових променів та кольору як засобу ре�

абілітації, стимулювання та покращення стану

здоров’я та якості життя хворих на остеоартроз. 
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У статті розкривається сутність понять
«психічно здорове суспільство» та «самоакту"
алізація» особистості. Розглянуто особливості
трансформації етнічної ідентичності під впливом
зміни соціальних умов. Представлено психологічні
чинники самоактуалізації студентської молоді,
недостатньо актуалізовані в етнічній самосвідо"
мості. 

Ключові слова: психічно здорове суспільство;

самоактуалізація; етнічна самосвідомість; ет�

нічна ідентичність; студентська молодь.

В статье раскрывается сущность понятий
«психически здоровое общество» и «самоактуали"
зация» личности. Рассмотрены особенности
трансформации этнической идентичности под
влиянием изменений социальных условий. Названы
психологические факторы самоактуализации
студенческой молодежи, недостаточно актуали"
зированы в этническом самосознании.

Ключевые слова: психически здоровое обще�

ство; самоактуализация; этническое самосозна�

ние; этническая идентичность; студенческая

молодежь.

The article reveals the essence of concepts «psycho"
logically healthy society» and «self"actualization» of
personality. The features of the transformation of eth"
nic identity under the influence of changing social con"
ditions are investigated. The psychological factors of
self"actualization of student youth, which have not
been enough actualized in ethnic self"consciousness,
are represented.

Key words: psychologically healthy society; self�

actualization; ethnic self�consciousness; ethnic

identity; student youth.

Постановка проблеми. На сьогодні, коли Ук�

раїна переживає системну кризу соціально�

політичного, економічного та духовного життя,

особливою актуальністю вирізняється потреба у

побудові «психічно здорового суспільства», яке

б слугувало запорукою формування повно�

цінної, гармонійно розвиненої, самодостатньої,

самоактуалізованої особистості. У наш склад�

ний і суперечливий час різнобічно виявляється

ресоціалізація цінностей у молодіжному, зокре�

ма студентському середовищі. У період глобаль�

них трансформаційних змін утруднюється,

інколи навіть унеможливлюється розвиток «пси�

хічно здорового суспільства», а як наслідок —

практично нівелюється повноцінне особистісне

зростання молодої людини. Ускладнюючим

фактором при цьому є і вплив підсвідомого

архетипного пласта психічного складу українсь�

кого етносу, як от: вияви комплексу меншовар�

тості, переважання екстернального «локусу

контролю», трансформація етнічної ідентич�

ності, превалювання емоційно�естетичної до�

мінанти над раціонально�вольовою складовою

психіки та інші аспекти генетичної матриці.

Аналіз останніх досліджень. Вітчизняна та

зарубіжна теорія і практика оперують різновек�

торними положеннями про особливості пси�

хічно здорового суспільства, його вплив на осо�

бистісне зростання, формування цінностей

людини, її смислів, ставлення до любові, твор�

чості, свободи, відповідальності, автономії. Ще

Р. Бенедикт свого часу писала про культури

аморальні та високоморальні [2]. Вчена ввела в

науковий обіг поняття «високо синергічне

суспільство», близьке за змістовим наповнен�

ням до «психічно здорового суспільства». Вико�

ристовуючи поняття «небезпечна» і «безпечна»

культури, Р. Бенедикт протиставлялись нена�

висть та агресія, з одного боку, та доброзич�

ливість і любов — з іншого. У науковому світі

було висловлено припущення про те, що високо

синергічне суспільство підвищує шанси для

саморозвитку, самовдосконалення людини.

А низько синергічне суспільство їх унеможлив�

лює. Пізніше ці наукові постулати знайшли свій

розвиток та обґрунтування в теорії самоакту�

алізації А. Маслоу. Було зазначено, що люди із

високим рівнем самоактуалізації найздоровіші в

психічному плані. 

Проте розуміння психічно здорового сус�

пільства і дотепер не є однозначним. Проблема

полягає в тому, що дуже проблематично вирізни�

ти критерії такого соціуму. Виходячи з парадигми

гуманістичних теорій, одним із шляхів до такого

суспільства є формування якомога більшої ко�

горти самоактуалізованих особистостей. 

У психологічній науці недостатньо розробле�

но питання про взаємозв’язок між особливостя�

ми особистісного зростання та впливом культу�

ри, менталітету, етнопсихологічних життєвих

орієнтацій. Вивчаються лише окремі особистісні

315

Р
о

зд
іл

 Х
ІІІ

 «
М

Е
Д

И
Ч

Н
А

 П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Я
»САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК 

ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Марія Боднар, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, 

проректор з навчальної роботи Кременецького обласного 

гуманітарно�педагогічного інституту імені Тараса Шевченка

УДК 316.6�057.875



конструкти та культурні змінні. Означені проб�

леми переважно мають лише дотичні вектори.

Було б доцільним простежити кореляційний

зв’язок між ступенем розвитку високо синер�

гічного суспільства і рівнем задоволення мета�

потреб.

Таким чином, у сучасних умовах проблема

дослідження як процесу формування психічно

здорової особистості (С. Джурард, А. Маслоу,

К. Роджерс), так і з’ясування особливостей

психічно здорового суспільства видається нам

значущим і доволі актуальним. 

Метою статті є спроба наблизитись до ос�

мислення вагомості самоактуалізації особис�

тості у розбудові психічно здорового сус�

пільства, виокремлення окремих чинників

особистісного зростання студентської молоді,

з’ясування етнопсихологічного аспекту дослі�

джуваної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на

численні напрацювання, аналіз сучасного стану

проблеми демонструє термінологічну невизна�

ченість понять «психічно здорове суспільство»

та «самоактуалізація» і відсутність концептуаль�

ної єдності у розумінні їх природи.

Обґрунтування основних підходів до пси�

хічно здорової особистості знайшло відобра�

ження в гуманістичній психології, предметом

вивчення якої є цілісна людина в її вищих ви�

явах, рушійні сили становлення і розвитку

особистості, її потреби і цінності, розвиток са�

моактуалізації (Ф. Баррон, Ш. Бюлер, А. Мас�

лоу, В. Франкл). Ензистенціальна психологія

(Л. Бінсванггер, М. Босс, Р. Мей, Е. Мінковскі,

В. Франкл), як одна із гілок гуманістичної пси�

хології, порушує проблеми, які є дотичними до

нашого дослідження, як от: ставлення до часу,

життя і смерті; свободи, відповідальності і вибо�

ру; спілкування, любові та одинокості; пошуку

смислу життя тощо.

Поняття «самоактуалізація» за психологіч�

ним наповненням близьке до поняття «особис�

тісне зростання». У науковому світі його тракту�

ють як активний процес становлення, в якому

людина бере на себе відповідальність за свій

майбутній життєвий шлях [6]. І хоча традиційно

теорію самоактуалізації асоціюють з іменем

А. Маслоу, термін цей запозичено ним у

К. Гольдштейна, який  трактував його з нейро�

фізіологічних позицій. На його думку, організм

на  певний час може відкласти сон, споживання

їжі, інші біологічні потреби, якщо виникають

важливіші для життєдіяльності мотиви. За

К. Гольдштейном, функціонування організму

має три вияви: процес вирівнювання (організм

прагне розподілити енергію рівномірно); само�

актуалізація (основний мотив організму); узгод�

ження із середовищем (адекватним для процесу

самоактуалізації).

Як же характеризував А. Маслоу самоакту�

алізовану особистість? На його думку, це зви�

чайна людина,  в якої нічого не забрано, а не

особлива людина, якій що�небудь додано [4,

с. 8]. Для самоактуалізації особистості не�

обхідно повною мірою розкрити свої здібності,

таланти, можливості. Безумовно, що для цього

необхідні певні соціальні умови та внутрішні

рушійні сили. Розкриваючи сутність своєї кон�

цепції, А. Маслоу виділив дефіцитарні мотиви

та мотиви росту, які він ще назвав метапотреба�

ми. Саме вони, на його думку, викликають праг�

нення людини до самоактуалізації. Перманент�

не незадоволення метапотреб суттєво гальмує

особистісне зростання, а як наслідок — і процес

самоактуалізації. Вчений виділив такі основні

характеристики самоактуалізованої особисто�

сті: правда, краса, гармонія, унікальність, дос�

коналість, необхідність, завершеність, справед�

ливість, порядок, простота, багатство, спокій,

свобода, гра, самодостатність. Різниця полягає

лише в ступені вираження, яскравості. Пізнан�

ня власної ідентичності, досягнення аутентич�

ності, повна самореалізація людини неспро�

можні автоматично позбавити її від проблем.

Однак високий рівень самоактуалізації значно

полегшує їх розв’язання.

У своєму дослідженні ми спробували знайти

відповідь на питання: «Чи можуть бути зреалізо�

вані метапотреби у низько синергічному

суспільстві?», «Як це виявляється в студентсь�

кому середовищі?». Зазначимо, що такі сумніви

наскрізно пронизують і теорію самоактуалізації:

«Що ж відбувається із самою сутністю людини,

змушеною жити в нечесному світі, в розщепле�

ному, дезінтегрованому світі, в мертвому, статич�

ному світі, де правлять підлість і стереотипи, в

світі обмеженості і дефіциту, в світі беззаконня та

несправедливості, в безтиповому чи навмисно

простому, надмірно абстрагованому світі, в нап�

руженому світі, в світі, позбавленому гумору, в

світі, де немає місця задумливому усамітненню в

тихій гордості?» [4, с. 153]. Відповідь напро�

шується доволі невтішна — у такому світі шанси

для самоактуалізації молодої людини просто

мізерні. Низький рівень розвитку суспільства

принижує  людину. Життя в ньому є патогенним

фактором для психічного здоров’я. 

Нам імпонує думка Н. Акуліної, яка трактує

самоактуалізацію як «тривалий процес, який

нагадує буддійський шлях просвітлення» [4,

с. 10 ]. Але, на жаль, не кожному дано його

пройти. Варто зауважити, що поняття «самоак�

туалізована особистість»  стосується не лише

конкретної людини, але й того ідеалу, до якого

вона прагне. Однак є велика прірва між деталь�

ним описом найбільш реалізованих людей

(самоактуалізованих) і описом ідеального, зба�
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лансованого взірця. А. Маслоу образно пояс�

нює це таким чином: «Жолудь є ціллю і кінце�

вим продуктом для дуба, яким він врешті�решт

стане» [4, с. 145].

Зазначимо, що респонденти, відібрані авто�

рами теорії самоактуалізації для дослідження,

були людьми похилого віку, які успішно прожи�

ли значну частину свого життя. Тому зроблені

висновки лише частково можна спроектувати

на особливості самоактуалізації студентської

молоді, що є предметом нашого дослідження.

Можемо припустити, що ступінь самоакту�

алізації слід підвищувати вже у молодому віці,

адже саме в цьому періоді гостро постає пробле�

ма ціннісного самовизначення, постійного ви�

бору між особистісним зростанням і рухом на�

зад, між самоактуалізацією та регресією. Це нам

видається особливо актуальним і з тих причин,

що молодь у сучасних умовах втратила віру в за�

гальнолюдські цінності, відбулись майже незво�

ротні зміни в змісті життєвих орієнтацій. Підви�

щення ж ступеня самоактуалізації студентської

молоді якраз і сприятиме поверненню втраче�

них смислів життя. При цьому знизиться регу�

лятивна функція захисних механізмів (десак�

ралізації), спостерігатиметься відновлення

морально�ціннісного насичення існування лю�

дини (оволодіння ресакралізацією).

Проаналізуємо деякі інші підходи до дос�

ліджуваної проблеми. Так, К. Роджерс, погод�

жуючись, що основним рушієм розвитку осо�

бистості є прагнення до самоактуалізації,

розуміє її як потребу людини реалізувати  мож�

ливості, потенційно закладені в ній генетично.

Але такі шанси не є рівнозначними для всіх осо�

бистостей, адже, за його припущенням, два ос�

новні типи: «особистість, яка повноцінно

функціонує», і «непристосована особистість».

Саме люди першого типу мають набагато біль�

ше шансів для успішної самоактуалізації, адже

вони є відкритими для переживань, їм прита�

манний екзистенційний спосіб життя, ор�

ганізмічна довіра, емпірична свобода та креа�

тивність [5].  

Аналізуючи проблеми самоактуалізації,

Г. Олпорт розставляє дещо інші акценти. Зазна�

чається, що в ситуації вибору особистість прий�

має не лише позитивні цінності, але й регре�

сивні, які допомагають їй вижити в світі, адже

світ дуже складний, неоднозначний і супереч�

ливий. При цьому першу групу  вчений називає

цінностями росту, а другу — цінностями здоро�

вого регресу [8].

Дотепер залишається малодослідженим

вплив підсвідомих механізмів на процес само�

актуалізації. У парадигмі аналітичної психології

К. Юнг, аналізуючи процес психічного до�

зрівання, виокремлює індивідуацію як досяг�

нення душевної рівноваги. У його фундамен�

тальних напрацюваннях важлива думка про те,

що цей процес є довготривалим і здійснюється

як на свідомому, так і на несвідомому рівнях. 

На згаданий аспект пропонує звернути увагу

і Ш. Бюлер, визначаючи як основу розвитку

особистості інтенції, тобто наміри, які реалізу�

ються через життєві вибори особистості. Але ці

вибори можуть здійснюватись як усвідомлено,

так і неусвідомлено. Щоправда, оцінка якості

таких виборів здійснюється наприкінці життя

людини.

За А. Адлером, найважливішим мотивом

особистісного розвитку є прагнення до успіху,

досконалості, яке зумовлюється вродженим

комплексом неповноцінності, та соціальний

інтерес, що сприяє співпраці з іншими людьми.

Особистість у такій ситуації прагне до компен�

сації та надкомпенсації справжніх і уявних не�

доліків [1].

Проблеми, близькі до самоактуалізації чи

самореалізації, досліджували також Е. Еріксон,

В. Франкл, Е. Фромм, К. Хорні та ін. Так,

питання особистісного зростання порушено в

епігенетичній теорії Е. Еріксона. Вчений зазна�

чав, що на кожному віковому етапі наступає

криза як наслідок досягнення  певної психічної

зрілості. За умови позитивного розв’язання

конфлікту можливе подальше особистісне зрос�

тання. В іншому випадку такий розвиток є проб�

лематичним і може істотно гальмуватись [8].

Розробляючи теорію логотерапії, В. Франкл

підкреслює роль прагнення особистості до

пошуку смислу життя як вродженої мотивації,

яка і є, на його думку, найбільшим рушійним

джерелом розвитку особистості. Вчений виділяє

три групи цінностей: творчість, переживання,

відносини, які випливають із шляхів пошуку

смислу, наша творча робота (те, що даємо

життю); переживання цінностей (те, що ми

беремо від життя);  ставлення до долі (наша по�

зиція в житті) [7].

Апріорі можемо припустити, що перманент�

ний метапатологічний стан відсутності мети і

смислу життя є надзвичайно небезпечним для

студентської молоді. Він часто супроводжується

глибокою екзистенційною фрустрацією, виява�

ми у молодіжному середовищі «фрустрованого

ідеалізму». 

Результати досліджень студентської молоді

Кременецького обласного гуманітарно�педа�

гогічного інституту ім. Тараса Шевченка, що на

Тернопільщині, доводять, що молоді люди, на

перший погляд, відповідають усім критеріям

самоактуалізованої особистості, досить добре

реалізовують свої можливості, їхні базові по�

треби задоволені, немає жодних симптомів

психічного нездоров’я, але при цьому очевид�
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ним є надлом і тотальне заперечення всього.

Молоді люди часто не вірять у високі цінності,

не сприймають таких понять, як любов, добро,

справедливість, не впевнені, що можуть зміни�

ти навколишній світ, удосконалити його. У

такій ситуації ними обирається позиція дест�

руктивного протесту. 

Наші багаторічні напрацювання базуються

на концепції життєтворчості особистості, роз�

робленої колективом українських учених під

керівництвом Л. Сохань. Сутність її полягає у

розумінні життя людини як творчого процесу.

Особливу увагу ми приділяємо ролі суб’єкта,

тобто студента, який є автором проектування

власного життя, його сценарію та програми.

Дотримуємось думки, що у кожному закладено

активне прагнення до здоров’я, розвитку, до

актуалізації власних потенцій. Проте отримані

результати засвідчили, що не всі студенти

можуть виявити їх повною мірою, досягти точ�

ки самоідентичності — «самості», вершини пов�

ної самоактуалізації. Причина часто криється у

неадекватній самооцінці студентів, переважно

заниженій, та у низькому рівні життєвих дома�

гань. Йдеться про вияви комплексу меншовар�

тості, як характерної ознаки українського етно�

су. Для молодих людей, які страждають від

власної нікчемності, самоповага може стати

важливим рушієм саморозвитку. Втікаючи інко�

ли від себе самих, стримуючи не лише нега�

тивні, але й позитивні наміри, молоді люди

бояться бути такими, як у найдосконаліші

моменти свого життя. Важливим фактором пок�

ращення їх самопочуття та підвищення само�

оцінки міг би бути вибір для спілкування само�

актуалізованих людей. Дуже хотілось би бачити

в перспективі студентську молодь такою, яка

точно знає, хто вона, куди йде, чого прагне, на

що здатна. Це повинні б бути особистості із

сильною ідентичністю, в тому числі й етнічною.

Йдеться про силу їхнього «Я», про вміння аутен�

тично будувати своє життя, узгоджуючи його із

власною природою, про співпадання «Я хочу» із

«Я повинен». Такі молоді люди у майбутньому

рідше піддавалися б тривогам, страхові, почут�

тю незахищеності, відсутності коренів; вони не

відчували б себе чужими, непотрібними, їх не

тривожило б почуття власної неповноцінності,

нікчемності, залежності.

Постає питання, чи має певні ознаки

психічно здорового суспільства український

соціум? Чи є шанси у молодих людей пройти

цей «буддійський шлях просвітлення»? Не

варто, мабуть, навіть вдаватись до глибокого

аналізу українського суспільства, щоб гіпоте�

тично припустити, що його чинники скоріше

гальмують, аніж стимулюють саморозвиток,

самореалізацію особистості. Тому з метою

розквіту українського етносу так важливо дбати

про особистісне зростання кожної молодої лю�

дини зокрема. Саме від питомої ваги таких осо�

бистостей значною мірою залежить психічне

здоров’я українського суспільства. 

Висновки та перспективи досліджень. Таким

чином, успішна самоактуалізація стимулює

різноплановий розвиток можливостей особис�

тості. Успішне особистісне зростання найбільш

ефективно здійснюється у психічно здоровому

суспільстві, оскільки систематичне незадово�

лення метапотреб як мотивів росту уповільнює,

а інколи навіть унеможливлює процес життє�

творчості. Поза увагою дослідників залишаєть�

ся усвідомлення етнопсихологічного забарвлен�

ня життєвих орієнтацій молоді, без чого рівень

самоактуалізації не буде достатньо високим, а

сам процес реалізації власних потенцій відбува�

тиметься негармонійно. Оскільки самоакту�

алізована особистість, будучи громадянином

світу, опирається на своє етнічне коріння,

живиться певною культурою, то потребує

подальшого дослідження проблема кризи

етнічної ідентичності, зокрема в студентському

середовищі, що і перебуватиме в континуумі

наших наступних розвідок. 
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У статті здійснено теоретичний аналіз по"
няття ідентичності, проаналізовано етапи її
становлення в ранній юності та підходи до вив"
чення ідентичності особистості зарубіжними та
вітчизняними дослідниками. Здійснено аналіз та
узагальнення поняття психологічного здоров’я та
окреслено перспективні напрямки вивчення даного
феномену.

Ключові слова: ідентичність старшоклас�

ників, зріла ідентичність, психологічне здоров’я

особистості, рання юність. 

В статье проведён теоретический анализ по"
нятия идентичности, проанализированы этапы
её становления в ранней юности и подходы к изу"
чению идентичности личности зарубежными и
отечественными исследователями. Проведен ана"
лиз и обобщение понятия психологического здо"
ровья и очерчены перспективные направления дан"
ного феномена.

Ключевые слова: идентичность старшеклас�

сников, зрелая идентичность, психологическое

здоровье личности, ранняя юность. 

In this article the theoretical analysis of the concept
of identity, analyzed stages of its formation in early
adolescence and approaches to learning the identity of
individual foreign and domestic researchers. The
analysis and generalization of the concept of psycho"
logical health and outlines promising directions of
study of this phenomenon.

Key words: identity seniors, mature identity and

psychological health of personality, early adoles�

cence.

Актуальність вивчення проблеми психо�

логічного здоров’я в ранній юності  зумовлена

сучасними соціально�психологічними фактора�

ми, стресогенністю суспільства, динамікою по�

рушень психічного здоров’я старшокласників,

спалахами психосоматичних захворювань,

збільшенням кількості суїцидів та суїцидальних

спроб серед учнів раннього юнацького віку. 

Психологічне здоров’я є фундаментально

важливою, життєтворчою умовою для розвитку

особистості старшокласників. Визначення пси�

хологічного здоров’я та умов його збереження є

надзвичайно актуальним для різних соціальних

інститутів — школи, сім’ї, закладів охорони здо�

ров’я. Незважаючи на багаторічний інтерес на�

уковців до феномену психологічного здоров’я,

єдиного погляду на природу та визначення цьо�

го поняття немає. Тому феномен психологічно�

го здоров’я потребує додаткового теоретико�ме�

тодологічного уточнення та визначення його

зв’язку із набуттям особистістю зрілої ідентич�

ності.

На сучасному етапі розвитку психологічної

думки існує багато визначень психічного

здоров’я особистості та його психологічної

складової. Як зазначається у преамбулі статуту

Всесвітньої організації охорони здоров’я: «Здо�

ров’я — це стан повного фізичного, духовного і

соціального благополуччя, а не тільки від�

сутність хвороб і фізичних вад» [1]. Згідно із цим

визначенням, психічне здоров’я передбачає на�

явність нормально розвинених психічних

функцій, фізіологічного, духовного та соціаль�

ного благополуччя, збережену здатність адек�

ватної адаптації й активної діяльності [2].

Поняття «психологічне здоров’я» означує

стан суб’єкта життєдіяльності як розпорядника

душевних сил (внутрішніх ресурсів) і здібнос�

тей. Про стан психологічного здоров’я також

свідчить мотиваційна сфера особистості, яка

дозволяє людині стати відносно соціально авто�

номною в психологічному сенсі, орієнтуватися

в поведінці і стосунках на суспільні норми [3, 

с. 6], а також діяти відносно до  власних уявлень

про соціальний порядок, законність та мораль. 

Основу психологічного здоров’я становить

онтогенетичний розвиток суб’єктивної реаль�

ності людини, який відображається в суспільній

нормі. Саме поняття норми варто розуміти як

можливість кращих соціальних досягнень.

Отже, норма — це не середнє, а те краще, що

можливе для конкретної людини за відповідних

умов [9]. 

Так, визначення норм психологічного здо�

ров’я пов’язано із критеріями  діагностики ста�

ну психологічного здоров’я. Всесвітня органі�

зація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає такі

критерії: 1) усвідомлення та відчуття безперерв�

ності існування, постійність, ідентичність

фізичного і психічного «Я»; 2) відчуття подіб�

ності переживань в однотипних ситуаціях;

3) критичне ставлення до себе, результатів своєї

діяльності; 4) відповідність психічних реакцій

силі й частоті впливів, соціальних ситуацій,

обставин; 5) здатність коригувати свою
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поведінку; 6) планування своєї діяльності, реа�

лізація цих планів; 7) здатність змінити свою

поведінку відповідно до ситуації [7].

Тривалий час психічне здоров’я особистості

розглядалося в контексті адаптаційних можли�

востей людини, її здатності розвиватися під

впливом нових умов. У соціології О. Конта, а

особливо Е. Дюркгейма, будь�яке явище духов�

ного життя людини є, перш за все, функцією її

соціальних відносин. Так, науковці визначили

два головні параметри, які детермінують сучасні

діагностичні принципи: пристосованість до

навколишнього біосоціального середовища і

гармонійна включеність у суспільство. Дані па�

раметри є відповідно основними компонентами

загальної адаптивності особистості — біологіч�

ним та соціальним [6].

На думку З. Фройда, психічне здоров’я

людини можна охарактеризувати з точки зору

гармонійного функціонування її психічного

апарату [16]. Проте А. Адлер писав про вплив

культури на душевний світ людини. Зміст його

позиції полягає в тому, що показник душевного

здоров’я — це «вписаність» індивіда в рамки

своєї культури, його здатність вільно вести той

спосіб життя, який притаманний суспільству

[17].

Значний внесок у розробку гуманістичної

концепції психічно здорової особистості зроби�

ли Р. Олпорт, Л. Франкл, А. Маслоу, К. Роджерс

та ін. В гуманістичній теорії модель психо�

логічного здоров’я визначається як модель

самоактуалізованої особистості. В гештальт�

терапії таку модель зрілої психологічно здорової

особистості Ф. Перлз називає «аутентичною».

Необхідними характеристиками аутентичної

особистості він вважає самодостатність і неза�

лежність, відповідальність і свободу, усвідом�

леність і спонтанність [15, с. 417]. 

На думку А. В. Петровського, Ф. Р. Філатова

визначення критеріїв психічного здоров’я —

складна комплексна проблема філософії, соціо�

логії, психології та медицини. Саме тому для

психологічних напрямків характерне специ�

фічне трактування терміна «психічне здоров’я»

[6]. Сучасний словник практичного психолога

подає такі критерії психічного здоров’я:

1) відповідність суб’єктивних образів до відоб�

ражуваних об’єктів дійсності — зовнішніх

подразників, значення життєвих подій; 2) адек�

ватний до віку рівень емоційно�вольової та

когнітивної сфер особистості; 3) адаптивність у

мікросоціальних стосунках; 4) здатність до

самоконтролю поведінки, розумного плануван�

ня життєвих цілей і активність у їх досягненні

[14, с. 134].

Особливо важливою проблема психологіч�

ного здоров’я постає в ранній юності, коли осо�

бистість може переживати кризу ідентичності.

Утверджуючись у світогляді, самоусвідомлю�

ючись і самовизначаючись, прагнучи індивіду�

альної неповторності, юнаки і дівчата  можуть

виявляти значно вищий, ніж у підлітковому

віці, рівень навчальної діяльності, починають

узгоджувати «Я�реальне» із «Я�ідеальним». 

Центральним новоутворенням раннього

юнацького віку є особистісне самовизначення,

що постає як потреба юнаків і дівчат зайняти

внутрішню позицію дорослої людини, усвідо�

мити своє місце в суспільстві, зрозуміти себе і

свої можливості. На позначення цього феноме�

ну використовують поняття «ідентичність», яке

теоретично обґрунтоване Е. Еріксоном. 

Формування ідентичності є тривалим і

складним процесом, який залежить від прий�

няття індивідом власних рішень (криза ідентич�

ності), а також від узяття на себе зобов’язань

щодо здійсненого вибору, системи цінностей чи

майбутньої професійної діяльності. Основними

варіантами становлення ідентичності є зумов�

леність, дифузія, мораторій та досягнення зрілої

ідентичності. Розроблене Марсіа поняття зрілої

ідентичності означає становлення відчуття

самоідентичності, тобто власної визначеності та

готовність до самореалізації. Тільки зріла

ідентичність особистості молодої людини доз�

воляє брати на себе відповідальність за свої

вчинки, довіряти світу, самостійно вирішувати

свої життєві конфлікти, бути ініціативним та

компетентним [13, с. 234].  

Отже, можна припустити, що без набуття

самоідентичності, без готовності до самовизна�

чення та самореалізації, ініціативності та са�

моповаги, два важливі критерії психічного

здоров’я — гнучкість та пристосованість у мік�

росоціальних стосунках та  здатність до самоко�

нтролю поведінки, розумного планування

життєвих цілей і активність у їх досягненні — не

будуть реалізовані. 

Ідентичність та її складові можна окреслити

як певне психічне ядро, навколо якого будуєть�

ся життя особистості та її суб’єктивне відобра�

ження дійсності.

Повномірна ідентичність особистості прояв�

ляється у цілісності, зрілості, чітких межах,

суб’єктивних переживаннях власної успішності

та благополуччя, усвідомлення меж власної осо�

бистості та можливостей. 

Формування зрілої ідентичності старшоклас�

ників можливе за умови гармонійного розвитку

і поєднання трьох конструктів Я�концепції, за

визначенням Р. Бернса, когнітивного («Я»�об�

раз — уявлення індивіда про самого себе) афек�

тивного (самооцінка, емоційне ставлення до

цього уявлення) та поведінкового (реальна та

потенційна поведінкова реакція, тобто можливі
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дії, викликані «Я»�образом та самооцінкою [5,

с. 52]. Порушення в становленні зрілої ідентич�

ності таким чином впливають на емоційне

благополуччя особистості й можуть визначити

психологічні захисні механізми та основні

симптоми психологічних відхилень у поведінці,

розвитку чи емоційній стабільності. Особливо

актуальним набуття емоційної врівноваженості

й можливості адаптовуватися, контролювати

свою поведінку й реакції стає для старшоклас�

ників у період ранньої юності.  

Важливість набуття зрілої ідентичності під�

креслюють різні школи психотерапії, зокрема

інтегративний підхід сімейної психотерапії. На

думку Г. Кісарчук та Т. Юрченко, завдання фор�

мування зрілої ідентичності для молодих людей

є важливим не тільки для збереження власного

психологічного здоров’я, а й для побудови

відкритих стосунків у соціумі. Адже якщо це

завдання не вирішується, то спостерігається

«сплутана ідентичність», людина не набуває

здатності до інтимності, і її поведінка може ре�

гулюватися чи страхом самотності, чи страхом

«розчинитися» в іншій особистості. На проти�

вагу моделі «сплутаної ідентичності» сформова�

на ідентичність молодої людини дає можливість

установлювати рівні й довготривалі стосунки,

що є підставою для вирішення подальших віко�

вих завдань розвитку — професійного самовиз�

начення та самореалізації, а також одруження й

утворення сім’ї [10, с. 147]. 

У діагностичному керівництві Американсь�

кої психіатричної асоціації DSM�IY поряд із

стресом виокремлюються ще три психологічні

фактори, які впливають на здоров’я: особис�

тісні риси, дезадаптивна поведінка та психічні

розлади [8, с. 141]. Тому очевидним є зв’язок

між особистісними рисами, поведінкою, що за�

лежать від типу та етапів становлення ідентич�

ності і здоров’ям особистості, зокрема його

психологічним компонентом. 

Юність, — на думку Е. Берна, це той період,

коли людина вибирає між сценарієм та антис�

ценарієм. Молода людина намагається насліду�

вати батьків, потім повстає проти них, коли

розуміє, що все�таки вона живе в рамках бать�

ківського сценарію. Юнак чи дівчина в цей

період навчаються більшій гнучкості. Від од�

нокласників чи вчителів старшокласник

навчається інших почуттів, тих, які він не мав

можливості почувати в батьківській сім’ї, і

стримувати ці почуття, бо виявляється, що не

для всіх є значимим те, що для його батьків [4,

с. 318]. Старшокласники у більшій мірі усвідом�

люють себе, ніж підлітки, їхня самоповага ви�

ща, саморегуляція розвивається інтенсивніше.

У період ранньої юності відбувається станов�

лення моральної самосвідомості. 

В юності, як зазначає В. Моросанова та

О. Аронова, збалансованість базових компо�

нентів самосвідомості (самооцінка, уявлення

про цінності, життєвий шлях, мотиваційна

спрямованість) і того, як юнак будує цілеспря�

мовану активність до наміченого, ще не досяг�

нута в повній мірі. Виявлені характеристики

самосвідомості, які впливають на саморегу�

ляцію загалом, а також на окремі її процеси.

Сприяють саморегуляції старшокласників

наполегливість у досягненні цілі, орієнтація на

теперішнє, позитивна самооцінка, прагнення

до самоактуалізації, а перешкоджає — велике

почуття провини [12, с. 20].

Якщо ж «Я�концепція» в ранній юності

розвивається несприятливо, це може призвести

до різних порушень поведінки, негативних

емоційних переживань, зокрема зниження

рівня самоповаги. Внаслідок цього може ви�

никнути соціальне відчуження, соціопатія, аг�

ресивність, з’явитися конформність чи зло�

чинні наміри, нездатність інтегрувати свої

успіхи та позитивні якості. Очевидним в такому

разі є порушення психологічного здоров’я осо�

бистості та дезадаптація. 

Почуття впевненості в собі, задоволення

потреби в оцінці, визнанні, відчуття власної

значимості створює необхідні можливості для

самоактуалізації особистості та власне потреби

в самоактуалізації. Незадоволена потреба у виз�

нанні створює навпаки відчуття приниження,

слабкості, безсилля, які в свою чергу є основою

для смутку, запускає компенсаторні та невро�

тичні механізми [11, с. 89]. Впевненість у собі

дозволяє старшокласнику спиратися на наявні

внутрішні ресурси та розвивати інші свої

здібності та сторони особистості, а отже набува�

ти зрілої ідентичності та зберігати психологічне

здоров’я.

Отже, набуття зрілої ідентичності в ранньому

юнацькому віці є одним із найважливіших

завдань цього вікового періоду, а також не�

обхідною умовою психологічного здоров’я.

Ідентичність як психосоціальна тотожність доз�

воляє усвідомлювати себе у всьому багатстві

відносин із навколишнім світом, визначає сис�

тему цінностей та ідеалів, соціальних ролей та

поведінкових патернів, життєвих цілей. Оче�

видно, що без такого зрілого і цілісного пси�

хічного ядра, як ідентичність, особистість не

можна вважати психологічно здоровою. Харак�

теристиками зрілої ідентичності є адекватна са�

мооцінка, самостійність, відповідальність,

ініціативність, довіра та відкритість у мікро�

соціумі, гнучкість поведінки і можливість ко�

рекції власних цілей і поведінкових реакцій. 

Рання юність є періодом самовизначення,

основою формування якого виступає структу�
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рована індивідуальна система ціннісних орієн�

тацій. Це дає можливість молодій людині роз�

вивати зрілу ідентичність, яка забезпечує

готовність до життєво важливих виборів, до

особистісного та соціального самовизначення,

формування життєвих перспектив. Юнацький

вік є сензитивним для формування ціннісних

орієнтацій як стійкого елемента життєвої перс�

пективи. 

Формування ідентичності для старшоклас�

ників завершується більш упорядкованою сис�

темою ціннісних орієнтацій, яка визначає

життєві пріоритети та послідовність постановки

та реалізації цілей. З’являються уявлення не

тільки про життєвий вибір щодо професійного

становлення, а й про моральний вибір щодо то�

го, яку соціальну роль обрати. Завдяки відчуттю

індивідуальної самототожності, єдності та ча�

совій тривалості власного Я молода людина го�

това до здійснення життєвої перспективи. 

У певної категорії юнаків та дівчат станов�

лення ідентичності проходить із значними труд�

нощами. Часто ідентичність досягається ними

тільки після тривалого періоду вагань, пробних

ціннісних виборів. Особистість входить у смугу

так званого психосоціального мораторію, який

породжує негативні емоції, стримує активність

і цілеутворення, стає своєрідним продовжен�

ням перехідного періоду від дитинства до

зрілості. В такій ситуації особистісного розвит�

ку старшокласник не може виробити власну

систему цінностей, цілей та ідеалів, завершити

психосоціальне самовизначення. Це спричиняє

стани невизначеності, розгубленості, комплекс

негативних емоційних переживань. Існує ризик

не тільки погіршення психологічної складової

здоров’я, а й появи психічних розладів. За�

побігти цьому можуть довірливі контакти із

однолітками, тривалі соціальні зв’язки. Саме це

допомагає юнакам уникнути відчуття самот�

ності, яке може загостритися в цьому віці. 

Отже, для психічного здоров’я старшоклас�

ників необхідне набуття зрілої ідентичності, що

дозволяє формувати життєві цілі, активно їх

досягати, адекватно реагувати на навколишні

події, гнучко будувати соціальні зв’язки, орієн�

туючись на їх тривалість та відкритість. Станов�

лення зрілої ідентичності в ранньому юнацько�

му віці запобігає соціальній дезадаптації,

високій емоційній лабільності, психічним пору�

шенням та високій конформності поведінки,

формує почуття власної гідності як основу

психічної стабільності.
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У статті розглянуті питання стану психічно"
го здоров’я молодших школярів. Визначені факто"
ри, що сприяють формуванню нервово"психічних
порушень у дітей. Запропоновані заходи психоло"
го"педагогічного впливу, спрямовані на збережен"
ня психічного здоров’я молодших школярів.

Ключові слова: молодші школярі, психічне

здоров’я, нервово�психічні порушення, корек�

ційні заходи.

В статье рассмотрены вопросы состояния
психического здоровья младших школьников. Оп"
ределены факторы, способствующие формирова"
нию нервно"психических нарушений у детей.
Предлагаются меры психолого"педагогического
воздействия, направленные на сохранение психи"
ческого здоровья младших школьников.

Ключевые слова: младшие школьники, пси�

хическое здоровье, нервно�психические нару�

шения, коррекционные мероприятия.

The paper deals with the mental health of pupils.
The factors contributing to the formation of neuro"psy"
chiatric disorders in children and proposed measures
of psycho"pedagogical impact, aimed at protecting
mental health.

Key words: younger students, mental health,

neuro�psychiatric disorders, corrective actions.

Психічне здоров’я та психологічне благопо�

луччя — фундаментальні складові життя дити�

ни, які забезпечують сприйняття значущості

буття, дозволяють їй розкрити особистісний

потенціал, стати суспільно активним громадя�

нином.

Досить відповідальним періодом у форму�

ванні психічного здоров’я є період навчання у

початковій школі. Це час інтенсивного росту,

розвитку значних функціональних перебудов,

підвищення чутливості організму до дії фак�

торів зовнішнього середовища.

Навчальний процес вимагає від школяра

найрізноманітніших адаптаційних змін особис�

тості. Школа, навчальна діяльність у колективі,

спілкування дітей із учителем та один із одним —

це вимоги, що відрізняються від тих вимог, що

ставилися перед дитиною до школи. Нинішній

стан організації режиму навчально�виховного

процесу в сучасній школі, інтенсифікація

навчання, зростаючий обсяг інформації вимага�

ють від школярів усе більшого напруження

фізіологічних систем організму, що зумовлює

високе навантаження на адаптаційні механізми,

посилює нервово�емоційну напруженість.

На думку медиків, довготривале психоемо�

ційне напруження, що виникає в процесі

навчання, проявляється симптомами переднев�

ротичних станів. Як вважає С. М. Громбах, по�

рушення адаптаційних можливостей організму

є передумовою розвитку різних патологічних

станів, об’єднаних у категорію психосоматич�

них хвороб. За останні 5 років серед школярів

значного поширення набувають хронічні неін�

фекційні захворювання дихальної, нервової,

серцево�судинної  та інших систем організму.

Хвороби органів дихання, кістково�м’язової

системи, нервової системи, ендокринної систе�

ми, хвороби шкіри та деякі інфекційні хвороби

ввійшли у перші п’ять рангових місць. Структу�

ру поширеності недуг серед дітей у 2009 році

формували переважно хвороби органів дихан�

ня, травлення, нервової та кістково�м’язової

системи [1].

Психічне здоров’я дитячого населення Ук�

раїни викликає серйозне занепокоєння. Близь�

ко 4,7% дітей потребують психіатричної допо�

моги. Психічні розлади дітей становлять 34,5%

усієї психічної захворюваності. Протягом двох

останніх років показник захворюваності на роз�

лади психіки та поведінки в Україні зростав: у

2007�му на 4,9%, у 2008�му — на 2,8%. Захворю�

ваність на розлади психіки та поведінки у дітей

зросла у 2007 р. на 1%, у 2008 р. — на 4,1%.

Аналіз структури захворюваності і поширеності

розладів психіки та поведінки у дітей в Україні в

розрахунку на 100 тис. дитячого населення

свідчить про те, що в структурі патології, як і в

минулі роки, переважають непсихотичні

психічні розлади (захворюваність — 79,9, поши�

реність — 71,2) та розумова відсталість (захво�

рюваність — 16,5, поширеність — 25,6). Психо�

тичні розлади мають менше 2% дітей [2; 3].

Таким чином, сучасний стан поширення

нервово�психічних порушень серед дитячого
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населення потребує досконалого вивчення

факторів ризику та їх нівелізації з метою збере�

ження психічного здоров’я підростаючого по�

коління.

Відомо, що ефективним шляхом збереження

та зміцнення здоров’я є профілактика. Вона по�

винна ґрунтуватися на створенні відповідних

гігієнічних умов, з одного боку, а з іншого, на

впровадженні в навчальний процес індивідуаль�

но�диференційованого підходу. Зважаючи на

різносторонність факторів ризику у формуванні

нервово�психічних порушень в учнів, у процесі

навчально�виховного процесу слід створювати

умови для розвитку особистості.

З огляду на необхідність вирішення пробле�

ми оптимізації фізіологічних характеристик,

підвищення ефективності навчання, підтримки

розумової та фізичної працездатності дітей на

високому рівні, збереження, формування та

зміцнення здоров’я важливого значення набу�

ває своєчасне визначення груп ризику щодо

розвитку шкільної дезадаптації. В наукових

дослідженнях останніх років виявлено, що мо�

лодші школярі переживають стан дезадаптації

вже з першого класу. Дослідження науковців

України та Росії свідчать, що від 20% до 56%

дітей страждають від дезадаптації саме на пер�

ших етапах шкільного життя [1; 4]. В основі роз�

витку дезадаптації виділяють дві групи причин.

До першої групи належать причини, пов’язані з

індивідуальними характеристиками дитини — її

здібностями, особливостями емоційної сфери,

станом здоров’я. До другої групи причин, що не

заперечують впливу індивідуальних характерис�

тик дитини, входять впливи соціально�еко�

номічних і соціально�культурних умов. Вітчиз�

няні науковці як особливу причину шкільної

дезадаптації вважають порушення в навчально�

виховному процесі. До цих порушень належать:

• невідповідність шкільного режиму пси�

хофізіологічним особливостям дітей. Як відомо,

1�й клас є перехідним від дитсадка до школи, і

потрібно, щоб цей перехід не був дуже різким.

У підготовчій групі дитсадка у дітей тільки 2�3

заняття по 25 хв. Ставши старшими всього на

кілька місяців, вони отримують значно більше

навантаження — 4 уроки по 35 хв., а то й по

45 хв. Такий навчальний день для першоклас�

ника, особливо на початковому етапі дуже важ�

кий. Дослідження гігієністів показали, що якщо

з трьома уроками по 35 хв. досить успішно

справляються навіть 6�річні діти, то чотири

уроки по 45 хв., особливо в першому півріччі,

надзвичайно втомлюють не тільки 6�річок, але

й 7�річок;

• невідповідність темпу навчальної роботи на

уроках можливостям дітей. Так, було виявлено,

що в перших класах до початку 4�го уроку

швидкість уроку у 2,6 разу нижча, ніж до почат�

ку першого уроку. Окрім того, від 1�го до 3�го

уроку падає швидкість і точність роботи посту�

пово; до 4�го уроку відбувається різке стрибко�

подібне падіння працездатності. Цей «стрибок»,

вірогідно, знаменує певну критичну точку —

межу фізіологічної доцільності та допустимості.

Таке падіння працездатності до 4�го уроку особ�

ливо виражене в кінці тижня. Тому з точки зору

охорони психічного здоров’я школярів в ідеалі в

початковій школі (особливо в перших класах)

повинно бути не більше 3�х уроків на день;

• інтенсивний характер навчальних наванта�

жень. Нинішній навчальний процес потребує

довготривалої розумової роботи значної склад�

ності та інтенсивності. У зв’язку зі збільшенням

обсяг інформації, введенням інноваційних

технологій в учнів виникає нервово�психічне

перевантаження, яке призводить до асенізації

нервової системи, розвитку різноманітних пси�

хосоматичних захворювань і, відповідно, до

погіршення стану здоров’я учнів [4; 5].

Механізми дезадаптації можуть проявлятися

на соціальному (педагогічному), психологічному

та фізіологічному рівнях. Педагогічний рівень

проявляється проблемами в навчанні й у зас�

воєнні соціальної ролі школяра. Разом із тим

очевидний для педагогів рівень розвитку шкіль�

ної дезадаптації є сигналом порушень, які відбу�

ваються на психологічному та фізіологічному

рівнях організму школяра. Серед них особливої

уваги вчителя заслуговують донозологічні нерво�

во�психічні порушення як проміжні між нормою

та патологією [6]. До групи донозологічних пору�

шень як стану здоров’я, що не відповідають

критеріям середньостатичної норми, слід віднес�

ти субпорогові психічні та поведінкові розлади.

Водночас, до групи донозологічних порушень у

стані психічного здоровя як стану пеередзахво�

рювання відносять невротичні реакції, розлади

мовлення, астеноневротичні прояви, абдоміна�

льні і судинні дисфункції [1].

У сучасних умовах реформування освіти нав�

чальний процес зазнав суттєвої зміни внаслідок

оновлення змісту навачання, форм і методів,

технологічного переоснащення шкіл, що знач�

но впливає на психофізіологічні функції ор�

ганізму учня. Водночас навчальна діяльність не

адаптується до особливостей розвитку та стану

здоров’я школяра, що і є однією із причин нер�

вово�психічних порушень.

Для збереження психічного здоров’я дітей

дуже важливо правильно організувати навчаль�

ний день [5]. Для цього необхідно:

• уважно ставитися до стану кожної дитини;

• слідкувати за тим, щоб навчальне наванта�

ження відповідало віковим та індивідуальним

можливостям школярів;
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• дотримуватися раціонального режиму пра�

ці та відпочинку;

• створити оптимальні умови середовища

навчання, які відповідають гігієнічним норма�

тивам;

• організувати режим навчальних занять із

урахуванням динаміки розумової працездат�

ності.

Метою дослідження було вивчення стану

психічного здоров’я молодших школярів і роз�

робка корекційних заходів, спрямованих на збе�

реження та зміцнення психічного здоров’я.

Стосовно учнів масової загальноосвітньої

школи нас цікавили не виражені клінічні фор�

ми психічних захворювань, а легкі, в основному,

функціональні порушення, які впливають на

процес формування особистості та психофізіо�

логічну адаптацію до навчання і підлягають ко�

рекції психолого�педагогічними заходами.

Нами було проведене вивчення стану психіч�

ного здоров’я учнів молодших класів загально�

освітніх шкіл м. Переяслава�Хмельницького.

Обстеженням охопили 180 дітей віком від 

6 до 10 років. У процесі дослідження використо�

вували результати поглиблених медичних ог�

лядів і вивчали психоемоційний стан молодших

школярів, використовуючи дитячий особистіс�

ний опитувальник Кетелла для учнів 8�10 років

та метод малюнка для 6�7�річних дітей. Методи�

ка Кетелла дає можливість поряд із визначен�

ням індивідуальних особливостей особистості

виявити психогенні порушення, емоційні та по�

ведінкові відхилення, схильність до невроти�

зації. Всі обстежені діти були поділені на 5 груп

психічного здоров’я:

І група — психічно здорові й оптимально

адаптовані діти;

ІІ група — діти із функціональними пору�

шеннями, переважно астеноневротичними ре�

акціями;

ІІІ група — діти із донозологічними відхи�

леннями, в основному у вигляді астено�невро�

тичного синдрому.

ІV група — діти із клінічними формами гра�

ничних порушень у стадії субкомпенсації (нев�

рози, патохарактерологічний розвиток особис�

тості).

V група — діти із клінічними формами в стадії

декомпенсації, що потребують госпіталізації.

Серед школярів переважали діти віднесені до

1 групи здоров’я, 2 групу здоров’я мали 59, а

третю — 34 школярі.

За результатами досліджень виявили основні

форми проявів психічних і поведінкових по�

рушень: неорганічний енурез, нервові тики,

заїкання, специфічні порушення мови, емоцій�

ні порушення.

У дітей 6�7 років переважали фобічні три�

вожні порушення. Предметом страху були тем�

нота, тварини, чудовиська. Мовні порушення

були виявлені у 12,5%, більшість (75%) мали

недорікуватість, а у 10,2% виявили недорозви�

неність фонематичного слуху. Серед молодших

школярів 8�9�річного віку домінують астено�

невротичні реакції, які виникають у певних

ситуаціях і супроводжуються погіршенням

настрою, головним болем, тривогою. Фобічні

тривожні розлади пов’язані із заниженою само�

оцінкою, страхом неможливості виконати

навчальні завдання.

Серед невротичних порушень у десятирічних

дітей найчастіше зустрічається астено�невро�

тичний синдром, який проявляється дратів�

ливістю, емоційною лабільністю, швидким роз�

витком утоми.

За результатами поглибленого медичного

огляду 34 учні, що становить 18,8%, перебували

на диспансерному обліку із вираженою невро�

логічною симптоматикою та підлягали оздоров�

ленню. Серед хворих дітей були зареєстровані

мононеврози (енурез, нервові тики, заїкання) та

стани після черепно�мозкової травми.

Слід відмітити, що зі збільшенням віку дітей

спостерігається покращення стану здоров’я за

рахунок послаблення виразності мононев�

розів — заїкання, нервових тиків, енурезу. Такий

стан можна пояснити наявністю вікових

фізіологічних механізмів і компенсації неспри�

ятливих особистісних властивостей позитивни�

ми рисами, що посилюються в період закінчення

адаптації до школи та виходу із кризи (7 років).

У більшості виявлених нервово�психічних

порушень спостерігалося поєднання негативних

впливів факторів біологічної, соціальної, пси�

хологічної природи. На думку Громбаха С. М.

[1], профілактика та корекція психічних пору�

шень повинна мати комплексний характер, що

враховує структуру відхилень у психічній діяль�

ності та функціональному стані центральної

нервової системи, а також роль біологічних,

мікросоціальних і психологічних факторів у їх

виникненні.

Таким чином, із метою своєчасного виявлен�

ня нервово�психічних порушень у молодших

школярів і зміцнення психічного здоров’я не�

обхідно:

• визначити психофізіологічний профіль ди�

тини;

• врахувати індивідуально�типологічні особ�

ливості особистості;

• забезпечити індивідуально�диференційо�

ваний підхід до особистості;

• об’єднати зусилля педагогів, психологів,

медиків і батьків при проведенні корекції.

Отже, виявлення донозологічних порушень у
стані психічного здоров’я школяра, знання їх при=
чин, а також психофізіологічних особливостей
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дітей дають можливість попередити розвиток
клінічно=виражених форм захворювання та забез=
печити корекцію виявлених відхилень.

На підставі даних дослідження нами були

запропоновані гігієнічні та психолого�педа�

гогічні заходи із корекції виявлених порушень.

До комплексу ввійшли:

1) гігієнічні заходи (раціоналізація розкладу

занять, регламентація режиму дня (з обов’язко�

вою оптимізацією рухового компонента), ство�

рення нормованих умов навчання згідно із

ДСанПіН), впровадження лише гігієнічно

обґрунтованих педагогічних інновацій;

2) психологічні заходи, які включали:

а) психодіагностичне тестування дітей із ме�

тою виявлення ризику дезадаптації;

б) первинну психопрофілактику серед усіх

дітей, за допомогою якої забезпечували форму�

вання активної адаптивної поведінки.

Психотерапевтичний вплив був спрямова�

ний на зниження емоційної напруги, вироблен�

ня нових форм реагування та поведінки, підви�

щення психологічної стійкості до психогенних

факторів, створення адаптивних механізмів, що

забезпечують нормальне функціонування ор�

ганізму.

Педагогічні методи включали м’яке навчаль�

не навантаження, авансування успіху, акценту�

ацію досягнень дитини в навчальній діяльності,

створення навчальних ситуацій із елементами

новизни, поетапне формування розумових дій.

При виявленні клінічно�виражених ознак зах�

ворювання у дітей були проведені діагностичні

обстеження та традиційні методи лікування.

У результаті проведення заходів із корекції

нервово�психічних порушень зменшилася кіль�

кість дітей із мовними порушеннями до 8,2% —

зменшився у 1,5 разу.

Таким чином, запровадження комплексу

психолого�педагогічних і гігієнічних заходів

сприяли гармонізації особистості дитини, пок�

ращенню умов начання та своєчасній адаптації

її до шкільних чинників. Подальші дослідження

даної проблеми можуть стосуватися вивчення

та проведення своєчасної психодіагностики

стану психіки та психологічного здоров’я дітей

на етапі підготовки до вступу в школу.
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Стаття присвячена проблемі впливу професії
на особистість учителя, його психологічне само"
почуття, стан професійного здоров’я. Проа"
налізовано наслідки негативного впливу педа"
гогічної діяльності, що порушують гармонійний
розвиток особистості вчителя (професійні дест"
рукції, професійні деформації, професійне вигоран"
ня), шляхи їх попередження й усунення.

Ключові слова: педагогічна діяльність, про�

фесійне здоров’я, особистісні дисгармонії, про�

фесійні деструкції, професійні деформації, про�

фесійне вигорання.

Статья посвящена проблеме влияния профес"
сии на личность учителя, его психологическое
самочувствие, стан профессионального здоровья.
Проанализированы последствия негативного вли"
яния педагогической деятельности, которые
нарушают гармоничное развитие личности учи"
теля (профессиональные деструкции, профессио"
нальные деформации, профессиональное выгора"
ние), пути их предупреждения и преодоления.

Ключевые слова: педагогическая деятель�

ность, профессиональное здоровье, личностные

дисгармонии, профессиональные деструкции,

профессиональные деформации, профессио�

нальное выгорание.

The article deals with the influence of teacher’s pro"
fession on teacher’s personality, his psychological state
and professional health. The author analyses conse"
quenses of negative influence of teaching activity that
violate harmonious development of a teacher’s person"
ality (professional destructions, professional deforma"
tion, professional burnout), ways of their prevention
and cure.

Key words: teaching activity, professional health,

professional disharmony, professional destructions,

professional deformation, professional burnout.

Актуальність дослідження. Як відомо, педа�

гогічна діяльність вимагає певного рівня психо�

логічного і психофізіологічного статусу учите�

ля, що забезпечує її успішність і якість. З іншого

боку, умови діяльності, сама професійна

діяльність, її зміст суттєво впливають на пси�

хофізіологічний стан, здоров’я вчителя навіть за

умови відповідності його індивідуальних особ�

ливостей вимогам педагогічної діяльності.

Особливості професійної праці найчастіше вва�

жаються причинами низьких показників здо�

ров’я учителя. У них, як правило, відобража�

ються загальні вади в організації і умовах праці,

що негативно впливають на її ефективність.

Дослідження педагогічної діяльності свідчать

про її високу емоційну напруженість, потенцій�

ну афектогенність (С. Вершловський, Н. Кузь�

міна, А. Маркова, Л. Мітіна, В. Сластьонін,

М. Смирнов, О. Щербаков, В. Якунін і ін.).

Висока емоційна напруженість зумовлена на�

явністю великої кількості факторів ризику,

стрес�факторів, які постійно присутні в роботі

вчителя і впливають на його самопочуття, пра�

цездатність і якість професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У пси�

холого�педагогічній науці є ряд досліджень,

присвячених виявленню і аналізу професіоген�

них факторів ризику, що впливають на погір�

шення психічного і фізичного здоров’я вчителів

(О. Васильєв, О. Дубнова, О. Кочерга, С. Крив�

цова, Г. Мітін, А. Найн, Г. Сєріков, М. Смірнов,

Л. Шевельова, М. Федорцева й інші). 

У педагогічній діяльності поряд із загальними

факторами ризику здоров’я працівників розумо�

вої сфери (наприклад, нервово�емоційне напру�

ження, інформаційні перевантаження, гіпокіне�

зія) є і специфічні фактори ризику такі, як:

значне голосове навантаження при виконанні

професійних обов’язків, переважання в процесі

трудової діяльності статичного навантаження,

великий обсяг зорової роботи, порушення ре�

жимних моментів праці та відпочинку і т. п.

М. Смирнов називає відмітні риси професії

педагога, що відображаються на стані його здо�

ров’я: праця педагога виступає одночасно як

розумова і фізична, що поєднує і творчу, і ор�

ганізаторську, і дослідницьку діяльність; висока

щільність міжособистісних контактів; велика

кількість стресових ситуацій, висока нервово�

емоційна напруга; періодична необхідність

виконання запланованого обсягу роботи в

жорстко регламентований термін; особлива

відповідальність перед учнями і колегами; не�

обхідність приймати оперативні рішення; знач�

на мобілізація функцій аналізаторів, уваги,

пам’яті [1, с. 251]. 

Якщо до виділених особливостей педагогіч�

ної професії, що негативно впливають на осо�

бистість учителя, додати власне психологічні
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чинники, то у комплексі ці чинники можуть

спричинити деструктиви в професіоналізації

вчителя, деформації його особистості і погір�

шення професійного здоров’я. 

В якості негативних наслідків впливу про�

фесіогенних чинників на особистість учителя,

що відображаються на його професійному здо�

ров’ї, науковці називають: професійно зумов�

лені деструкції його особистості (А. Маркова,

Е. Симанюк, І. Щербо); професійно зумовлені

деформації особистості (С. Безносов, Е. Зєєр,

О. Полякова, Є. Рогов, О. Юрченко); виник�

нення в структурі характеру негативних рис

унаслідок негативно забарвлених станів педаго�

га, що постійно повторюються (А. Прохоров,

Є. Улибіна); розвиток особистісних дисгар�

моній учителя (Є. Донченко, Л. Мітіна, Н. Сав�

чук, Т. Титаренко, В. Семиченко, А. Мілтс,

В. Чорнобровкін, В. Чорнобровкіна); особис�

тісні і професійно зумовлені кризи особистості

(Г. Горєлова, Е. Зєєр, К. Поливанова, Є. Сима�

нюк); професійний стрес (О. Баранов, Г. Зайчи�

кова, В. Калошин, Л. Карамушка, С. Макси�

менко, О. Марковець, Л. Мітіна, В. Павленко,

Н. Самоукіна); формування симптомів емоцій�

ного вигорання (В. Богуш, В. Бойко, Н. Водо�

п’янова, С. Джексон, К. Маслач, В. Орел,

Т. Ронгінська, О. Рукавішніков, Н. Старченкова,

Т. Форманюк); фрустрації у педагогічній діяль�

ності (І. Остополець, Т. Третяченко); зниження

продуктивності праці, працездатності, про�

фесійні хвороби (Н. Водоп’янова, А. Маркова,

Л. Мітіна, В. Розов).

Тому проблеми впливу професії на осо�

бистість учителя, стан його здоров’я потребують

детальнішого вивчення. Мета статті полягає у

виявленні особливостей педагогічної діяльності

як детермінанти професійного здоров’я вчите�

ля, здійсненні комплексного аналізу наслідків

негативного впливу вчительської професії, що

приводять до порушень гармонійного розвитку

особистості педагога (професійних деструкцій,

професійних деформацій, професійного виго�

рання).

Виклад основного матеріалу. У психолого�педа�

гогічній науці є чимало досліджень, що свідчать

про позитивний вплив професійної діяльності на

особистість (Є. Борисова, В. Дружинін, В. Орел,

Ю. Поваренков, А. Рукавішніков, В. Щадріков,

Л. Урванцев та ін.). Позитивний вплив професії

на особистість учителя проявляється у форму�

ванні професійної самосвідомості, педагогічної

спрямованості, педагогічного мислення, у роз�

витку професійно важливих якостей, в оволо�

дінні педагогічним досвідом і т.п.

Проте вплив професії на особистість може

виражатися не тільки в покращенні адаптова�

ності особистості до вимог професії, але і в дея�

ких негативних проявах особистості, таких як

різке загострення особистісних якостей, «огру�

біння» і перенесення назовні стереотипів по�

ведінки, мислення, спілкування, що призводить

до ускладнення у взаємодії з іншими людьми і

робить її поведінку неадекватною обстановці.

На неминучість негативного впливу професії на

здоров’я вчителя вказував І. Щербо: «У школі

склався штамп: професійний розвиток фахівця

сприймається нами тільки як ріст, удосконален�

ня, тобто зі знаком плюс. Але вектор цього про�

цесу має і зворотний відлік — до негативних зна�

чень і руйнування, деформації» [2, с. 83].

У науковій літературі немає єдиного підходу

до розуміння суті професійних деформацій,

чіткого розмежування професійних дисгар�

моній, деформацій і деструкцій особистості

педагога. Досліджень у цьому напрямі недос�

татньо. Останнім часом появляється багато

робіт, що стосуються проблеми «професійного

вигорання» вчителя.

Аналіз проблеми гармонії і дисгармонії осо�

бистості свідчить, що цілісного вчення про це

немає і його розробка потребує зусиль представ�

ників найрізноманітніших галузей науки. Із

психологічної точки зору, розвиток особистості

передбачає наявність як гармонійних, так і дис�

гармонійних фаз. Імовірність появи дисгар�

моній, вважає Т. Титаренко, є завжди високою.

Особистісна дисгармонія визначається автор�

кою як «непатологічне відхилення в розвитку

особистості, що виникає під впливом непрямих

обставин, кризових ситуацій, деструктивних

конфліктів» [3, с. 180]. 

Дисгармонійні психічні стани, спричинені

переважно зовнішніми обставинами (ситуаціями

стресу, фрустрації, міжособистісного конфлікту)

відбиваються, в основному, на локальному

самопочутті педагога й істотно не впливають на

педагогічне спілкування і продуктивність педа�

гогічної діяльності в цілому. Особистісні дисгар�

монії як відбиток індивідуальних історій життя за

підвищеної емоційно�розумової напруженості

спричиняють відносно стійкі утруднення педа�

гогічного спілкування, істотно знижують про�

дуктивність педагогічної праці, погіршують стан

професійного здоров’я [4, с. 78]. 

Комунікативні утруднення професійної

діяльності, деструктивна взаємодія, педагогічні

конфлікти розглядаються науковцями (М. Анд�

рос, Л. Анциферова, А. Добрович, Л. Мітіна,

В. Павленко, А. Реан, В. Чорнобровкін, В. Чор�

нобровкіна) як специфічні проблеми педа�

гогічної праці, що є умовами для виявлення і

розвитку дисгармонійних станів особистості пе�

дагогів. 

Спеціальні дослідження закономірностей

розвитку особистісних дисгармоній свідчать
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про можливості їх усунення. Наявність настано�

ви на певні психологічні зміни — необхідна

умова подолання дисгармоній. Особистісна

гармонія неможлива «без задоволеності від яко�

мога повнішого розкриття власних сутнісних

сил, від бачення перспектив подальшого руху

вперед» [3, с. 201]. Тому педагог повинен знати

особливості своєї особистості, професійної

діяльності, специфіку професійного розвитку і

становлення, прагнути до змін, що попередить

багато негативних наслідків, допоможе зберегти

професійне здоров’я і довголіття. 

Е. Зеєр зазначає, що розвиток — це знахідки

і втрати, а значить, становлення фахівця, про�

фесіонала — не тільки вдосконалення, але і руй�

нування, деструкції. Професійні деструкції цей

учений розглядає як: порушення засвоєних спо�

собів діяльності; руйнування сформованих про�

фесійних якостей; появу стереотипів про�

фесійної поведінки і психологічних бар’єрів

при освоєнні нових професійних технологій,

нової спеціальності; зміну структури особис�

тості при переході від однієї стадії професійного

становлення до іншої [5, с. 200�201]. І. Щербо

вважає, що «професійні деструкції — це зміни

психологічної структури особистості, що скла�

лася в процесі професійної діяльності. Її прояви

знижують якість праці, спричинюють соціаль�

ний дискомфорт, як в оточення, так і в самої

людини, дезадаптують її в колись рідному сере�

довищі» [2, с. 83]. 

Професійні деформації Е. Зеєр розглядає як

деструктивні зміни особистості в процесі ви�

конання діяльності [5, с. 49�52]. А. Маркова на�

зиває тенденції професійних деструкцій:

дезінтеграція професійного розвитку, розпад

професійної свідомості; спотворення про�

фесійного розвитку, поява негативних рис,

відхилень від соціальних та індивідуальних норм

професійного розвитку; низька професійна

мобільність, невміння пристосуватися до нових

умов праці і дезадаптація; послаблення наявних

професійних даних, професійних здібностей,

професійного мислення; відставання, сповіль�

нення професійного розвитку порівняно з віко�

вими і соціальними нормами; неузгодженість

окремих ланок професійного розвитку, одна

сфера «забігає вперед, інша відстає»; поява про�

фесійних деформацій особистості (наприклад,

емоційне виснаження, вигорання, збиткова

професійна позиція); професійні хвороби чи

втрата працездатності [6, с. 150�151]. 

Професійну деформацію вчені трактують по�

різному: як різновид професійного захворюван�

ня (Е. Зеєр); як порушення структури особис�

тості, звуження кола інтересів та потреб до

винятково професійних (О. Рубін); як вплив

професійної діяльності на формування в осо�

бистості стійких зразків поведінки та мислення

(Г. Грановська); як відхилення від певного

соціального орієнтира, норми, професійної ви�

моги, які спричинені професійною роботою,

що призводять до стійких змін у поведінці і

діяльності (С. Геллерштейн, О. Рукавішніков);

як зміни, що порушують цілісність особистості,

знижують рівень адаптації і ефективність про�

фесійного функціонування (М. Смирнов); як

негативний вплив професії на психологічні ха�

рактеристики людини, що утруднює її по�

ведінку в повсякденному непрофесійному житті

(С. Геллерштейн); як свого роду компенсацію,

що проявляється тільки у фахівців, які не

володіють достатнім рівнем професійних

здібностей і відсутністю творчого моменту в ро�

боті (Є. Борисова); як різке загострення якостей

особистості фахівця, перенесення назовні про�

фесійних стереотипів поведінки, мислення,

спілкування, які призводять до ускладнення

стосунків з іншими людьми, роблять його

поведінку неадекватною обстановці (Л. Корнє�

єва); як наслідок професійного стресу (О. Мар�

ковець); як дисгармонізацію особистості вчите�

ля, спричинену педагогічною діяльністю

(В. Бойко, О. Юрченко).

Серед чинників, що визначають схильність

до деформації, науковці виділяють внутрішні

індивідуальні особливості особистості фахівця

(зрілість особистості або інфантильність, багат�

ство або бідність життєвого досвіду, здатність

або нездатність піддавати аналізу хід подій

життя) та зовнішні: емоційна напруга, висока

інтенсивність праці, хронічний дефіцит часу,

відсутність необхідної свободи у процесі вироб�

лення та прийняття рішень, стреси, що спричи�

нені умовами та результатами праці (надто

високий або низький рівень відповідальності,

придушення ініціативи, невикористання дос�

віду, кваліфікації фахівця тощо), наявність

конфліктних ситуацій, неадекватні винагороди

за виконану роботу, неадекватна підтримка з

боку керівників, постійно і невиправдано часті

ротації, зміни, переміщення [7, с. 62]. 

Професійна деформація у педагогічній діяль�

ності може мати досить складну динаміку проявів

і стосуватися різних сторін психіки: моти�

ваційної, когнітивної, сфери особистісних якос�

тей. Її результатом можуть бути специфічні уста�

новки і уявлення, поява певних рис особистості.

Науковці називають професійні деформації,

що найчастіше зустрічаються в учителів: автори�

тарність, консерватизм, соціальне лицемірство,

поведінковий трансфер, емоційна індиферент�

ність, надконтроль, професійна агресія, рольо�

вий експансіонізм, моралізування (Е. Зеєр,

І. Щербо); зміна міміки, мови вчителя, погір�

шення психічної діяльності (зниження показ�
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ників пам’яті, обсягу і концентрації уваги, гнуч�

кості і логічності мислення) (Р. Макаревич); пов�

чальність, самовпевненість, прямолінійність, пе�

дагогічну впертість, зниження критичності

мислення, певний догматизм поглядів, відсут�

ність комунікативної гнучкості, орієнтація на

соціальне схвалення (М. Смирнов, В. Сонін);

конформність і готовність підкорятися твердим

інструкціям і правилам без вираженого прагнен�

ня до нововведень і сміливих пошуків (Л. Соб�

чик); авторитарність і домінантність (І. Зубкова,

О. Юрченко); підвищена агресивність (О. Улибіна,

А. Реан); неадекватна самооцінка (Н. Клюєва,

Є.Рогов, В.Сонін, О.Юрченко) й ін.

Професійна деформація у педагогів може

проявлятися на двох рівнях:

1) загальнопедагогічні деформації, які харак�

теризують подібні зміни особистості у всіх, хто

займається педагогічною діяльністю. Наявність

таких деформацій робить учителів, що виклада�

ють різні предмети в різних навчальних закла�

дах, проповідують різні педагогічні погляди,

працюють із різним темпераментом і характе�

ром, подібними один на одного (авторитарни�

ми, занадто повчальними, догматичними,

надмірно самовпевненими і т.п.);

2) типологічні деформації, пов’язані із поєд�

нанням особистісних особливостей із відповід�

ними впливами професійної діяльності. Зазви�

чай це спричиняє загострення окремих рис

особистості до рівня їх акцентуйованості [8, 

с. 260�261]. 

Дещо інший підхід до проблеми типів дефор�

мацій, що появляються в особистості і діяль�

ності педагогів, висловлює Є. Рогов. Він виділяє

чотири типи деформацій учителів: 1) загально�

педагогічні; 2) типологічні; 3) специфічні;

4) індивідуальні [9, с. 271]. 

Загальнопедагогічні деформації відмічають�

ся у всіх педагогів. Є. Рогов вважає, що це відбу�

вається в результаті зближення суб’єкта діяль�

ності з її засобами. Типологічні деформації

проявляються, коли особливості особистості

розчиняються у відповідних компонентах педа�

гогічної діяльності (наприклад, учителі�гумані�

тарії відрізняються розкутістю, емоційністю,

надмірною комунікабельністю, балакучістю і т. п.)

специфічні предметні деформації визначаються

особливостями предмета, що викладається.

Учитель математики більш стриманий у по�

рівнянні з учителем літератури чи фізичної

культури. Індивідуальні деформації проявля�

ються через переважання певних індивідуаль�

них особливостей учителя. Наприклад, ними є

підвищений рівень тривожності чи акцентуація

характеру, надвідповідальність, суперчесність,

гіперактивність, трудовий фанатизм, профе�

сійний ентузіазм [9, с. 272�273]. 

Сензитивним періодом для виникнення про�
фесійних деформацій є періоди професійних
криз, коли фахівець стикається з необхідністю
вирішення особливо складних професійних ситу�
ацій (Е. Зєєр, Л. Корнєєва). Певні зміни пове�
дінки в цих випадках є відповіддю на складність
завдання. Вирішення складного завдання сприяє
тому, що ці поведінкові реакції закріплюються,
перетворюються в стереотипи, спричиняють заго�
стрення певних особистісних рис (зниження
емпатії, надзвичайно спрощений підхід до проб�
леми, категоричність суджень, авторитарність,
повчальна манера спілкування, прагнення все
зводити до простих схем, узагальненість у сприй�
манні людей, пригнічене почуття гумору).

Іншим проявом негативного впливу професії
на особистість педагога є феномен «професій�
ного вигорання». Теоретичні та емпіричні до�
слідження вигорання широко представлені у
зарубіжній психології. Останнім часом у вітчиз�
няній науці з’являється все більша кількість
досліджень, які присвячені цій проблемі. У ба�
гатьох роботах сучасних психологів і педагогів
розглядаються сутнісні аспекти та фактори ви�
никнення «професійного вигорання» (М. Андер�
сен, Е. Аросон, Р. Барке, Х. Кюйнарпуу, М. Лей�
тер, К. Маслач, С. Максименко, Е. Махер,
В. Орел, А. Пайнз, Б. Перлман, Ф. Сторлі,
Т. Форманюк та ін.), питання розробки психо�
діагностичного інструментарію (В. Бойко, Н. Во�
доп’янова, Д. Грінберг, Т. Ронгінська, А. Ру�
кавішніков, А. Серебрякова, О. Старченкова і
ін.), пошуків засобів профілактики та корекції
зазначеного феномену (О. Козлова, К. Кондо,
О. Марковець, Н. Назарук, Д. Трунов та ін.).

Варто зазначити, що на сьогодні відсутнє
єдине розуміння вигорання, факторів, зако�
номірностей його виникнення і розвитку. Вчені
по�різному розглядають цей феномен: як прояв
професійної деформації (А. Маркова, О. Рука�
вішніков), як форму професійної деформації
(О. Марковець), як компонент професійної де�
формації (Г. Абрамова, К. Юдчіц), як показник
дезадаптації педагога (Т. Форманюк), як про�
фесійну кризу, пов’язану із професійною
діяльністю, а не тільки із міжособистісними
стосунками (В. Орел), як прояв стресу в педа�
гогічній діяльності, наслідок професійного
стресу, результат хронічного впливу стресових
факторів у педагогічній діяльності (В. Водо�
п’янова, Н.В. Гришина, К. Маслач, Б. Перлман,
Е. Хартман), як синдром «хронічної втоми»
(Е. Аронсон, А. Пайнз), як наслідок душевної
перевтоми, «хворобу спілкування» (А. Смик).
Але всі науковці єдині в тому, що професійне
вигорання педагога — один із найпоширеніших
негативних наслідків професійної діяльності.
На думку багатьох дослідників, учителі є тією
категорією фахівців, ризик виникнення про�
фесійного вигорання серед яких є найвищим. 
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У контексті нашого дослідження актуальним
є підхід Н. Е. Водоп’янової, яка розглядає про�
фесійне вигорання як стрес�синдром, тобто су�
купність симптомів, які негативно впливають
на працездатність, самопочуття та інтерперсо�
нальні ставлення суб’єкта професійної діяль�
ності [10, с. 28]. 

Узагальнений на основі досліджень різних
авторів перелік ознак цього синдрому має такий
вигляд: почуття емоційного виснаження; дегу�
манізація, деперсоналізація; негативне самосп�
рийняття у професійному плані (втрата почуття
особистих досягнень); виснаження, втома; пси�
хосоматичне нездужання; безсоння; негативне
ставлення до клієнтів і до роботи; мізерність ре�
пертуару робочих дій; зловживання тютюном,
кавою і т.п.; відсутність апетиту або переїдання;
негативна «Я�концепція»; агресивні почуття
(дратівливість, напруженість, тривога, неспо�
кій, гнів); пригнічений настрій і пов’язані з ним
емоції (цинізм, песимізм, апатія, депресія, по�
чуття безнадії); переживання почуття вини.
Вітчизняні і зарубіжні дослідження свідчать про
те, що вигорання завдає значної шкоди психо�
соматичному здоров’ю. Серед можливих на�
слідків вигорання вчені називають порушення в
роботі кишково�шлункового тракту та серцево�
судинної системи.

Аналіз наукових робіт свідчить, що основні
зусилля психологів спрямовані на виявлення
факторів, які спричиняють емоційне вигорання
або гальмують його. Серед цих факторів най�
частіше називають високе емоційне напружен�
ня праці, інтенсивне спілкування із суб’єктами
діяльності. Розглядається роль робочого середо�
вища і особистісних особливостей фахівця у
формуванні вигорання. При цьому деякі
науковці виділяють зовнішні фактори (особли�
вості педагогічної діяльності) і внутрішні
фактори (особливості особистості педагога). До
основних факторів, що зумовлюють вигорання
педагогів, належать щоденне психічне пере�
вантаження, самовіддана допомога, висока
відповідальність за учнів, дисбаланс між інте�
лектуально�енергетичними затратами і мораль�
но�матеріальною винагородою (фактор соціаль�
ної несправедливості), рольові конфлікти,
поведінку «важких» учнів [11, с. 146]. 

Отже, можна стверджувати, що професійне
вигорання — перенесення «Я�особистісного» на
«Я�професійне», а професійна деформація —
зміщення «Я�професійного» на «Я�особистісне».

Оскільки на виникнення емоційного виго�
рання впливають зовнішні (ситуаційні) і внут�
рішні (особистісні) фактори, то профілактика і
корекція повинні бути спрямовані на виявлен�
ня цих факторів і усунення їх негативного впли�
ву на емоційний стан педагогів. Що стосується
особистісних факторів, то тут необхідне вивчен�
ня індивідуальних характеристик, мотивацій�

ної, емоційної сфер особистості і їх відпо�
відності особливостям педагогічної діяльності,
а також здійснення заходів, спрямованих на
усунення невідповідності між особливостями
особистості і вимогами діяльності.

Корекція впливу зовнішніх факторів повин�
на бути спрямована на оптимізацію психо�
логічного клімату у педагогічному колективі,
покращення умов організації діяльності (регла�
ментація обов’язків, розподіл навантаження,
поліпшення умов роботи, стимулювання праці,
залучення педагогів до інноваційної діяль�
ності).

Висновки. Отже, узагальнення емпіричних
даних вітчизняних і зарубіжних досліджень
свідчать про те, що негативним наслідком впли�
ву педагогічної діяльності на особистість учите�
ля, тривалої дії професійних стресорів є про�
фесійні деструкції, професійні деформації,
професійне вигорання, що порушують гармо�
нійний розвиток особистості педагога, погіршу�
ють його емоційне благополуччя, стан про�
фесійного здоров’я.

Сьогодні потребує подальшого детального
вивчення питання пошуку шляхів попереджен�
ня й усунення професійних деструкцій, дефор�
мацій, вигорання, формування професійної
стресостійкості, гармонізації особистості педа�
гога, загалом підготовки майбутніх учителів до
збереження і зміцнення професійного здоров’я.
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У статті розглянуто проблему психологічного
здоров’я людини та його критеріїв. Проаналізова"
но взаємозв’язок здоров’я і способу життя в кон"
тексті суб’єктивної якості життя, стилю
життя та здорового способу життя.

Ключові слова: психологічне здоров’я, кри�

терії психологічного здоров’я, спосіб життя,

суб’єктивна якість життя та стиль життя, здоро�

вий спосіб життя. 

В статье рассматривается проблема психоло"
гического здоровья человека и его критериев. Про"
анализована взаимосвязь здоровья и способа жиз"
ни в контексте субъективного качества жизни,
стиля жизни и здорового способа жизни.

Ключевые слова: психологическое здоровье,

критерии психологического здоровья,способ

жизни, субъективное качество жизни, стиль

жизни, здоровий способ жизни.

The article deals with the problem of the person’s
psychological health and its criteria. The interconnec"
tion between health and way of life was analysed in the
context of subjective life quality, life style and healthy
way of living.

Key words: psychological health, criteria of the

psychological health, way of life, subjective life qual�

ity, life style, healthy way of living.

Значення здоров’я в житті кожної людини та

суспільства набуває сьогодні все більшої ваги.

Проблематика його в сучасному суспільстві

розглядається в контексті стану навколишнього

середовища, соціально�економічного статусу,

умов праці та побуту, способу життя. Центр

профілактичних зусиль сьогодні зміщується із

конкретних розладів на загальне зміцнення здо�

ров’я.

Все більшого значення набувають дослі�

дження здоров’я в контексті гуманітарних дис�

циплін, особливо соціальної психології, яка

займається дослідженням механізмів, що

орієнтують на здоровий спосіб життя, пропа�

гандою превентивної поведінки.

Показники здоров’я розглядаються у сучас�

ному соціумі, як кумулятивні індикатори рівня

благополуччя (якості життя) суспільства в ціло�

му та окремих його прошарків. Численні дослі�

дження показують, що стан здоров’я людей в

Україні постійно знижується, тому збереження

та зміцнення здоров’я людини є актуальною

проблемою і турботою нашої держави. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема здо�

ров’я особистості привертає увагу багатьох

дослідників. Так, серед українських та російсь�

ких дослідників питання, пов’язані із різними

аспектами психічного здоров’я, розглядали:

О. В. Алексєєв (настрій і здоров’я); М. Й. Бори�

шевський (психологія самоактивності та суб’єк�

тного розвитку особистості як саморегульованої

соціально�психологічної системи); Б. С. Бра�

тусь (аномалії особистості); І. В. Дубровіна

(психологічне здоров’я учасників освітнього

процесу); Л. Д. Дьоміна, І. О. Ральникова (пси�

хічне здоров’я та захисні механізми особис�

тості); Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич, О. В. Нас�

кова, І. В. Толкунова (психологія здоров’я

людини); С. Д. Максименко (генетична психо�

логія); Г. С. Никифоров (психологія здоров’я);

В. М. Панкратов (саморегуляція психічного

здоров’я); Д. Д. Федотов (збереження психічно�

го здоров’я); О. В. Хухлаєва (особливості пси�

хічного здоров’я студентів); О. Я. Чебикін

(проблема емоційної стійкості)та інші.

Серед цілого ряду авторських позицій пере�

важають наукові погляди, згідно з якими психо�

логічне здоров’я розуміється як здатність

особистості до самореалізації, самоактуалізації,

адекватного самоприйняття себе та світу:

В. Франкл, А. Маслоу (психологічне здоров’я

як здатність особистості до самореалізації,

самоактуалізації); А. Адлер, Е. Фромм (міжосо�

бистісні стосунки як важливий критерій

психічного та психологічного здоров’я); а також
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дослідження С. Московичі, К. Ерзміш у яких

проблема хвороби та здоров’я розглядається в

руслі теорії соціальних уявлень та інші.

Рівень здоров’я людини визначається умова�

ми життєдіяльності: навчання, праці та побуту,

добробутом та гігієнічною культурою, а най�

більше — способом життя. Спосіб життя вклю�

чає в себе такі категорії, як рівень життя, якість

його та стиль. Урахування важливості способу

життя, поведінки у сфері здоров’я, як найваж�

ливіших детермінант здоров’я, не викликає

сумніву.

Питання, пов’язані із дослідженням якості

життя, способу життя, стилю життя, здорового

способу життя та його формування, розгляда�

ються в різноманітних соціологічних, педагогіч�

них та соціально�психологічних дослідженнях

як закордонних, так і вітчизняних дослідників.

Проблема якості життя розкривається у

соціологічних дослідженнях Дж. Ґелбрейта,

Д. Бела, Ж. Фурастьє та інших; в соціально�

психологічних дослідженнях Т Савченко, Г. Го�

ловіної, Г. Зараковського та інших.

Дослідження стилю життя представлені в

роботах французького соціолога П. Бурдьє, в

соціально�психологічних дослідженнях Ю. Швал�

ба, Т. Петровської та інших.

Проблема формування здорового способу

життя розкривається у соціальних дослідженнях

Т. Бондар, О. Карпенко, П. Яременко, О. Ба�

лакірєвої, Е. Фоміна та інших; у психологічних

дослідженнях Т. Титаренко, Л. Лєпіхової, О. Кля�

пець та інших.

Як показує аналіз досліджень, проблема здо�

ров’я людини, як фізичного так і психічного,

збереження та підвищення їх рівня, а також ура�

хування важливості способу життя, поведінки у

сфері здоров’я, як найважливіших детермінант

здоров’я, є актуальною та потребує подальшого

вивчення.

Тому у нашій роботі ми ставимо мету розкрити

поняття психічного та психологічного здоров’я

людини, визначити критерії психологічного здо�

ров’я; проаналізувати взаємозв’язок здоров’я та

способу життя, в контексті суб’єктивної якості

життя, задоволеності життям та стилю життя.

Виклад основного матеріалу. Здоров`я людини

є досить складним феноменом та може розгля�

датися як філософська, соціальна�економічна,

біологічна, медична, соціально�психологічна

категорія, як об’єкт споживання, внесення

капіталу, як індивідуальна і суспільна цінність,

явище системного характеру, динамічне, пос�

тійно взаємодіюче з оточуючим середовищем,

що, у свою чергу, постійно змінюється. У сучас�

них дослідженнях проблеми здоров’я виокрем�

люються біомедичний, соціальний та гумані�

тарний підходи.

У сучасних гуманітарних уявленнях здоров’я

представлене як «здоров’я для», що дає мож�

ливість говорити про ті можливості, які здо�

ров’я надає людині. Здоров’я в рамках цього

підходу є одним з найважливіших ресурсів, які

необхідні людині для того, щоб реалізовувати

свій потенціал, свої можливості в усіх сферах

життєдіяльності. В основу гуманітарних дос�

ліджень покладено цілісну людину в своєрід�

ності її фізичного, психічного, соціального та

духовного прояву. Критерієм здоров’я є розви�

ток та самореалізація людини у сучасному світі.

Такий підхід визначає особистісну відпо�

відальність людини за своє здоровця та благо�

получчя. Людина має право обирати стратегії

збереження та зміцнення свого здоров’я.

Сьогодні здоров’я визначається як гармо�

нійне поєднання фізіологічних, психологічних

(особистісних, душевних) та соціальних фак�

торів, які забезпечують внутрішнє благополуччя

індивіда.

Фізичне здоров’я є фундаментом загального

здоров’я людини, та передбачає гарне самопо�

чуття, бадьорість, наявність енергії, працез�

датність та відсутність патологічних симптомів.

Соціальне здоров’я будується на взаємо�

відносинах із соціумом та визначається тими

моральними принципами, що є основою соціа�

льного життя людини в суспільстві.

З розвитком гуманітарної методології пов’я�

зане виникнення поняття «психологічне здо�

ров’я». Сам термін «психологічне здоров’я» не�

однозначний. Він має широке тлумачення і
включає в себе ряд чинників функціонування осо=
бистості, в тому числі підпорядковує собі психічне
здоров’я особистості.

І. Дубровіна визначає психічне здоров’я як

нормальне функціонування окремих психічних

процесів, а психологічне здоров’я відносить до

особистості в цілому, до прояву людського духу

та вважає, що саме психологічне здоров’я ро�

бить особистість самодостатньою. 

Б. С. Братусь, аналізуючи тенденції сучасно�

го суспільства, стверджує, що для все більшої

кількості людей стає характерним діагноз

«психічно здоровий, та особистісно хворий».

Р. Ассаджолі описує психологічне здоров’я як

баланс між різними аспектами особистості;

С. Фрайберг — між потребами індивіда та

суспільства; О. Хухлаєва, Г. Нікіфоров розу�

міють психологічне здоров’я як динамічну

рівновагу між індивідом та середовищем тощо.

Та здебільшого думка дослідників збігається у

тому, що психологічне здоров’я пов’язане зі

стійкістю до стресу, гармонією та духовністю   

Що стосується критеріїв здоров’я та здорової

особистості, то можна говорити про двофор�

матну структуру — це структурно�процесуальне
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психічне здоров’я і психологічне здоров’я.

Структурно�процесуальне психічне здоров’я

стосується психічної діяльності, характеристик

процесів та властивостей когнітивної й емоцій�

но�вольової сфер. Психологічне здоров’я є

втіленням соціального, емоційного та духовно�

го благополуччя (як ресурсу та стану), оскільки

є потенційною передумовою забезпечення

життєвих потреб щодо активного способу жит�

тя, досягнення власних цілей, адекватної й оп�

тимальної взаємодії із людьми. Психологічне

здоров’я стосується його семантичних аспектів ,

властивостей «Я» та охоплює сутнісні власти�

вості ціннісно�мотиваційної та ноогенної сфер

людини. 

Таке розуміння зумовлює необхідність розг�

ляду структури та змісту психічного та психо�

логічного здоров’я, їх критеріїв, умов його фор�

мування та збереження. 

Досить продуктивною в цьому напрямку є

концепція Б. Братуся, яка розкриває проблему

нормального й аномального психічного розвит�

ку та визначає психічне здоровя, як складне

утворення, що має три рівні відповідно до рівнів

функціонування психічного апарату:

1) особистісно�смисловий рівень, або рівень

особистісного здоровя, який визначається

якістю смислових відношень людини;

2) рівень індивідуально�психологічного здо�

ров’я, оцінка якого залежить від здібностей

людини здобувати адекватні засоби смислових

прагнень;

3) рівень психофізіологічного здоров’я, який

визначається особливостями внутрішньої моз�

кової, нейрофізіологічної організації актів пси�

хічної реальності.

Кожен із цих рівнів має як свої критерії, так і

особливі закономірності протікання [1, с. 72].

Психофізіологічний рівень безпосередньо

пов’язаний зі спадковими біологічними харак�

теристиками, інші два — є власне психологіч�

ними рівнями, які залежать від соціальних

умов, навчання та виховання.        

У проблемі психологічного здоров’я питання

про критерії оцінки останнього є ключовими.

Якимось одним критерієм не вичерпати всієї

суті питання, тому ідея комплексного підходу

до оцінки психічного здоров’я людини є більш

перспективною.

Сукупність критеріїв основних проявів здо�

рової психіки, що найчастіше наводиться в літе�

ратурі, можна розподілити відповідно до форм

прояву психічного (психічні стани, процеси,

властивості, ступінь саморегуляції та ін.). Най�

частіше перелічують такі критерії психологічно�

го здоров’я :

— серед властивостей особистості: оптимізм,

зосередженість, урівноваженість, етичність,

адекватний рівень вимог (домагань), почуття

обов’язку, впевненість у собі, невразливість до

образ (уміння позбавлятися образ), працелюб�

ство (не лінивість), незалежність, безпосеред�

ність (природність), відповідальність, почуття

гумору, доброзичливість, терпимість, самопова�

га, самоконтроль;

— серед психічних станів: стійкість, зрілість

почуттів, володіння негативними емоціями

(страх, гнів, жадоба, заздрість та ін.), вільний

природний прояв почуттів та емоцій, здатність

радіти, збереження звичного оптимального

самопочуття;

— серед психічних процесів: адекватне

сприйняття самого себе; здатність до логічної

обробки інформації; критичність мислення;

креативність; знання себе; дисципліна розуму

(управління думками) [2, с. 20].

Особливого значення серед критеріїв психо�

логічного здоров’я особистості надається мірі

інтегрованості особистості, її гармонійності,

врівноваженості, а також таким складовим її

спрямованості, як духовність, пріоритет гума�

ністичних цінностей (добра, справедливості,

любові, краси та ін.), орієнтація на саморозви�

ток, збагачення своєї особистості [2, с. 21].

З поняттям «здоров’я» тісно пов’язане та час�

то вживається поняття «спосіб життя».

Рівень здоров’я людини визначається умова�

ми життєдіяльності: навчання, праці та побуту,

добробутом та гігієнічною культурою, а най�

більше — способом життя людини [3, с. 29]. По�

няття «спосіб життя» відображає ті засади орга�

нізації життя, які є безумовними передумовами

соціального буття. Сьогодні доведено, що із усіх

чинників, що впливають на здоров’я людини,

50% припадає саме на спосіб життя.

Спосіб життя включає в себе такі складові,

як рівень життя, якість його та стиль. Рівень

життя — більш економічна категорія, виража�

ється ступенем задоволення матеріальних,

культурних та духовних потреб. Якість життя

характеризує комфорт і задоволення людських

потреб. Це визначення належить до соціоло�

гічних категорій, хоча останнім часом усе біль�

ше привертає увагу психологів, щодо аналізу

поняття «суб’єктивна якість життя». Стиль жит�

тя треба розуміти як стандартні форми по�

ведінки, під які підпорядковується психологія

та психофізіологія особистості. Це соціально�

психологічна категорія.

У сучасній парадигмі знань під способом

життя розуміють стійкий спосіб життєдіяль�

ності, що склався під дією соціальних, культур�

них, матеріальних та професійних обставин, і

який проявляється в нормах спілкування, по�

ведінці, складі мислення, у традиціях. При цьо�

му виділяють економічну, соціологічну, соціа�
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льно�психологічну складові категорії «спосіб

життя».

Категорія способу життя є однією із цент�

ральних для соціальної психології. Як зазначає

Ю. Швалб, проблема способу життя недос�

татньо розроблена у вітчизняній науці, хоча по�

няття способу життя має важливе прикладне

значення, адже розкриває динаміку змін соціа�

льно�психологічних норм і вподобань людей та

груп населення. Ним були визначені базові

характеристики категорії способу життя: по�

перше, сукупність стійких способів та форм

організації соціокультурного життя людей;

подруге, в соціокультурному плані є об’єктив�

ною характеристикою способів соціальної

взаємодії у найважливіших сферах життя сус�

пільства. В психологічному плані спосіб життя

являє собою набір цінностей і норм, що де�

термінують поширення та передачу від по�

коління до покоління певних моделей по�

ведінки; по�третє, спосіб життя являє собою

певну цілісну характеристику буття індивіда та

соціуму. Однак це внутрішньо диференційована

цілісність, зміст якої визначається за лініями

або параметрами основних відносин особистос�

ті, в яких вона отримує можливість діяльнісної

реалізації свого бачення світу і ставлення до нь�

ого [6, с. 16]. 

Розкриваючи психологічний зміст поняття

здоров’я, слід також говорити про почуття пси�

хологічного (суб’єктивного) благополуччя чи

суб’єктивної якості життя.

Здоров’я є одним з найважливіших показ�

ників якості життя. Оцінка саме суб’єктивної

якості життя є важливою соціально�психо�

логічною проблемою. Так в дослідженнях

Г. Савченко якість життя визначається як інтег�

ральний показник життєдіяльності людей, який

включає як об’єктивні (рівень життєдіяльності

людини), так і суб’єктивні (ступінь задоволення

потреб та ціннісних структур) показники [4].

На сприйняття якості життя впливають куль�

турні особливості, ціннісні орієнтації різних

груп, але, з іншого боку, існують інваріантні фак�

тори, що притаманні різним групам (економічні

та соціальні фактори, індивідуальні особли�

вості). Результати досліджень показують, що

існує взаємовплив суб’єктивної якості життя,

задоволеністю життям та суб’єктивного еконо�

мічного благополуччя, інтегральна характерис�

тика яких визначається психологічними характе�

ристиками, способом життя, стилем поведінки.

Поняття «якість життя» в західній психології

ототожнюється з поняттям щастя, суб’єктивно�

го відчуття благополуччя.

Так, суб’єктивне відчуття благополуччя

А. Фернхем визначає як функцію, що залежить

від рівня радості або страху, яких зазнає людина.

Ще одним компонентом суб’єктивного відчуття

благополуччя є задоволеність життям, що виз�

начається як когнітивний процес оцінювання

(оцінка власного життя в цілому). Щодо пара�

метрів благополуччя, то до них відносять авто�

номність, уміння взаємодіяти із середовищем,

особистісне зростання, позитивні стосунки з

іншими, наявність життєвої перспективи та

адекватна самооцінка. Між цими компонента�

ми й оцінками щастя, задоволеністю життям

виявлено кореляційну залежність. 

Аналіз різних підходів до оцінки якості жит�

тя, дозволяє виокремити загальні тенденції, що

впливають на суб’єктивне відчуття загального й

економічного благополуччя — це свобода вибо�

ру, незалежність від зовнішніх обставин і конт�

роль над ситуацією. Такої волі вибору позбав�

лені соціально незахищені верстви українського

населення, оскільки трансформаційні зміни,

що відбуваються у всіх сферах життя, у тому

числі й у сфері здоров’я, перевищують індивіду�

альну можливість контролювати свою життєву

ситуацію та управляти нею.

Поведінка є однією з основних детермінант

здоров’я, ступінь впливу якої значно перевищує

вплив багатьох інших чинників. Зв’язки, що

існують між здоров’ям та поведінкою людини

обумовлюють дослідження тих культурних

цінностей та способу життя, які розглядаються

суспільством, як такі, що зберігають здоров’я та

заохочуються; тих цінностей та форм, яких тре�

ба уникати, щоб зберегти здоров’я.

Поведінкові фактори можуть бути як сприят�

ливі, так і шкідливі для здоров’я, що залежить

від вибору способу життя конкретною особою.

При цьому слід враховувати, що протягом жит�

тя людина змінює моделі своєї поведінки під

тиском суспільства, сім’ї, друзів, комерційної

реклами тощо. 

Можна стверджувати, що будь�яка поведінка

чи діяльність людини впливають на стан її здо�

ров’я. Тому слід розрізняти свідому поведінку,

спрямовану на розвиток та зміцнення здоров’я

та поведінку, якої дотримуються незважаючи на

можливі наслідки.

Поведінку, що сприяє здоров’ю, відрізняють

від поведінки, що викликає ризики та завдяки

якій зростає можливість послаблення здоров’я.

Саме поведінка, що сприяє здоров’ю, та по�

ведінка, що викликає ризики, пов’язані між

собою у складній моделі поведінки, яку назива�

ють стилем життя.

Визначаючи факторну вагу таких складових

способу життя, як рівень та якість життя у фор�

муванні здоров’я людини, необхідно виділити

ще й поняття «стиль життя». Саме він (стиль)

носить персоніфікований характер і визна�

чається історичними, національними тради�
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ціями, отриманою освітою та особистісними

нахилами.

Проблематика стилю життя висвітлена у ро�

ботах соціологів Д. Бела, Ж. Фурастьє, П. Бур�

дьє, представників теорії постіндустріального

суспільства. Так, П. Бурдьє вважає стиль життя

структурованою системою позицій соціального

простору, що їх посідає індивід, який належить

до певної групи (класу), а також його уявлень

про ці об’єктивні позиції, які, в свою чергу, виз�

начаються практиками, що властиві індивідам.

Щоб визначити стиль життя, треба диферен�

ціювати людей на групи, що розрізняються за

набором властивих їм практик.

У роботах С. Рубінштейна, Б. Ананьєва, К.

Абульханової�Славської, Т. Титаренко та інших

поняття «стиль життя» пов’язується також з іде�

ями концепції життєвого шляху людини .

Стиль життя — це той бік організації життя

особистості, де особистість виявляє себе через

вибір, світогляд, цінності, ідеали, через самост�

вердження. Стиль життя — це певний рольовий

стандарт, під який підлаштовується психологія,

психосоматика індивіда. Таким чином, стиль

життя виступає як соціально�психологічна

категорія.

Характеризуючи категорію стилю життя, для

його виміру й опису Ю. Швалб будує соціально�

психологічний простір способу життя та пропо�

нує використовувати такі вектори, як вектор

можливостей, вектор захищеності, вектор від�

повідальності, вектор вимушеності, які в сукуп�

ності утворюють цілісний простір соціокультур�

ної ситуації. Об’єктивна або суб’єктивна

неможливість самореалізації та досягнення зна�

чимих цілей, почуття соціальної й економічної

незахищеності або втрата відповідальності і

контролю над ситуацією переводять стиль жит�

тя в площину «вимушеності», що є показником

негативної адаптації до несприятливих рівнів

життя [6].

Отже, використовуючи дослідження авторів,

що вивчали стиль життя, можна зробити висно�

вок, що не тільки наслідки соціально�еко�

номічної адаптації змушують змінювати стиль

життя, але й свідомо обраний стиль обумовлює

адаптацію чи дезадаптацію до соціально�еко�

номічних змін, викликає ризики для здоров’я

чи сприяє його зміцненню.

Найбільш повно взаємозв’язок між способом

життя та здоров’ям представлений у структурі

поняття «здоровий спосіб життя». 

Поняття «здоровий спосіб життя» інтегрує

взаємозв’язок способу життя та здоров’я люди�

ни. Здоровий спосіб життя — це форма життє�

діяльності, зорієнтована на розвиток, збережен�

ня та відтворення здоров’я, що є основним пер�

сональним капіталом кожної людини. Здоровий

спосіб життя, як зазначають Т. Титаренко, Л.

Лєпіхова, О. Кляпець, є підґрунтям високої

якості життя, соціального та особистого добро�

буту, фундаментом самореалізації, гарантом

суб’єктивного благополуччя та здорового дов�

голіття, умовою відчуття задоволеності життям.

Здоровий спосіб життя включає соціальні нас�

танови на психофізичне здоров’я, особистісне

зростання, професійне становлення, реалізацію

себе в соціумі [5, с. 10].

Таким чином, поняття «здоровий спосіб

життя» це концентрований вираз взаємозв’язку

способу життя, поведінки і здоров’я людини.

Здоровий спосіб життя є фундаментом психо�

логічного здоров’я. Слід зазначити, що здоров’я

в цілому та особливо психологічне здоров’я є

такою формою життєдіяльності, що забезпечує

необхідну якість життя і достатню його три�

валість, тому здоровий спосіб життя повинен

стати активною життєвою позицією, коли здо�

ров’я розглядається як усвідомлена життєва

цінність. Це потребує складної  та специфічної

внутрішньої діяльності людини з оцінки свого

життя.   

Перспективу подальших досліджень ми вба�

чаємо у дослідженні ціннісних уявлень людей

про здоров’я та здоровий спосіб життя, у вияв�

ленні мотивів та стереотипів поведінки, що

спрямовані на підтримання, збереження та пок�

ращення здоров’я у людей із різним рівнем, як

об’єктивної, так і суб’єктивної якості життя.   
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У статті проведений теоретичний аналіз пси"
холого"педагогічної літератури з питань про"
фесійної ідентичності та соціального здоров’я
особистості. Обґрунтований та розкритий
взаємозв’язок між професійною ідентичністю
особистості та її соціальним здоров’ям.

Ключові слова: професійна ідентичність,

соціальне здоров’я. 

В статье проведен теоретический анализ пси"
холого"педагогической литературы по вопросам
профессиональной идентичности и социального
здоровья личности. Обоснована и раcкрыта взаи"
мосвязь между профессиональной идентичностью
личности и ее социальным здоровьем.

Ключевые слова: профессиональная иден�

тичность, социальное здоровье.

The theoretical analysis of psychology"pedagogical
literature on the questions of professional identity and
personality’s social health is analyzed in the article.
The interconnection is substantiated and exposed
between personality’s professional identity and its
social health.

Key words: professional identity, social health. 

Постановка проблеми. Зміни, які відбувають�

ся у сучасному суспільстві вимагають адекватної

реакції людини на виклики часу. Ці зміни суп�

роводжуються не тільки зміною соціальних ро�

лей, але й появою нових вимог до професій,

системи організації діяльності, формування

відповідного рівня компетентності, розвитку

творчого потенціалу фахівця, самореалізації

особистості через професію. Адаптуватися до

таких змін і бути конкурентоспроможним мо�

жуть тільки здорові та високопрофесійні

фахівці. Тому на сьогодні існує тісний взаємо�

зв’язок між професійною ідентичністю особис�

тості та її соціальним здоров’ям.

Метою статті є теоретичне обґрунтування й

розкриття взаємозв’язку між професійною іден�

тичністю особистості та її соціальним здо�

ров’ям.   

Аналіз останніх наукових досліджень та
публікацій. Професійну ідентичність досліджу�

вали М. М. Абдуллаєва, Р. М. Андреєва, Е. Арон�

сон, Т. М. Буякас, Ж. П. Вірна, Н. Волянюк,

Г. В. Гарбузова, Е. Еріксон, О. П. Єрмолаєва,

М. В. Заковоротна, О. М. Леонтьєв, Г. В. Ложкін,

А. М. Лукіянчук, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко,

Л. М. Мітіна, Л. Е. Орбан�Лембрик, Ю. П. По�

варєнков, С. Л. Рубінштейн, І. Ю. Хамітова,

Н. В. Чепелєва, Є. В. Чорний, А. А. Шатохін,

Л. Б. Шнейдер та ін.

Дослідженню різноманітних аспектів со�

ціального здоров’я присвячені роботи Г. Л. Апа�

насенко, Д. А. Байнова, Л. Ф. Бурлачука,

Е. Еріксона, А. Ф. Косенка, М. С. Корольчука,

Т. І. Кочергіної, В. М. Крайнюка, А. Є. Лічко,

С. Д. Максименка, К. Хорні, З. Фройда та ін.

У психологічному словнику ідентичність

визначається як почуття самототожності, осо�

бистісної цілісності, повної цінності, прина�

лежності світу та іншим людям; почуття прид�

бання, адекватності та стабільності володіння

особистістю власним Я, незалежно від змін

останнього та ситуації; здатність особистості до

повноцінного розв’язання завдань, які виника�

ють перед нею на кожному етапі розвитку [1,

с. 142�143].

Поняття «ідентичність», з появою якого

почалась розробка проблеми ідентичності в

психологічних, соціологічних, педагогічних

дослідженнях у XX сторіччі, було введене

Е. Еріксоном. Під ідентичністю він розумів

«відносно тривале, але не обов’язково стабільне

сприйняття себе як унікального, когерентного,

єдиного у часі» [2, с. 105]. 

Для вивчення та пояснення багатьох соціаль�

них явищ, для дослідження психологічних пе�

редумов культурно�історичних змін Е. Еріксон

[2] застосував поняття «ідентичності». Він

постійно підкреслював суспільний контекст

становлення ідентичності, соціальну зумов�

леність потреби в усвідомленні самого себе.

Обов’язковою умовою формування зрілої, здо�

рової особистості він визначає співпадіння

програми індивідуального життєвого циклу та

динаміки суспільно�історичного прогресу.

Е. Еріксон [2] визначає зміст ідентичності як

конфігурацію, яка поступово об’єднує консти�

туціональні задатки, базові потреби, здібності,

значущі ідентифікації, ефективний захист,

успішні сублімації і постійні ролі. Це визначає

систему цінностей, ідеали, життєві плани,

соціальну роль індивіда, його активність у

конкретно�історичному житті суспільства.

У своїй концепції Е. Еріксон [2] виділяє три

форми ідентичності за походженням: 1) зовні
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обумовлену (статеву, вікову, расову, національ�

ну, громадянську приналежність); 2) набуту

ідентичність (професійний статус, зв’язки, сим�

патії, орієнтації); 3) запозичену ідентичність

(засвоєні ролі, які приймає індивід під впливом

очікувань оточення або за певними зовнішніми

зразками).

Дж. Марсіа [3], розвинувши теорію Е. Ерік�

сона, визначив чотири стани чи статуси іден�

тичності, такі як сформована (досягнута або

зріла) ідентичність, мораторій (криза ідентич�

ності), передчасна ідентичність (формальна),

дифузна (невизначена) ідентичність.

Зокрема, сформована (досягнута або зріла)

ідентичність властива людині, яка пройшла

період самодослідження та має визначену сис�

тему цілей, цінностей та переконань. Такі люди

знають, хто вони і чого прагнуть та відповідно

структурують власне життя. Для них властиві

почуття довіри, оптимізму стосовно майбутньо�

го. Усвідомлення труднощів не применшує

намірів дотримуватися обраного напрямку. Свої

цілі, цінності та переконання така людина розг�

лядає як особистісно�значущі, які забезпечують

їй відчуття усвідомлення життя.

У стані мораторію (кризи ідентичності)

перебувають люди, які активно намагаються її

подолати, використовуючи різні альтернативи.

Такі люди постійно відшуковують інформацію,

яка буде корисною для подолання кризи (читан�

ня літератури відповідної тематики, бесіди із

друзями та родичами, експериментування зі

стилем життя). На ранніх етапах такого пошуку

людина відчуває радість, очікування та цікавість.

Передчасна (формальна) ідентичність влас�

тива людині, яка ніколи не переживала кризу,

але має певні цілі, цінності, переконання. Зміст

та сила цих елементів ідентичності можуть бути

такими, як у людини із досягнутою ідентич�

ністю, відрізняється лише процес їх формуван�

ня. Вони виникають відносно рано не як ре�

зультат самостійного пошуку та вибору, а на

основі ідентифікації із батьками, друзями та

іншими авторитетними людьми. Прийняті та�

ким чином цінності та переконання можуть

співпадати із батьківськими та відображати

очікування батьків.

Дифузна (невизначена)  ідентичність спос�

терігається у тих людей, які не мають чітких

цілей, цінностей та переконань не намагаються

активно їх сформувати. Такі люди ніколи не бу�

ли у стані кризи чи виявилися не здатними

вирішувати проблеми, що виникають за відсут�

ності чіткої ідентичності з’являються такі нега�

тивні стани, як песимізм, апатія, злість, відчу�

ження, тривожність тощо.

Отже, ідентичність — це динамічна структу�

ра, яка розвивається та формується протягом

усього життя людини. Цей розвиток відбуваєть�

ся нерівномірно. Визначальним в ньому є ба�

жання особистості до набуття ідентичності й

процеси, які пов’язані із її втратою.

З ідентичністю тісно пов’язаний процес про�

фесіоналізації особистості. На думку, А .К. Мар�

кової [4] процес професіоналізації полягає в на�

учінні людини, залучені її до професії. До

професіоналів відносять тих, хто оволодів нор�

мами професійної діяльності, професійного

спілкування і здійснює їх на високому рівні, до�

сягаючи професійної майстерності, дотримую�

чись професійної етики, слідуючи професійним

ціннісним орієнтаціям; це такі люди які праг�

нуть та вміють викликати інтерес до результатів

своєї професійної діяльності, сприяють підви�

щенню значення й престижу своєї професії в

суспільстві, гнучко враховують нові запити

суспільства до професії.

У своєму становленні, як зазначає Е. А. Клі�

мов [5], людина як професіонал проходить такі

фази:

— оптант — людина вибирає професію;

— адепт — людина навчається певній про�

фесії;

— адаптант — процес звикання молодого

спеціаліста до роботи;

— інтернал — досвідчений працівник, який

повністю може справлятись зі своєю роботою;

— майстер — характеризується індивідуаль�

ним, неповторним стилем діяльності й високим

стабільними результатами діяльності;

— авторитет — це майстер своєї справи, відо�

мий у професійних колах та за їх межами;

— наставник — людина, в якої навіть колеги

готові повчитися й перейняти досвід [5, с. 320�

324].

Цей процес також характеризується чотирма

етапами професіоналізації:

1) рання професіоналізація;

2) професійна соціалізація;

3) включення особистості в суспільну систе�

му поділу праці;

4) пов’язаний із пенсійним віком або втра�

тою працездатності [6, с. 27�29]. 

Отже, як зазначає Ю. П. Поваренков [7],

професійне становлення особистості виступає

основною формою розвитку та формування

професійної ідентичності.

Автор у межах концепції професійного роз�

витку також  розглядає професійну ідентичність

як:

1) провідну тенденцію становлення суб’єкта

професійного шляху;

2) емоційний стан, в якому перебуває осо�

бистість на різних етапах професійного шляху;

він виникає на основі ставлення до професійної

діяльності і професіоналізації в цілому як засо�
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бу соціалізації, самореалізації і задоволення

рівня домагань особистості, а також на основі

ставлення особистості до себе як суб’єкта про�

фесійного шляху, як професіонала;

3) підструктуру суб’єкта, професійного шля�

ху, що реалізується у формі функціональної сис�

теми, спрямовану на досягнення певного рівня

професійної ідентичності [7].

У конценції професіогенезу О. П. Єрмолаєвої

[8], професійна ідентичність — це продукт три�

валого особистісного та професійного розитку,

який залежить від соціальних умов. Професійна

ідентичність виступає регулятором, що виконує

стабілізуючу і перетворюючу функції. 

Основна стабілізуюча функція професійної

ідентичності — забезпечення необхідного сту�

пеня професійного центризму і стійкої про�

фесійно�ментальної позиції, параметрами якої

є: константність (здатність до супротиву змі�

нам), адаптивність (здатність до руйнування не�

адекватних професійних стереотипів), дис�

тантність (уявлення про місце професії в

семантичному, інформаційному і міжкультур�

ному професійному просторі). 

Перетворююча функція професійної іден�

тичності залежить від: 

1) діапазону зміни професійно важливих

якостей і ступеня ідентифікації себе із про�

фесією;

2) дистанціювання образу своєї професії від

інших — професійна самоізоляція утруднює

адаптацію у змінених умовах і встановленні

контактів при переході в інший професійний

простір; 

3) системності і дифузності структури іден�

тичності. Успішність і форма реалізації перетво�

рюючого потенціалу на практиці залежить від

стимульно�діяльнісної активності конкретної

особистості [8, с. 84�85].

Згідно з О. П. Єрмолаєвою [8], в основу про�

фесіогенезису покладено циклічність динаміки

перетворюючого, стабілізуючого та реалізуючо�

го компонентів.

На думку Ж. П. Вірної, професійна ідентич�

ність має прояв в усвідомленні своєї приналеж�

ності до певної професії та певної професійної

спільноти [6, с. 48]. У психологічному сенсі, за

Е. Еріксоном [2], при становленні професійної

ідентичності людина проходить теж етапи, що і

при соціалізації, — довіру, автономію, ініціа�

тивність, досягнення, ідентичність, інтимність,

творчість, інтеграцію. У процесі формування

професійної ідентичності реалізуються пер�

винні та вторинні потреби особистості, і як

наслідок людина успішно адаптується та інтег�

рується в соціумі, що може стати запорукою її

соціального здоров’я. Необхідною складовою

успішної людини виступає її здоров’я. Все�

світня організація охорони здоров’я визначає

його як «…не тільки відсутність хвороб або

фізичних дефектів, але і повне фізичне, душев�

не та соціальне благополуччя».

Науковці підкресллють, що людина є склад�

ною природною і соціальною системою. Її здо�

ров’я визначається біологічними, психологічни�

ми та соціальними рівнями впливу. Біологічний

рівень здоров’я визначається ефективністю

функціонування всіх органів людського ор�

ганізму та їх здатністю адекватно реагувати на

чинники зовнішнього середовища. Здоров’я на

психічному рівні розглядають як психічну

цілісність людської особистості.

Соціальний рівень оцінює вплив соціуму на

здоров’я людини. Її соціальне здоров’я знаходить

відображення в таких характеристиках: адекват�

не сприйняття соціальної дійсності, адаптація до

фізичного і соціального середовища; спрямо�

ваність на суспільну справу, альтруїзм, емпатію,

відповідальність перед іншими, безкорисливість,

демократизм у поведінці [9, с. 12].

Враховуючи вплив різних факторів на здо�

ров’я людини вчені обґрунтували найважливіші

риси, які характеризують здорову та нездорову

особистість. Так, Р. Шобен [10] вважає, що здо�

рові люди відрізняються наявністю ідеалів, де�

мократизмом, відповідальністю та самоконтро�

лем. На думку Т. Джерарда [10], здорові люди

здатні усвідомлювати свої цілі в житті, розвива�

ти компетентність у задоволенні базових пот�

реб, реагувати на небезпеку, виробляти реальні,

рольові та міжособистісні взаємини, які

відповідають їхнім потребам. Представники

психоаналізу [11, 12, 13] здійснювали поділ на

здорову та нездорову особистість, беручи до

уваги показники сублімації та рівноваги. Ос�

новним критерієм психічного здоров’я у предс�

тавників гуманістичної психології був процес

самоактуалізації особистості [14, с. 29�32].

Отже, аналіз різних підходів представників

різних психологічних шкіл дозволяє зробити

висновок, що соціальне здоров’я тісно пов’язане

із професійною ідентичністю особистості. Саме

становлення (формування) професійної іден�

тичності особистості стає запорукою її соціаль�

ного здоров’я, допомагає адаптуватися до змін у

соціальному середовищі, спрямовує особис�

тість на суспільну справу, визначає особистісні,

соціальні та професійні перспективи, а також

розвиває альтруїзм, відповідальність, культуру

та емпатію людини.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо

у подальшому вивченні особливостей взаємо�

зв’язку професійної ідентичності з іншими

особистісними та професійно значущими якос�

тями особистості, а також у дослідженні психо�

логічних особливостей формування професій�

ної ідентичності майбутніх фахівців.    
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В роботі розглядаються організація пережи"
вання молодшого школяра засобами гри як ме"
ханізм впливу на формування відповідального
ставлення до здоров’я.

Ключові слова: молодший шкільний вік, пе�

реживання, гра, ставлення, відповідальне став�

лення до здоров’я.

В работе рассматривается организация пере"
живания младшего школьника средствами игры
как механизма влияния на формирование ответ"
ственного отношения к здоровью.

Ключевые слова: младший школьный воз�

раст, переживание, игра, отношение, ответст�

венное отношение к здоровью.

The article considers the organization of junior
pupils’ experience by facilities of game as a mechanism
to influence the formation of the responsible attitude to
health.

Key words: junior school age, experience, game,

attitude, responsible attitude to health

Законодавство України вбачає одним із

пріоритетних завдань сучасної школи охорону і

зміцнення здоров’я школярів [1]. Передусім, це

пов’язано із тим, що школа є єдиною інсти�

туцією, яка має узаконену і чітко визначену в

часі можливість цілеспрямовано впливати на

процес соціалізації учня як інтегративний про�

цес свідомого засвоєння готових форм і спо�

собів соціального життя, на основі якого фор�

муються власні ціннісні орієнтації, смисли,

ставлення, ідеали, спрямованість особистості.

Проблема формування здорового способу

життя висвітлювалася вченими в медичному,

психологічному та педагогічному аспектах з ми�

нулих століть до сучасності (Дж. Локк, K. Гель�

вецій, М. В. Ломоносов, Л. С. Виготський,

В. М. Бехтерєв, В. М. М’ясищев, М. М. Амосов,

В. П. Казначєєв, Ю. П. Лисицин, І. І. Брехман,

І. Д. Бех, Л. Г. Татарнікова, В. В. Колбанов,

В. К. Зайцев та ін.) Попри різнобічне вивчення

цієї проблеми, об’єднуючою ланкою численних

наукових досліджень є висновок щодо необ�

хідності навчати дитину піклуватись про здо�

ров’я з раннього віку. В роботах Г. А. Апанасен�

ко, І. І. Брехмана, К. В. Дінейка, В. П. Казна�

чеєва, В. А. Ліщука, Г. С. Никифорова в якості

основного чинника формування здоровотвор�

чої поведінки визначається відповідальне став�

лення людини до свого здоров’я і здорового

способу життя. 

Українським науково�методичним центром

практичної психології і соціальної роботи АПН

та МОН України спільно із ПРООН та «Програ�

мою Європейського Союзу з профілактики

ВІЛ/СНІДу в Україні» в 2001, 2003, 2007/08 ро�

ках у АР Крим, 19 областях України та м. Києві

в рамках моніторингів ефективності міжнарод�

них програм було проведено опитування щодо

ставлення дітей, підлітків та молоді до ризико�

ваної поведінки та здорового способу життя.

Аналіз отриманих результатів засвідчує, що на�

разі система освіти й виховання, яка склалася в

Україні, не формує у школярів необхідної моти�

вації до збереження і зміцнення свого здоров’я

та здоров’я існуючих [2]. Таким чином, школа з

певних причин неспроможна повною мірою ви�

користати наявний у неї ресурс для впливу на

формування особистості учня та його ставлення

до здоров’я зокрема. Психологічні дослідження

мають допомогти системі освіти підвищити

ефективність цього процесу, починаючи із пер�

ших днів перебування дитини в освітньому зак�

ладі. Зокрема, недостатньо вивченими залиша�

ються можливості реалізації цього завдання

шляхом використання ігрової діяльності у мо�

лодшому шкільному віці.  

Мета статті — на основі аналізу вікових

особливостей молодших школярів  визначити

роль ігрової діяльності в системі формування у

них відповідального ставлення до здоров’я.

Потрапляючи до школи, вчорашній до�

шкільник зустрічається із новим видом діяль�

ності — навчанням. Разом з тим зміна провідно�

го виду діяльності — з ігрової на навчальну — не

відбувається раптово. З одного боку, навчальна

діяльність висуває нові вимоги до пізнавальної

сфери дитини, вимагає від неї зіставлення до�

сягнень і домагань з оцінкою власних можли�

востей. З іншого — важливим засобом не лише

відпочинку, а й творчого пізнання життя зали�

шається гра. Ігрова позиція — могутній засіб
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виховного впливу на дітей. Так, В. Ф. Шатанов

обґрунтовує необхідність «педагогічного інтере�

су до ігор», які «покликані служити розвиткові

кмітливості та пізнавальної цікавості дітей на

всіх, без винятку, вікових рівнях: «... діти, з яких

на уроці й слова не витягнеш, в іграх активні...

можуть повернути хід гри так, що деякі від�

мінники тільки руками розведуть. Їхні дії позна�

чаються глибиною мислення... сміливою,

масштабною, нестандартною» [3, с. 64�65].

Провідними новоутвореннями молодшого

шкільного віку є формування теоретичного

мислення, рефлексії як усвідомлення власних

змін та здатності до планування. В молодшому

шкільному віці відбувається інтелектуалізація

всіх психічних процесів, їх усвідомлення й

довільність, що уможливлює цілеспрямоване

формування суб’єктності, відповідального став�

лення не тільки до навчання, яке виступає

провідною діяльністю, а й до міжособистісних

стосунків, до довкілля, зрештою, до самого себе

та до власного здоров’я. «Ставлення до чогось —

наголошує, Jessica Elgood, — означає, що люди

усвідомлюють, обдумують те, що вони відчува�

ють і як вони мають намір діяти щодо об’єкта

ставлення» [4]. У перцептивній сфері відбу�

вається перехід від недовільного сприйняття

дошкільника до цілеспрямованого спостере�

ження за об’єктом, підпорядкованого певному

завданню, що складає підґрунтя для розвитку

вольових процесів. 

Проведене нами теоретико�експерименталь�

не дослідження відповідального ставлення до

здоров’я в молодшому шкільному віці дозволи�

ло визначити певні концептуальні положення,

що задають напрями його подальшого вивчення

та формування. 

Відповідальність традиційно вважається но�

воутворенням підліткового віку. Але ж зрозу�

міло, що вона виникає не водночас. Вже у

дошкільників відповідальність представлена як

моральна норма, що конкретизується в прави�

лах поведінки в ситуаціях морального змісту. Це

положення ґрунтується на загальному генетич�

ному законі культурного розвитку, визначеному

Л. С. Виготським: будь�яка функція в культурно�

му розвитку дитини з’являється двічі, спершу —

у соціальному плані, потім — у психологічному,

спершу між людьми, як категорія інтерпсихіч�

на, потім усередині дитини, як категорія інтрап�

сихічна». Це відноситься і до розвитку волі [5]. 

З приходом до школи дитина втрачає безпо�

середність, а її психічне життя набуває довіль�

ності і опосередкованості, які дають їй свободу.

Вона починає розуміти й усвідомлювати свої

переживання, виникає «логіка відчуттів». Саме

в цьому віці формується важливе новоутворен�

ня — здатність до узагальнення власних пере�

живань. На основі цієї здатності дитина, пов�

ністю віддаючи собі звіт, може сказати «Це мені

подобається, а це ні», не орієнтуючись на впо�

добання значущого дорослого [6].

Саме поява здатності до узагальнення влас�

них переживань, логіка відчуттів робить молод�

ший шкільний вік сенситивним до розвитку

морально�вольових якостей, відповідальності у

ставленні до себе й інших, у тому числі й віднос�

но здоров’я. При визначенні цього положення

слід розмежувати поняття «відповідальність» і

«обов’язок». Відповідальність відрізняється від

обов’язку саме мірою внутрішньої усвідомле�

ності, а в обов’язку присутні яскраві елементи

зовнішнього примусу. 

Оскільки можливі суттєві розбіжності між

поведінкою людини та її особистими ціннісни�

ми настановами, то виконання й дотримання

соціальних норм, на думку М. Тутушкіної, не є

корелятом відповідальності як особистісної

риси. Проте відповідальність можна розглядати

як окремий випадок вияву обов’язку за наяв�

ності суб’єктивного переживання почуття від�

повідальності. Із суб’єктивного боку, відповіда�

льність є показником свободи особистості,

самостійності, що дозволяє залишатися інди�

відуальністю при взаємодії з іншими людьми.

Суб’єктивне переживання почуття відповідаль�

ності виникає лише за умови усвідомлення лю�

диною власних дій та їх можливих наслідків.

У зв’язку з цим Н. А. Басюк зазначає, що у

молодших школярів відповідальність виявля�

ється у формі почуття відповідальності за себе

(як здатність розуміти й переживати відпо�

відність результатів своїх дій необхідній меті,

нормативам). Під почуттям відповідальності

молодших школярів ми розуміємо інтегральне

особистісне, яке проявляється в здатності

«усвідомлено брати на себе прості зобов’язання,

чітко дотримуватися їх виконання і передбачати

наслідки власних дій» [7, с. 258]. 

Оскільки відповідальне ставлення до здо�

ров’я є нічим іншим, як емоційно забарвленим

усвідомленням відповідальності за власне здо�

ров’я, саме із розвитком здатності до усвідом�

лення та узагальнення власних переживань у

молодшого школяра воно стає доступним для

самооцінки, постає засобом саморозвитку і сти�

мулом формування здорового способу життя.

Наші дослідження показали, що від початку до

завершення молодшого шкільного віку зростає

міра інтернальності у ставленні до здоров’я,

розвивається відповідальність як якість став�

лення до здоров’я. Відповідальне ставлення до

здоров’я перебуває в зоні найближчого розвит�

ку молодшого школяра і досягає вікового мак�

симуму на кінець навчання в початковій школі

[8, c. 101].
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Формування відповідальності у ставленні до

здоров’я відбувається за умови адекватності ви�

ховних впливів, які включають створення

когнітивних і емоційних передумов, формуван�

ня власного досвіду переживання відповідаль�

ності та відповідальної поведінки.

Змусити школяра бути відповідальним не�

можливо, оскільки моральні норми суспільства

включаються в саморегуляцію поведінки тільки

тоді, коли вони стають внутрішнім законом,

суб’єктивно значущим надбанням особистості.

Це можливе лише за умов включеності індивіда

в цей процес як активного суб’єкта.

Серед основних перешкод для ефективного

формування відповідальності у молодших шко�

лярів визначаються такі: епізодичність та

поверховість виховної роботи; домінування

вербальних методів виховання; недостатній

вплив на емоційну сферу дитини; недостатнє

вирізнення емоційно�ціннісного компонента у

понятті «відповідальність»; недостатня реаліза�

ція принципу індивідуального підходу у здійс�

ненні завдань виховання почуття відповідаль�

ності; слабка організація практичної діяльності

учнів; ігнорування розвитку самоврядування у

дитячому співтоваристві; невідповідність змісту

навчальної і позакласної діяльності учнів щодо

розвитку у них почуття відповідальності; неза�

безпеченість кожному учневі активної участі в

спільних справах; відсутність різноманітності

форм роботи з урахуванням індивідуальних

здібностей та інтересів дітей [9, с. 15]. 

І. Д. Бех стверджує, що відповідальне став�

лення школяра, в тому числі й до власного здо�

ров’я, не можна сформувати окремими темами

чи курсами. У процесі оволодіння знаннями ди�

тина повинна переживати стурбованість,

співпереживання, бажання допомогти іншим.

Має тренуватись емпатійність, чутливість до

емоційного стану іншої людини, викликатись

емоційне відображення сприйнятого. Молод�

ший шкільний вік виявляється сприятливим

для виховання у дитини здатності цінувати осо�

бистість людини, без якої неможливе форму�

вання відповідальності у ставленні до самого се�

бе та власного здоров’я [10, с. 17].

Недостатність особистого досвіду у молод�

шого школяра, труднощі передбачення пору�

шень життєдіяльності власного організму

внаслідок недбайливого ставлення до нього

обумовлюють необхідність моделювання пев�

них ситуацій, що дозволили б дитині усвідоми�

ти зв’язок між особистою поведінкою та її

наслідками. Однією із найбільш релевантних

форм для досягнення такого завдання у молод�

шому шкільному віці є ігрова діяльність.

Гра — це діяльність, що відображає ставлен�

ня особистості до світу, що її оточує. Саме в грі

вперше формується людська потреба впливати

на довкілля, змінювати його. Коли в людини

виникають бажання, які не можна відразу

реалізувати, створюються передумови ігрової

діяльності. Вона починається тоді, коли думка

відокремлюється від речі, коли дитина звіль�

няється від реальної ситуації, яка завжди даєть�

ся психологічно через сприйняття [11].

Гра у вигаданих обставинах звільнює дитину

від ситуаційної скутості, дозволяє активно

пізнавати навколишній світ. Дія в уявній ситу�

ації призводить до того, що дитина навчається

керуватися не тільки сприйняттям предмета чи

реальних обставин, а й смислом ситуації, її

значенням. Зрештою виникає нова якість її

ставлення до світу: дитина вже бачить навко�

лишню дійсність, що не тільки має різно�

манітне забарвлення, безліч форм, але й зна�

чення та смисл.

Слід зазначити, що гра — це, як правило, пе�

реживання, тому найбільш активною під час

гри стає емоційна сфера. «Переживання можна

розглядати… як перенесення чогось у живий

стан, тобто переведення події, відчуття, предме�

та, які оточують людину, в стан живого відчуття,

живого ставлення…процес переживання є реп�

резентацією свідомості самій собі того, що

відбувається в довкіллі, біологічному тілі або ж

«всередині» самої особистості». Таким чином,

стверджує С. Д. Максименко, «термін «пережи�

вання» стає релевантним терміну «свідомість»

[12, с. 159�160]. 

У грі при цьому існує суб’єктивна свобода

для дитини. Тут діти мають змогу самостійно

(без допомоги дорослих) розподіляти ролі,

контролювати один одного, стежити за точ�

ністю виконання того чи іншого завдання. Тут

дитина виконує роль, яку взяла на себе, врахо�

вуючи свій досвід [13, с. 10].

Гра стає сьогодні школою соціальних відно�

син для кожної дитини. Під час гри дитина оз�

найомлюється з великим діапазоном людських

почуттів та взаємостосунків, вчиться розрізняти

добро і зло. Завдяки грі у дитини формується

здатність виявляти свої особливості, визначати,

як вони сприймаються іншими, та з’являється

потреба будувати свою поведінку з урахуванням

можливої реакції інших [3, с. 123�125]. 

А. С. Макаренко стверджував, що, попри те,

що, зазвичай, різницю між грою і працею вбача�

ють у тому, що праця передбачає відпові�

дальність, а гра — ні, у грі присутня «така ж

велика відповідальність, як і в роботі», але у «грі

гарній, правильній».

Індивідуальні способи дії із реалізації певної

мети завжди обумовлені активними ставлення�

ми особистості. Конкретні види ставлення до

здоров’я як системи індивідуальних, вибіркових
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зв’язків людини з різними проявами довкілля

виявляють себе в діях, учинках, переживаннях,

судженнях людей щодо факторів, що впливають

на їхнє фізичне, психічне та соціальне благопо�

луччя. Основою відповідального ставлення до

здоров’я є прагнення до здорового способу жит�

тя, до якого входить не тільки знання про те, як

бути здоровим, а й потреба бути здоровим, по�

зитивне ставлення до намірів діяти відповідно

до вимог здорового способу життя, щоб від�

повідати встановленому уявленню про те, як бу�

ти здоровим [14]. 

Гра�програвання «моделює» проблему, ство�

рює іншу реальність, формує систему ставлень.

Переживання в процесі гри набуває самозначу�

щості, призводить до виникнення внутрішньої

мотивації.

Аналіз причин неналежного ставлення за

здоров’я за Г. С. Никифоровим, а також наші

власні узагальнення з урахуванням вікових

особливостей молодших школярів дозволили

обґрунтувати коригувальну роль гри у форму�

ванні відповідального ставлення до здоров’я

молодших школярів, що ілюструє таблиця 1. ´Œ
—

¬
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Причини недбалого ставлення людини 
до власного здоров’я

Коригувально=змістова 
спрямованість гри

Здорова людина не помічає власного здоров’я, сприймає його як на�

лежне, що не потребує особливої уваги. Здорова людина (а молодші

школярі, зазвичай, не настільки хворі, аби відчувати дискомфорт нез�

доров’я) не вважає доцільним витрачати зусилля на розвиток і

підтримку власного здоров’я. Здоров’я привертає увагу, набуває акту�

альної життєвої необхідності, коли з ним трапляються негаразди,

коли воно вже порушене

Ідентифікація із персонажем, емпатійне пере�

живання дискомфорту, стимулювання потреби

зберегти (відновити) здоров’я

В основі нездорової поведінки лежить феномен «нереалістичного оп�

тимізму», зумовленого відсутністю власного досвіду хвороби, вірою,

як у те, що хвороба, якої не переживав,  не з’явиться, так і тим, що все

можна повернути назад: здоров’я можна «відремонтувати», прийняв�

ши таблетку, переставши палити, погано харчуватися, нюхати клей

тощо

Набуття «віртуального» чуттєвого досвіду;

відстеження причинно�наслідкових зв’язків,

усвідомлення незворотності певних змін 

Часто пасивність щодо власного здоров’я — це всього лиш звичка,

небажання або незнання чи невміння впливати на власний стан, фор�

мувати, зберігати, зміцнювати здоров’я

Набуття досвіду самоорганізації, планування

здоровотворчої поведінки: набуття досвіду

«м’язової радості», почуття задоволення від пе�

ремоги над недоліками (власними чи персона�

жа, з яким ідентифікується чи якому емпатує

школяр)

Неодноразова нездорова поведінка щодо здоров’я (безвідповідальне

ставлення) часто має миттєве позитивне підкріплення (задоволення

від споживання морозива, чіпсів, перегляду телевізора тощо), а от ре�

зультат тривалих зусиль задля збереження здоров’я видається надто

далеким і непереконливим. 

Часто шкода нездорової поведінки не є очевидною (наприклад, вжи�

вання нездорової їжі, порушення режиму, вимог гігієни, перегляд те�

левідеопродукції. яка може завдати психологічної та моральної шко�

ди тощо)

Моделювання ланцюжка наслідків (позитивне

переживання від шкідливої поведінки — страж�

дання — зусилля для лікування — формування

наміру дотримуватись вимог ЗСЖ

Неспівпадіння рекомендацій щодо здорового способу життя із влас�

ними установками, переконаннями, впливом значущих осіб, соціаль�

ним тиском у молодших школярів призведе до неприйняття цих уста�

новок або навіть протидії їм (негативізм). Варто взяти до уваги і

соціальний тиск, який здійснюють телебачення, реклама. Формуван�

ня моди на нездорові чи ризиковані форми поведінки як засоби мар�

кетингового впливу на поведінку покупця

Умовність та привабливість ситуації гри дозво�

ляє послабити психологічні захисти, обійти

фільтри сприйняття, програти, пережити іншу

позицію�ставлення. Ставлення, що формується

у грі, дитина сприймає як власне

Здоров’я не є предметом, який можна сприйняти, оцінити, виміряти

безпосередньо. Тому й сприймається, як щось нереальне, абстрактне.

За нашими даними (Л. Г.), не тільки підлітки і молодь, але й батьки

молодших школярів та вчителі, декларуючи високу цінність здоров’я,

не виявляють у поведінці відповідних рис

Опредметнення цінності здоров’я, формування

мотиву здорового способу життя

Ефект затримки зворотного зв’язку — одна із головних причин

негігієнічної поведінки людей, нехтування ними правилами

Моделювання зворотного зв’язку, «проживання

наслідків» через програвання

Таблиця 1

Можливості гри в нейтралізації причин недбалого ставлення до здоров’я



Таким чином, гра забезпечує досвід пережи�

вань, у безпечному режимі організовує прожи�

вання дискомфорту, співпереживання. Співчут�

тя дозволяє персонажам отримати власний

емоційний досвід для аналізу , для творення

смислу, для формування небайдужого ставлен�

ня, яке є основою відповідальності. Відпові�

дальне ставлення формується в умовах бороть�

би мотивів, заданої логікою сюжету гри, що

дозволяє сформувати досвід прийняття рішень у

складних морально�етичних колізіях, обійти

бар’єри пасивного реагування та незнання.

Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших досліджень у даному напрямку:

1. Система освіти та виховання, яка склалася

в Україні, не забезпечує формування у молод�

ших школярів відповідальності у ставленні до

здоров’я, тому перед наукою постає завдання

обґрунтування та створення психологічних

засад. 

2. Формування відповідального ставлення до

здоров’я у молодшому шкільному віці має спи�

ратися на відповідні вікові новоутворення.

Здатність молодшого школяра до узагальнення

власних переживань виступає основою форму�

вання відповідального ставлення до здоров’я,

що перебуває в зоні найближчого розвитку мо�

лодшого школяра.

4. Найбільш релевантною формою реалізації

можливостей даного новоутворення є гра, яка

забезпечує досвід переживань, дозволяє сфор�

мувати досвід прийняття рішень у складних мо�

рально�етичних колізіях, обійти бар’єри пасив�

ного реагування та незнання.

Перспектива подальших досліджень перед�

бачає апробацію психокорекційної програми та

аналіз її ефективності в системі формування

відповідального ставлення до здоров’я у молод�

ших школярів. 
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Вивчений взаємозв’язок стану здоров’я учнів
старших класів з такими чинниками, як тип зак"
ладу, в якому вони навчаються, наявність чи
відсутність шкідливих звичок (вживання алкого"
лю, тютюнопаління). Виявлено, що у підлітково"
му віці середовище проживання не має істотного
впливу на динаміку стану здоров’я за умови здоро"
вого способу життя. 

Ключові слова: підлітки, алкоголь, тютюно�

паління, навчальні заклади різного типу.

Изучена взаимосвязь состояния здоровья уча"
щихся старших классов с такими факторами,
как тип учебного заведения, в котором они обуча"
ются, наличием либо отсутствием вредных при"
вычек (употребление алкоголя, табакокурение).
Выявлено, что в подростковом возрасте среда
обитания не оказывает существенного влияния на
динамику состояния здоровья при условии здоро"
вого образа жизни.

Ключевые слова: подростки, алкоголь, таба�

кокурение, учебные заведения разного типа.

The interrelation of the health status of high school
students to factors such as type of institution in which
they learn, the presence or absence of bad habits (alco"
hol, tobacco). Revealed that during adolescence habi"
tat has no significant effect on the dynamics of health,
provided a healthy lifestyle.

Key words: adolescents, alcohol, smoking, edu�

cational institutions of various types.

Здоров’я згідно із визначенням, запропоно�

ваним Всесвітньою організацією охорони здо�

ров’я, — це стан повного фізичного, духовного

та соціального благополуччя, а не тільки

відсутність хвороб та фізичних вад. Необхід�

ність вивчення стану здоров’я учнів, перш за

все, обґрунтовується тим, що саме в дитячому

віці формується фізичне та психічне здоров’я

майбутньої особистості, її стійкість до дії несп�

риятливих чинників навколишнього середови�

ща. І якщо до підліткового віку стан здоров’я

дітей відображає тільки генетичні задатки та

вплив середовища, в якому мешкає дитина

(соціальний та економічний рівень сім’ї,

сімейні особливості способу життя, навчальне

навантаження у школі), то в підлітковому віці,

із появою деякої самостійності та уяви «дорос�

лості», на організм дитини починають діяти

шкідливі звички (зокрема такі, як вживання та�

ких психоактивних речовин (ПАР), як алко�

гольні напої та тютюнові вироби), які діти пе�

реймають у дорослого населення.  

Так, згідно із дослідженнями, проведеними в

Російській Федерації, серед підлітків прилучен�

ня до алкоголю посилюється у віці від 11 до 14

років, але найбільш масове відбувається у віці

13�14 років. Причому дівчата не тільки не

відстають від хлопців, але із 13�14 років почина�

ють випереджати їх за кількістю осіб, котрі вжи�

вають алкоголь [1, с. 14]. При цьому серед стар�

шокласників частота вживання алкогольних

напоїв від 2 разів на місяць та частіше зустрі�

чається майже у кожного шостого хлопчика�

підлітка та майже у кожної восьмої дівчинки 

[1, с. 12]. 

Слід зазначити, що згідно із проведеними

нами на базі загальноосвітньої школи м. Одеси

пілотними дослідженнями, на сьогодні 18,5%

дівчат і 20,0% хлопців�підлітків вживають

тютюнові вироби. Алкогольні ж напої вживають

57,4% дівчат і 57,1% хлопців�підлітків [2, с. 379�

380]. 

Аналіз показників захворюваності дитячого

населення по Одеській області показує в той же

час зовсім невтішну картину [3, с. 155�158]. Так,

не може не насторожувати той факт, що сьо�

годні перші місця за захворюваннями серед

підлітків займають хвороби дихання, травми та

отруєння. Неможливо не звернути увагу й на те,

що за останні десять років відмічається різке

зростання захворюваності фактично за всіма

нозологічними формами. При цьому, за темпа�
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ми приросту захворюваності серед дітей на пер�

шому місці стоять новоутворення, і, якщо серед

дітей у віці 0�14 років приріст за останні 10 років

становить 88,6%, то серед підлітків захворю�

ваність зазначеною патологією зросла вже

вдвічі. На другому ж місці за темпами приросту

у підлітків стоять хвороби органів дихання

(зростання в 2 рази), в той час як у дітей 0�14

років — на третьому (в 1,5 разу). Слід зазначити,

що у дітей до 14 років на другому місці за темпа�

ми приросту стоять хвороби нервової системи. 

У зв’язку із вищезазначеним гостро постає

питання розробки ефективних методик із про�

філактики вживання алкогольних напоїв та тю�

тюнових виробів серед дитячого населення. 

Таким чином, метою нашої роботи було виз�

начити ступінь взаємозв’язку між типом

навчального закладу, в якому навчаються учні,

станом здоров’я сучасних підлітків, а також

вищеперелічених чинників — із відсутністю або

наявністю шкідливих звичок, таких як тютюно�

паління, вживання алкогольних напоїв (одно�

часне вживання обох зазначених видів ПАР та

окреме — або вживає алкогольні напої, або ку�

рить). 

Об’єкт і методи дослідження. Об’єкт дослі�

дження — учні старших класів чотирьох на�

вчально�виховних закладів різного типу м.Оде�

си (двох загальноосвітніх шкіл І�ІІІ ступеня

(ЗОШ) та двох навчально�виховних комплексів

«ЗОШ І�ІІІ ступеня — Гімназія» (НВК)). Стан

здоров’я учнів аналізували згідно із результа�

тами поглиблених щорічних медичних оглядів

(групи здоров’я, медичні групи для занятть

фізичним вихованням). 

У дослідженні також використовувався метод

анкетування учнів із використанням спеціально

розроблених нами анкет. В анкеті, у першу чер�

гу, необхідно було відповісти на запитання, чи

вживає учень алкогольні, тютюнові вироби. Далі

необхідно було уточнити вік, у якому вперше

спробував ту чи іншу із зазначених ПАР, частоту

їх вживання за останній місяць. 

На основі отриманих даних учні розподіля�

лись на групи залежно від віку, типу навчально�

го закладу, наявності (вживання алкогольних та

тютюнових виробів, окремо та в поєднанні) чи

відсутності шкідливих звичок. Проводилась

стандартизація даних за статевою належністю,

типом навчального закладу, віком. 

Всього в дослідженні було задіяно 712 учнів у

віці 14 та 16 років. З них 254 підлітків навчались

на базі ЗОШ, 458 — у навчально�виховних зак�

ладах нового типу. 

Основний матеріал дослідження. Дослідження

показало, що на сьогодні тільки 40,8% учнів

старших класів шкіл м. Одеси можна віднести

до повністю здорових, в той час як 45,55% —

здорові діти, які мають функціональні та деякі

морфофункціональні відхилення, часто та довго

хворіють. Решта — діти, у яких хронічні захво�

рювання (з них 13,6% — у стадії компенсації, зі

збереженням функціональних можливостей ор�

ганізму; 0,5% — у стадії субкомпенсації, зі зни�

женими функціональними можливостями).

При порівнянні стану здоров’я учнів загаль�

ноосвітніх шкіл та навчально�виховних комп�

лексів «ЗОШ І�ІІІ ступеня — Гімназія» були ви�

явлені достовірні відмінності в розподілі за

групами здоров’я підлітків залежно від типу

навчального закладу, в якому вони навчаються

(Х2=8,13, р<0,05; Х2=8,73, р<0,05). Згідно з от�

риманими даними медоглядів, учні, які навча�

ються в НВК, мали більш високі показники

здоров’я (табл.1). Зазначена тенденція проявля�

лась у переважанні серед учнів НВК дітей, які

віднесені до І групи здоров’я (Х2=8,13, р<0,05),

а, також у наявності в ЗОШ дітей, віднесених до

ІV групи, тобто, тих у яких хронічні захворю�

вання в стані субкомпенсації, мають знижені

функціональні можливості, в той час як у НВК

учнів, віднесених до цієї групи здоров’я, зовсім

не було (t=1,68, р<0,1 та t=1,67, р<0,05, відпо�

відно, при Х2=8,13, р<0,05). 
Таблиця  1

Розподіл учнів на групи здоров’я та фізичного 
виховання в залежності від типу навчального закладу

Вивчення розподілу учнів на групи для за�

нять фізичним вихованням підтверджували цю

тенденцію. Так, у НВК, у порівнянні із ЗОШ,

була виявлена достовірно більша кількість

дітей, віднесених до основної групи, та дос�

товірно менша — до спеціальної (t=1,95 та 1,69,

відповідно; р<0,05). 

Таким чином, ми можемо впевнено сказати,

що в школах нового типу, у порівнянні зі зви�

чайними загальноосвітніми закладами, навча�

ються переважно більш здорові та фізично роз�

винуті діти.

Для оцінки впливу умов навчання та соціаль�

ного середовища, в яких мешкають учні
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ЗОШ, 

% Р±m
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І 44,1±2,4 37,5±3,1 1,68 0,095 8,13 <0,05

ІІ 42,7±2,4 48,4±3,2 1,43 0,152

ІІІ 13,2±1,7 14,0±1,7 0,00 1,000

ІV 0,0±0,0 1,0±0,6 1,67 0,042

Основна 88,3±2,0 81,6±2,8 1,95 0,043 8,73 <0,05

Підготовча 5,2±1,3 7,5±1,9 1,00 0,307

Спеціальна 6,4±1,5 10,9±2,2 1,69 0,082



навчальних закладів різного типу, на динаміку їх

показників здоров’я, нами було проведено

порівняльний аналіз стану здоров’я окремо чо�

тирнадцятирічних та шістнадцятирічних учнів

(рис. 1 а, 1 б). 

Рисунок № 1 а. Розподіл учнів старших класів, які 
навчаються в навчальних закладах різного типу, 

на групи здоров’я

Проведений аналіз даних щорічних медич�

них оглядів чотирнадцятирічних учнів показав

деяку неоднозначність у розподілі на групи здо�

ров’я залежно від типу навчального закладу.

Так, незважаючи на те, що, на перший погляд,

серед учнів НВК дітей, які віднесені до І групи

здоров’я, було більше, в ході аналізу було вста�

новлено, що здорові діти, тобто діти, які відне�

сені до І та ІІ груп здоров’я, переважали в ЗОШ

(t=2,39; р<0,05). В той же час слід відмітити, що

в ЗОШ було достовірно більше здорових дітей,

які мають функціональні та деякі морфо�

функціональні відхилення, а також знижений

опір організму до гострих та хронічних захворю�

вань, через що часто та довго хворіють, тобто

дітей групи ризику, дія на організм яких неспри�

ятливих чинників зовнішнього середовища

призведе до виникнення в них хронічних захво�

рювань (t=2,36; р<0,05) (рис. 1 а). 

В ході порівняльного аналізу стану здоров’я

шістнадцятирічних і чотирнадцятирічних учнів

в ЗОШ відмічено зростання частки дітей, які

хворіють на хронічні захворювання, зокрема

появі дітей, віднесених до ІV групи здоров’я

(рис.1а). Особливо це добре видно при вив�

чені розподілу учнів на групи для занять із

фізичного виховання. Так, як видно із

рис. 1 б, до 16 років у ЗОШ відзначено зни�

ження частки підлітків, які віднесені до ос�

новної групи, тобто дітей, які не мають

відхилень у стані здоров’я або мають нез�

начні відхилення та достатню фізичну

підготовку (t=2,88, р 0,01 при Х2=9,35,

р<0,01), за рахунок недостовірного, але все

ж зростання частки учнів, які віднесені до

підготовчої групи, та появи частки учнів,

які віднесені до спеціальної групи, тобто,

тих які мають значні відхилення в здоров’ї

тимчасового або постійного характеру

(t=3,12, р<0,05 при Х2=9,35, р<0,01). У НВК

достовірних відмінностей у стані здоров’я учнів

14 та 16 років виявлено не було.

При порівняльному аналізі стану здоров’я

шістнадцятирічних учнів навчальних закладах

різного типу була відмічена тенденція до пере�

важання в ЗОШ дітей, віднесених до ІV групи

здоров’я, яка виражалась в повній відсутності

дітей зазначеної групи в НВК (t=1,82, р 0,1).

При розгляді розподілу учнів на групи для

занять із фізичного виховання виявлена тен�

денція переважання дітей, віднесених до підго�

товчої групи (t=1,93, р 0,1).

Таким чином, можна сказати, що в підлітко�

вому віці у дітей, які навчаються в ЗОШ, з’явля�

ються деякі чинники способу життя, що приз�

водять до швидкого зниження їхнього рівня

здоров’я. В навчальних закладах нового типу,

навпаки, суттєвих відмінностей в стані здоров’я

учнів 14 та 16 років не виявлено, що може

свідчити про відносну стабільність їх способу

життя в зазначений період. 

Аналіз даних, отриманих в ході анкетуван�

ня учнів на наявність в їхньому житті та�

ких чинників «дорослого» способу життя,

як споживання алкогольних напоїв та тю�

тюнопаління, виявив досить негативну

картину (рис. 2). Так, на сьогодні тільки

55,75% учнів старших класів відповіли, що

за останній місяць вони не вживали ані

однієї із вищезазначених ПАР, в той час як

25,8% учнів відповіли, що вживали алко�

гольні напої, 13,5% — курили, а 4,95% —

відповіли, що вживали одночасно обидва

види зазначених ПАР. 
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Рисунок № 1 б. Розподіл учнів старших класів, які навчаються 
в навчальних закладах різного типу, на групи для занять 

із фізичного виховання



Аналіз способу життя учнів залежно від типу

навчального закладу підтвердив наші припу�

щення (рис. 2). Так, якщо серед учнів НВК тіль�

ки одна третина вживала ті чи інші вищезазна�

чені вироби, то в ЗОШ — половина (t=3,65, 

р 0,0005 при Х2=17,46, р<0,001). В той же час в

ЗОШ підлітків, які вживали алкогольні напої та

тютюнові вироби, було більше на одну третину

(t=2,60, р 0,01 та t=1,71, р<0,1, відповідно, при

Х2=17,46, р<0,001). Учнів, які відповіли, що

вживали за останній місяць одночасно обидва

види зазначених ПАР, була приблизно однакова

кількість в обох типах навчальних закладів. 

Аналіз даних залежно від віку учнів показав,

що у 14 років ще немає достовірних відміннос�

тей за кількістю дітей, які не вживали зазначені

ПАР. Однак, спостерігається тенденція перева�

жання в ЗОШ учнів, які вживають алкогольні

напої (t=1,95, р 0,05). 

Рисунок № 2. Розподіл учнів навчальних закладів різного
типу залежно від вживання психоактивних речовин

В 16 років картина різко змінюється (рис. 2).

Якщо в НВК кількість підлітків, які не вжива�

ють алкогольні та тютюнові вироби, залишаєть�

ся приблизно на тому ж рівні, то в ЗОШ їх част�

ка зменшується в півтора рази (t=1,87, р 0,1

при Х2=0,16, р<0,01). Це відбувається, в основ�

ному, за рахунок зростання, майже вдвічі, част�

ки учнів, які вживають тютюнові вироби

(t=1,91, р 0,1 при Х2=0,16, р<0,01). Слід також

зазначити, що якщо в ЗОШ частка учнів, які

вживають одночасно обидва види зазначених

ПАР, залишається приблизно тією ж, то в НВК

у шістнадцятирічних визначено її різке знижен�

ня — в 6 разів (t=1,98, р 0,05 при Х2=8,42,

р<0,05). 

Порівняльний аналіз анкетних даних на

наявність шкідливих звичок у учнів 16 років

залежно від типу навчального закладу виявив

достовірне переважання в ЗОШ дітей, які вжи�

вають ПАР (t=3,41, р 0,001 при Х2=14,09,

р<0,005). В той же час відмічається достовірне

переважання в ЗОШ дітей, які вживають тютю�

нові вироби — в 2 рази вище (t=2,10, р 0,05 при

Х2=14,09, р<0,005). Слід звернути увагу, що се�

ред шістнадцятирічних учнів ЗОШ, підлітків,

які вживають алкогольні напої, або одночасно

вживають і алкогольні, і тютюнові вироби,

також було більше (рис. 2).

Висновки. Проведене нами дослідження по�

казало, що: 

— в навчальних закладах нового типу у по�

рівнянні із загальноосвітніми школами перева�

жають діти, які не вживають ані алкогольні, ані

тютюнові вироби;

— в той же час аналіз стану здоров’я учнів по�

казав, що в навчальних закладах нового типу

навчаються більш здорові та фізично розвинуті

діти;

— в чотирнадцятирічному віці ще не відміче�

но достовірних відмінностей щодо кількості

дітей, які не вживають вищезазначені

ПАР, але слід відмітити тенденцію пере�

важання в ЗОШ учнів, вживають алко�

гольні напої;

— в той же час серед чотирнадця�

тирічних учнів ЗОШ здорових дос�

товірно більше, однак це за рахунок

дітей, які мають функціональні та деякі

морфофункціональні відхилення, а та�

кож знижений опір організму до гост�

рих та хронічних захворювань, через що

часто та довго хворіють, тобто дітей гру�

пи ризику, дія на організм яких неспри�

ятливих чинників зовнішнього середо�

вища призведе до виникнення в них

хронічних захворювань;

— якщо в НВК до 16 років частка підлітків,

які не вживають ані алкогольні, ані тютюнові

вироби, залишається приблизно на одному

рівні, а частка учнів, які вживають одночасно

обидва види ПАР навіть зменшується, то в

ЗОШ частка дітей, які не вживають ПАР, змен�

шується в півтора рази;

— в той же час, якщо порівняльний аналіз

стану здоров’я учнів НВК достовірних відмін�

ностей не виявив, то в ЗОШ відмічається змен�

шення частки дітей, які не мають відхилень у

стані здоров’я або мають незначні відхилення та

достатню фізичну підготовку, за рахунок появи

частки дітей, які мають значні відхилення в

стані здоров’я тимчасового або постійного ха�

рактеру.

Таким чином, отримані результати порівня�

льного аналізу стану здоров’я підлітків, які нав�

чаються протягом ряду років у навчальних зак�

ладах різного типу та не мають поганих звичок,

дозволяють зробити висновок про те, що в

підлітковому віці середовище, в якому вони

мешкають, не чинить істотного впливу на
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динаміку стану здоров’я за умови, якщо вони

дотримуються здорового способу життя. 

Зазначене питання потребує подальшого

поглибленого вивчення.
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Стаття містить відомості про читацькі
інтереси студентської молоді та старшоклас"
ників. Вміщено статистичні дані відносно став"
лення молодих людей до морально"етичних проб"
лем сучасної української літератури. 

Ключові слова: ціннісні орієнтації, духовні

цінності, матеріальні цінності, естетичні цін�

ності, читацькі інтереси.

Статья содержит информацию о читательс"
ких интересах студенческой молодёжи и стар"
шеклассников. Содержатся статистические
данные об отношении молодых людей к нрав"
ственно"этическим проблемам современной укра"
инской литературы. Цель статьи — принудить
учителей и преподавателей к популяризации
книжных знаний, активизировать процесс пропа"
ганды книги, как основного средства познания и
приобретения опыта, среди представителей мо"
лодого поколения.

Ключевые слова: ценностные ориентации,

духовные ценности, материальные ценности;

эстетические ценности, читательские интересы.

The article contains  the  information about inter"
ests of students and senior schoolchildren as
readers.Besides, it includes the statistics of young peo"
ple’s attitudes to moral and ethic problems of modern
Ukrainian Literature. The aim of the article is to make
teachers popularize the bookish knowledge, activate
the process of spreading the book as the main mean of
cognition and acquisition of spiritual experience among
the representatives of young generation.

Key words: valuableorientations, spiritual values,

moral values,aesthetical values, reader’s interests.

Мета статті — змусити вчителів та викладачів

до популяризації книжних знань,  активізувати

процес пропаганди книги як основного засобу

пізнання та набуття духовного досвіду серед

представників молодого покоління.     

Свідомість сучасної молоді формується під

впливом багатьох чинників: національних та

освітніх традицій, преси, телебачення. Дореч�

ним буде питанням: а яке місце у цьому пере�

ліку посідає книжка? Чи варта вона чого�небудь

в очах сучасних молодих українців? Загаль�

новідомо, що саме книга може здійснювати

вплив на життя людини, бо відкриває перед нею

світ, збагачує розум і почуття, впливає на розви�

ток характеру, допомагає переймати мудрість

попередніх та сучасного поколінь. 

Свого часу Т. Г. Шевченко закликав:

Учітеся, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

Тому, працюючи над дослідженням, ми ста�

вили перед собою мету: визначити місце книги у

житті сучасної молоді та окреслити коло її чи�

тацьких інтересів.

Реалізація поставленої мети передбачає ви�

конання таких завдань:
1. провести анонімне анкетування серед

підлітків, студентів Луцького базового медич�

ного коледжу першого року навчання та учнів 

(9–11�го класів) загальноосвітніх шкіл м. Луць�

ка, з метою визначення місця книги в їхньому

житті; 

2. визначити суму читацьких зацікавлень се�

ред студентів;

3. простежити ставлення молодого по�

коління до використання інвективної лексики,

аморальноготипу поведінки героїв на сторінках

літературних творів, а також періодичних ви�

дань;

4. здійснити аналіз отриманої інформації.  

Дослідження фактичного матеріалу проведе�

но із використанням таких методів:

• анкетування;

• статистичного;

• гіпотетико�дедуктивного;

• описовивого.

Джерелом фактичного матеріалу стали анкет�

ні дані, отримані при опитуванні ста п’ятдесяти

респондентів, студентів Луцького базового

медичного коледжу першого року навчання та

учнів загальноосвітніх шкіл (9–11 класи)

м. Луцька.

Новизна роботи: дослідження такого типу

друкуються вперше, а тому не претендують на

вичерпність теми і передбачають продовження

розгляду визначеної проблеми. 

Сучасний етап розвитку української держа�

ви — чи не один із найскладніших в усій історії.

Кожен із нас може простежити крах попередніх

уявлень про життя, кардинальних ідеологічних
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концепцій нашого суспільства. На зміну звич�

ним стереотипам приходять нові, які адекватно

сприймаються далеко не всіма. Спостерігається

гостра соціальна боротьба практично в усіх сфе�

рах нашого життя. Природно, що все це відби�

вається на психічному та моральному стані

кожного індивіда, у тому числі й молоді — по�

особливому чутливої та вразливої частини

суспільства.

Так, сьогодні в Україні сформовані у віках

цінності набувають істотно відмітних значень:

відбувається перебудова ставлення до пред�

метного світу, до міжособистісних відносин.

Місце людини визначається тепер значною

мірою не тільки якостями осбистості, але й ре�

човими об’єктами — матеріальними цінностя�

ми, які репрезентують її у соціальному плані

(дім, квартира, грошові знаки, земля та інші

престижні у конкретний момент розвитку

суспільства речі). Нині суспільство перебуває у

стані маргінальності, що безпосередньо відоб�

ражається на молоді та підлітках.

Формування світоглядного портрету молодої

особистості  передбачає визначення пріоритетів

у сфері духовних, матеріальних та естетичних

цінностей. Духовні цінності — це «нормативна,

рекомендаційно�оціночна сторона явищ суспі�

льної свідомості, що виражається через від�

повідні форми, служить нормативною формою

орієнтації людини в соціальній і природній

реальності» [1, с. 481]. Моральними цінностями
ми звикли називати «явища моральної культу�

ри, за допомогою яких задовольняються

суспільні й індивідуальні потреби в подоланні

суперечностей між поведінкою особи й інтере�

сами суспільства» [1, с. 484�485]. Естетичні
цінності ж передбачають «предмети і явища

природи, доступні людському пізнанню; …речі

створювані людьми…й продукти духовної діяль�

ності; твори мистецтва» [1, с. 485]. Лише гар�

монійне поєднання перелічених вище цінніс�

них одиниць може сформувати повноцінну

молоду особистість. 

Беззаперечним залишається той факт, що

незмінним джерелом формування ціннісних

орієнтацій у свідомості молодої особи є ні що

інше як книга. Виходячи із вищесказаного,

виникає потреба у визначенні місця такого виду

діяльності людини, як читання у процесі мо�

рального, духовного та естетичного вдоскона�

лення молоді.

Загальновідомо, що саме книга, художній

твір можуть впливати на життя людини, бо

відкривають перед нею світ, збагачують розум і

почуття, впливають на розвиток характеру, до�

помагають переймати мудрість попередніх та

сучасного поколінь. «Саме література виконує

головну роль у формуванні світогляду, характе�

ру й особистісних якостей, естетичних смаків

молодого покоління. Високе мистецтво слова

допомагають читачам усіх вікових груп пізнати

великий і складний світ, себе у ньому, осмислю�

вати людські стосунки» [2, с. 6] й формувати

своє уявлення про духовність.

Іноді складається враження, що Україна —

всуціль читаюча країна. У цьому можна переко�

натися, їдучи у громадському транспорті,

прогулюючись парком: одні сидять із газетами,

інші — гортають книжку. Але що читають? Яка

художня та естетична якість такого чтива?

ХХІ століття — час великих змін не лише у

суспільстві, але й у самій свідомості людей. І но�

ва література, безсумнівно, стала виразни�

комцих зрушень. Не дивно, що майже ніхто не

оцінює літературу з точки зору її художньої та

естетичної цінності чи практичної вартості, а

тим більше — як джерело життєвого досвіду.

Молоде покоління практично не здатне відріз�

нити шедевр від комерційного типу писанини.

На сторінках сучасної так званої «художньої

літератури» просто рясніють нецензурна лекси�

ка, опис еротичних чи брутальних сцен жорсто�

кості.  

Учителі загальноосвітніх шкіл, викладачі ви�

щих навчальних закладів одноголосно стверд�

жують про небажання молодого покоління чи�

тати. Зовсім невеликий відсоток учнів та

студентів читає те, що передбачено навчальною

програмою із літератури, а про позапрограмний

матеріал не може бути й мови. Молоді люди не

вважають це за необхідне, посилаючись на ве�

лику зайнятість або альтернативу книги —

Інтернет. С. Єфремов зазначав, що «завоювати

майбутність допоможе нам книжка і тільки

книжка. Без книжки культура минулого гине,

культура ж майбутнього без книжки не росте»

[3, с. 305]. Логічно напрошується запитання: на

скільки високою буде культура молодого по�

коління при такому стані речей?   

Реалізуючи поставлені на початку роботи

завдання, ми мали на меті, найперше, з’ясувати

те, як студенти читають тексти з літератури,

запропоновані міністерською програмою. Ре�

зультати  приголомшили. 
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Ми спробували поцікавитися тим, чи читає

українська молодь на дозвіллі. Ось дані прове�

деного опитування:

Беззаперечним залишається  факт, що найк�

раща та книга, яка містить у собі найбільше

правди, а, отже, найбільше зацікавлює читача.

Тому наступним було запитання: «Якому чи�

танню надаєте перевагу?»

Хтось мудрий сказав: «Хороша книга — це те

саме, що розмова із високо�культурною люди�

ною». Всім відомо, що сучасне українські літе�

ратурні твори непозначаються особливою мов�

ною культурою. Тому на сторінках періодичних

видань, а часто й художніх творів, зустрічаємо

велику кількість слів, що належать до інвектив�

ної лексики. Як же сучасний молодий читач ре�

агує на цю проблему?

Відомий філософ А. Шопенгауер зазначав,

що «погані книги — це моральна отрута, що

притуплює розум» [3, с. 309]. У кожного із нас є

своє поняття моралі та моральної поведінки.

Все частіше від людей старшого покоління

можна почути про те, що сучасна молодь живе

аморально. Тому респондентам нами було пос�

тавлене наступне запитання: «Як ви ставитеся

до проблеми використання еротичних мотивів

на сторінках художньої літератури чи преси?»

Сучасний світ потерпає від дефіциту добра та

людяності. Неодноразово доводиться чути, що

молоді люди поводяться досить брутально. Що

ж виховує у них жорстокість? Звичайно ж — те�

лебачення, періодика та література. 

Як же ставиться молодь до проблеми опису

фактів жорстокості на сторінках художньої літе�

ратури чи преси?

Насторожує той факт, що кількість позитив�

них та негативних відповідей виявилася рівною.

Та найбільше занепокоєння викликає те, як

байдуже молоді люди ставляться до жорсто�

кості. Чужа смерть, вбивства, кровопролиття не

викликає у них жодного відчуття страху чи

відрази. Навпаки, молодь сьогодні «смакує»

кривавими картинами. Багато із того, що було

жорстоким десять років тому, сьогодні вва�

жається просто грубістю. Дивує те, що молоді

люди знають лише три прояви жорстокості:

вбивство, пограбування, зґвалтування.

Чи вважають себе жорстокими представники

молодого покоління?

Логічно постає питання: «З чим пов’язує су�

часна молодь жорстокість у світі, у стосунках

один із одним?».

353

Р
о

зд
іл

 Х
ІV

 «
З

Д
О

Р
О

В
И

Й
 С

П
О

С
ІБ

 Ж
И

Т
Т

Я
»



Практично в усіх анкетах мала місце порада:

вилучити із вільного продажу детективи, в яких

йдеться про криваві вбивства. У такий спосіб

молоді люди прагнуть подолати жорстокість у

суспільстві.

Однак варто зазначити: не зміст книги винен

у моральному розбещенні молоді, а той факт,

що молоді люди бачать не те, що варто було 

б побачити. Свого часу Нестор Літописець

зазначав: « Якщо пошукаєш мудрості уважно, то

знайдеш велику користь для душі своєї» [4, 

с. 345].

Прикро, але мало хто розуміє основне при�

значення книги. Суть її полягає у тому, щоб ви�

ховувати у душі естетичні смаки, патріотизм,

почуття людської гідності, добро, повагу, любов

до ближнього, чистоту мовлення та культуру

думки. Тому завдання кожного викладача ( і не

тільки словесника) відчувати свою відпові�

дальність за те, щоб сприяти популяризації

книжних знань, необхідність активізувати про�

паганду книги, як основного засобу пізнання та

набуття духовних, моральних та естетичних

цінностей. Учитель або ж викладач «повинен

навчити … читати, розуміти ідею твору, його

художню вартість і практичну цінність як дже�

рела життєвого досвіду; виховувати…високий

естетичний смак, уміння розрізнити шедевр від

графоманської писанини. Робити це потрібно

системно й комплексно… Дуже важливо форму�

вати особистість з інноваційним типом мислен�

ня, з належним рівнем інформаційної культури»

[5, с. 32]. 

Отже, проведене дослідження показало, що

книзі у житті сучасної молодої людини відво�

диться зовсім незначна роль. Очевидно тверд�

ження про те, що «книга вчить, як на світі

жить», залишилося в уявленні молоді пережит�

ком минулого століття. І хоча переважна

більшість — читачі з уже  досить�таки невибаг�

ливим естетичним смаком, тішить те, що амо�

ральні елементи їх насторожують. Таким чином

ситуацію ще можна виправити на краще. А, от�

же, й зберегти моральне здоров’я нації. 
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В статті розглянуто сутнісні характеристи"
ки та визначено зміст міжетнічних відносин,
встановлено міждисциплінарні зв’язки. Розкрито
проблему формування міжетнічних відносин як
одного із аспектів громадянського виховання
підростаючого покоління.

Ключові слова: міжетнічні відносини, грома�

дянське виховання.

В статье рассмотрены сущностные характе"
ристики и определено содержание межэтничес"
ких отношений, установлены междисциплинар"
ные связи. Раскрыта проблема формирования
межэтнических отношений  как одного из аспек"
тов гражданского воспитания подростающего
поколения.

Ключевые слова: междуэтнические отноше�

ния, гражданское воспитание.

The essential characteristics were examined in the
article and the content of the interethnic relations was
determined, the interdiscipline connections were estab"
lished. The problem of the formation of the interethnic
relations as one of the aspecty of civil education of the
young generation was revealed.

Key words: the interethnic relations, the civil

education.

Постановка проблеми. Відносини між етно�

сами супроводжують увесь розвиток людської

цивілізації. Вони носять глобальний характер,

тож впливають на всі сфери суспільного жит�

тя — політичну, соціально�економічну, духовну,

сімейно�побутову тощо. Їх наслідки постійно

відчуваються як у загальносвітовому масштабі,

так і на різних рівнях суспільної стратифікації —

міждержавному, регіональному, а також у відно�

синах між окремими народами, етнічними

групами, індивідами. Тож, якщо не вдається

досягнути порозуміння на міжетнічному рівні,

тоді розпочинаються найрізноманітніші конф�

лікти, що призводять до винищення цілих на�

родів [1, с. 386]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз наукових праць із проблеми формування

міжетнічних відносин свідчить про те, що вона

розроблялася у контексті різних наукових галу�

зей. Філософські та культурологічні аспекти

розкривалися у дослідженнях Є. Андроса,

Ю. Бромлея, Л. Гумільова, В. Кафарського,

І. Кононова, Л. Нагорної, С. Пролєєва, М. Сте�

пика, А. Шведової та ін. Загальнопедагогічні та

психологічні — Т. Андрущенко, Ю. Арутюняна,

В. Бизової, Г. Волкова, З. Гасанова, В. Заслуже�

нюка, С. Лур’є, Н. Сєрової, Т. Стефаненко,

Г. Філіпчука, П. Щербаня та ін. 

Виділення невирішених частин загальної проб=
леми. Вітчизняні та зарубіжні науковці дос�

ліджували різні аспекти проблеми формування

міжетнічних стосунків, проте, на нашу думку,

порушена проблема вимагає більш детальної

розробки. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є

визначення сутнісної характеристики та змісту

міжетнічних відносин, установлення міждис�

циплінарних звязків у процесі формування

міжетнічних відносин, розкриття проблеми

формування міжетнічних відносин як одного із

аспектів громадянського виховання підростаю�

чого покоління.

Виклад основного матеріалу. У світовій науці

немає чіткості у визначенні термінів «міжгру�

пові відносини», «міжгрупове поводження»,

«міжгрупова взаємодія» і навіть «міжгруповий

конфлікт». Вони вживаються майже як рівноз�

начні.

Терміни «міжгрупове поводження» та «між�

групова взаємодія» трактуються як спостережу�

вальний компонент міжгрупових відносин, але

не включають психологічних процесів і явищ,

що безпосередньо не спостерігаються, але

відіграють важливу роль у життєдіяльності

індивідів та груп [2, с. 115]. 

У контексті вивчення проблеми міжгрупово�

го поводження слід звернутися до твердження
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Т. Стефаненко, яка розглядала міжетнічні від�

носини не тільки як відносини між групами

(суперництво або співробітництво). На її думку,

сюди потрібно включити і ставлення до груп,

які проявляються в уявленнях про них — від по�

зитивних образів до забобонів. Відносини між

групами можуть виникати і без безпосередньої

взаємодії між ними, що не раз виявлялося в

емпіричних дослідженнях. Очевидно, що між�

групові відносини — це відносини між групами,

у тому числі між етнічними спільностями, тобто

відносини, об’єктом і суб’єктом яких є групи.

Однак багато соціальних психологів під міжгру�

повими відносинами розуміють насамперед — і

навіть винятково — відносини між індивідами

як представниками конкретних груп. 

Такої точки зору дотримувався британський

соціальний психолог А. Тешфел. Усі відносини

між людьми він розташовував на континуумі,

полюси якого становлять міжособистісні та

міжгрупові відносини між представниками

конкретних груп [2, с. 116]. 

Ю. Арутюнян називав міжетнічні відносини

різновидом соціальних зв’язків між структурни�

ми елементами суспільства, об’єктом і суб’єк�

том яких є етнічні групи. Виходячи із цього,

дослідник пропонував розуміти «міжетнічні

стосунки» в широкому та вузькому сенсі.

В широкому сенсі слова міжетнічні стосунки

розуміються як взаємодії народів у різних

сферах — політиці, культурі і так далі, у вузько�

му сенсі — як міжособисті стосунки людей

різних національностей, які теж відбуваються в

різних сферах спілкування — трудовому, сімей�

но�побутовому, а також сусідському, дружньому

та інших видах неформального спілкування [3,

с. 10]. 

В радянській науці для позначення цієї сфе�

ри стосунків переважно застосовували термін

«міжнаціональні відносини», в пострадянській

соціології, окрім того, стало поширеним понят�

тя «етнонаціональні відносини», яке, до речі, не

має чіткого тлумачення. За кордоном цей нап�

рям дослідження визначається як «соціологія

расових та етнічних відносин». Утім, ці дефін�

ітивні розбіжності не мають принципового ха�

рактеру, то ж у західному та пострадянському,

зокрема й українському, наукових підходах ро�

зуміння сутності та змісту проблеми міжетніч�

них відносин загалом співпадає. 

Характер міжетнічних відносин — дружній,

нейтральний або ворожий — залежить, у першу

чергу, від умов макросередовища, системи

соціальних відносин, розвитку держави. Крім

того, міжетнічні відносини залежать і від умов,

що складаються у мікросередовищі — у конк�

ретних територіальних колективах, спільнотах.

У мікросередовищі мають значення такі факто�

ри, як соціальна структура контактуючих етно�

сів, її динаміка, історичне минуле і сучасна си�

туація спілкування, наприклад, міра зацікавле�

ності у контактах, традиції спілкування, а також

культурні фактори [4, с. 163].

Міжетнічні відносини — один із найваж�

ливіших структурних елементів етнонаціональ�

ної ситуації. Вони відображають результати

впливу її (етнонаціональної ситуації) форму�

вання. Поняття «етнонаціональна ситуація»

включає, крім міжетнічних відносин, механізм

поповнення етнічних утворень, кількісний і

якісний склад етнонаціональних груп, динаміку

внутрішніх процесів у цих групах, рівень

соціального задоволення та пов’язані з ним дії

представників національних меншин і етнічних

груп, спрямовані на покращення свого соціаль�

но�економічного становища та політико�пра�

вового статусу в суспільстві країни проживання

[4, с. 166].

Відносини, що складаються між людьми

різних національностей, так само як і між

народами в цілому, є результатом спільних

соціальних умов. Міжнаціональні відносини

складаються під впливом складних взаємодій

об’єктивних обставин, перш за все соціально�

політичних, економічного становища контак�

туючих національностей і суб’єктивних фак�

торів — сприйняття об’єктивних обставин

людьми, їхніх асоціацій, співставлень [4, с. 168].

У соціології є чітке розмежування понять

«міжетнічні відносини» та «етнічні відносини».

Перше поняття має вужчий зміст, відображаючи

відносини між окремими народами, що склада�

ються в процесі взаємодії, а також стосунки між

різними етнічними групами та особами, що на�

лежать до окремих суспільностей. Друге — шир�

ше, бо воно, як правило, включає як міжетнічні

відносини у зазначеному розумінні, так

внутрішні аспекти етнічних відносин, що скла�

даються всередині окремого етносоціадьного

організму. Зрештою, сам феномен міжетнічних

відносин можна представляти в «широкому

розумінні» цього слова, тобто як взаємодію

етнічних груп, народів у різних суспільних

сферах та, у «вузькому розумінні», як міжосо�

бистісні стосунки людей різної етнічної прина�

лежності в певних сферах спілкування —

в побуті, трудовому колективі, неформальних

об’єднаннях тощо [1, с. 387]. 

Цікавими є дослідження міжетнічних відно�

син із філософських позицій, стосовно різних

контекстів аналізу проблем співвідношення

етносів (В. Антонович, М. Грушевський, В. Гна�

тюк, М. Драгоманов, М. Костомаров та ін.).

У сучасній філософській науці стверджується

думка про те, що співвідношення етносів у

соціально�історичному просторі детермінується
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не лише суб’єктно�рефлексивним, але й сис�

темно�ціннісним контекстом, який відбиває

співвідношення ціннісних світів різних етносів,

дистанцію між цими світами і між окремими їх

компонентами. 

У ракурсі культури та її цінностей систему

міжетнічних відносин дозволяє проаналізувати

системно�ціннісний контекст. Ціннісні пріори�

тети етносів і, відповідно, відношення між їх

ціннісними системами, поза сумнівом, обумов�

лені соціально�історичними (і навіть природни�

ми) обставинами. Ціннісні пріоритети етносів

визначаються, з одного боку, об’єктивними,

соціально�історичними обставинами, але з

іншого боку — залежать від свідомої, цілеспря�

мованої духовної діяльності етносуб’єктів.

Суб’єктно�рефлексивний контекст розглядає

відносини щодо безпосередньої практичної

взаємодії етносів, їхніх емоцій та почуттів, ду�

мок та поглядів стосовно один до одного.

Соціально�історичний контекст включає два

рівні: культурно�цивілізаційний (більш загаль�

ний) і частково�соціальний, пов’язаний з окре�

мими сферами, «полями» у рамках конкретної

соціальної системи [5].

Урахування визначених контекстів аналізу

міжетнічних відносин, на думку Є. Степанова,

створює можливості для наукового обґрунту�

вання теорії і практики встановлення між�

етнічних відносин. Так, важливим постає

зіставлення автостереотипу певного етносу із

гетеростереотипами інших етносів, урахування

неоднорідності, диференційованості кожного

етносу, ситуативних соціальних обставин, які

так чи інакше впливають на самооцінки та

взаємини етносів. Опора на соціально�історич�

ний аналіз допоможе не тільки глибше зро�

зуміти причини стану міжетнічних відносин,

що спостерігається, але й побачити перспекти�

ви їх розвитку, розробити досить обґрунтований

прогноз, запропонувати ефективні заходи оп�

тимізації відносин [6, с.7]. 

У сучасних педагогічних дослідженнях проб�

лема формування міжетнічних відносин часто

розглядається як один із аспектів виховання гро�

мадянина. Так, вітчизняна дослідниця Г. Наза�

ренко, розглядаючи міжетнічні відносини у

складі компоненту виховання громадянина

України, особливу значущість приділяє сучас�

ним науковим дослідженням конкретно�педаго�

гічного і технологічного підходів до формування

громадянськості особистості (В. Гонський,

О. Докукіна, П. Ігнатенко, Н. Косарєва, Л. Кри�

цька, В. Каюков, В. Поплужний, Л. Рехтета,

М. Рудь та ін.). У роботах цих дослідників осо�

бистість розглядається як найвища цінність

суспільства, як рівноправний суб’єкт відносин із

державою. Тому, на думку Г. Назаренко, сучасне

життя суверенної України зумовлює об’єктивну

потребу в розробці нового змісту національної

школи, у зв’язку з чим наукову цінність мають

дослідження у сфері етнопедагогіки Ф. Абаєвої,

Ю. Азарова, Р. Байрамкулової, М. Стельмахови�

ча, В. Страшного та ін.

Актуальним в аспекті виховання громадян�

ськості молодого покоління є розроблена

К. Чорною модель особистісно орієнтованої

системи громадянського виховання сучасних

школярів. Важливе місце у змісті громадянсько�

го виховання посідає формування міжетнічних

відносин на принципах свободи, рівноправ�

ності, взаємодопомоги, миру, толерантності.

Теоретичні наробки М. Боришевського,

С. Рябова, О. Сухомлинської, І. Тараненко,

К. Чорної знайшли відображення в Концепції

громадянського виховання особистості в умо�

вах розвитку української державності [7]. 

В рамках нашого дослідження вважаємо

доцільним розглянути більш детально головні

аспекти громадянського виховання в Україні,

що зумовлюється процесом відродження нації в

контексті проблеми міжетнічних відносин. 

Отже, для України, яка є поліетнічною дер�

жавою, громадянське виховання відіграє особ�

ливо важливу роль тому, що воно покликане

сприяти формуванню соборності України, що є

серцевиною української національної ідеї. Саме

на базі демократичних цінностей, що мають

лежати в основі громадянського виховання,

можливе об’єднання різних етносів і регіонів

України задля розбудови й удосконалення суве�

ренної, демократичної держави, громадянсько�

го суспільства.

Серед принципів, дотримання яких у процесі

громадянського виховання особистості є най�

більш вагомими у налагоджені міжетнічних сто�

сунків, на нашу думку слід назвати: принцип гу�

манізації та демократизації виховного процесу,

що передбачає рівноправність, проте рівнозо�

бов’язаність учасників педагогічної взаємодії,

їхню взаємоповагу, переважаючу діалогічність

взаємодії, що викликає у вихованця позитивну

налаштованість до впливів вихователя, від�

критість до сприйняття громадянських ціннос�

тей: щирості, доброти, справедливості, добро�

зичливості, співчутливості, милосердя тощо;

принцип інтеркультурності, що передбачає

інтегрованість української національної культу�

ри у контекст загальнодержавних, європейсь�

ких і світових цінностей, у загальнолюдську

культуру. Реалізація цього принципу означає,

що у процесі громадянського виховання мають

забезпечуватись передумови для формування

особистості, вкоріненої у національний грунт і

водночас відкритої до інших культур, ідей та

цінностей. 

357

Р
о

зд
іл

 Х
V

 «
С

О
Ц

ІА
Л

Ь
Н

А
 П

С
И

Х
О

Л
О

ГІ
Я

»



Отже, особистість, вихована на таких прин�

ципах, здатна зберігати свою національну іден�

тичність та налагоджувати позитивні міжетнічні

відносини, оскільки вона глибоко усвідомлює

національну культуру як невід’ємну складову

культури світової.

Важливе місце у змісті громадянського вихо�

вання посідає формування культури міжет�

нічних стосунків. У Концепції наводиться таке

визначення культури міжетнічних відносин —

це реалізація взаємозалежних інтересів етносів,

народностей у процесі економічного, політич�

ного, соціального і духовного життя на принци�

пах свободи, рівноправності, взаємодопомоги,

миру, толерантності.

Культура міжетнічних стосунків, на думку

упорядників Концепції, має економічну, по�

літичну, правову, духовну основи. Деформація

цих основ призводить до конфліктних між�

етнічних стосунків, проявів шовінізму та інших

небезпечних для громадянського миру і злагоди

ситуацій. Вона проявляється у повазі інтересів,

прав, самобутності великих і малих народів: у

підготовці особистості до свідомого життя у

вільному, демократичному суспільстві; готов�

ності й умінні йти на компроміси із різними

етнічними, релігійними групами заради соціа�

льного миру в державі.

Найважливішою складовою громадянської

свідомості є моральність особистості, яка вклю�

чає певні гуманістичні риси, що являють собою

єдність національних і загальнолюдських

цінностей, такі, як доброту, увагу, чуйність, ми�

лосердя, толерантність, совість, чесність, пова�

гу, правдивість, працелюбність, справедливість,

гідність, терпимість до людей, повагу і любов до

своїх батьків, роду. Саме ці якості визначають

культуру загальної поведінки особистості. 

Відповідно, виховання за таких умов має

стимулювати також розвиток планетарної сві�

домості. Вона включає відчуття єдності й

унікальності життя на Землі, повагу до всіх на�

родів, їх прав, інтересів і цінностей; розуміння

світу як єдності і різноманітності, системи дер�

жав, які мусять мирно співіснувати, співпрацю�

вати в умовах свободи, на засадах моральних

ідеалів, гуманізації міжнародних стосунків, виз�

нання головним пріоритетом права людини

націй і народів, постійної уваги до світових

проблем.

Проте ефективність громадянського вихо�

вання значною мірою зумовлюється не лише

спрямованістю власне виховного процесу, а й

відповідними формами та методами його ор�

ганізації. Серед методів та форм громадянсько�

го виховання пріоритетна роль належить актив�

ним методам, що базуються на демократичному

стилі взаємодії і спрямовані на самостійний по�

шук істини, сприяють формуванню критичного

мислення, ініціативи й творчості. До таких

методів належать: ситуаційно�рольові ігри,

соціодрама, метод відкритої трибуни, соціаль�

но�психологічні тренінги, інтелектуальні аук�

ціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціаль�

них ситуацій із морально�етичним характером,

ігри�драматизації тощо. Крім цих методів,

доцільно долучати також традиційні: бесіди,

диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з

книгою, з періодичною пресою, самостійне ре�

цензування і т. ін.

Висновки з даного дослідження та перспек�

тиви подальших досліджень у цьому напрямку.

Таким чином, розглянувши проблему форму�

вання міжетнічних відносин, було розкрито

міждисциплінарні зв’язки, визначені харак�

терні особливості та зміст поняття міжетнічних

відносин із позицій  філософських, культуро�

логічних, психологічних та загальнопедагогіч�

них наукових галузей, встановлено значущість

питання формування міжетнічних відносин як

аспекту громадянського виховання в Україні

задля гармонізації та регулювання міжетнічної

напруженості, встановлення позитивних відно�

син, що передбачає необхідність подальшого

вивчення сутності проблеми формування

міжетнічних відносин не лише в теоретичному,

але й практичному значенні.
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У статті розкрита позитивна роль гуманізації
освітнього простору, що створює комфортну ат"
мосферу, в якій особистість має бажання отри"
мувати знання і зацікавлена в тому, щоб проявля"
ти свої здібності та розкривати глибину свого
потенціалу. Названо ознаки, що мають бути вра"
ховані при побудові навчального процесу на заса"
дах гуманізації, що, в свою чергу, призводить до
розкриття внутрішнього потенціалу особистості
та стає стимулом до самореалізації  за рахунок
гармонійного розвитку  дитини. 

Ключові слова: взаємодія, гуманізація, зона

найближчого розвитку, метод, освітній простір,

особистість, самореалізація. 

В статье раскрыта позитивная роль гумани"
зации образования, что создает комфортную ат"
мосферу, в которой личность имеет желание по"
лучать знания и заинтересована в том, чтобы
проявлять свои способности и раскрывать глуби"
ну своего потенциала. Уделяется внимание  осо"
бенностям, которые должны учитываться при
гуманизации учебного процесса, что, в свою оче"
редь, приводит к раскрытию внутреннего потен"
циала ребенка и становится стимулом в самореа"
лизации личности за счет гармоничного развития
ребенка.  

Ключевые слова: взаимодействие, гуманиза�

ция, зона ближайшего развития, метод, образо�

вательное пространство, личность, самореали�

зация. 

The article is devoted to the positive role of human"
ism in educational sphere that creates a comfort
atmosphere, where a person has a desire to get knowl"
edge, has an interest to demonstrate his abilities and
expand the depth of his potential. Also the author pays
attention to the main features of education process
which should be based on humanization. So by tern, it
helps to open the inner potential of a child and becomes
the stimulus to the self"realization of a person due to
child harmonic development.

Key words: interaction, humanization, zone of

the nearest development, method, educational

sphere, personality, self�realization, form.

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Сучасне життя зі своїм насиченим інфор�

маційним простором спонукає людство, особ�

ливо батьків,  до осмислення й усвідомлення то�

го факту, що діти мають право самореалізовува�

тися в цьому складному і дуже, інтенсивному

столітті. Отже, з одного боку, батьки, з іншого,

вчителі намагаються надавати більше матеріалу

для розвитку, збирати й опрацьовувати інфор�

мацію, а також допомагати пізнати світ знань,

акцентуючи увагу на тому, що ці знання не�

обхідно вміло використовувати в подальшому

житті. Одним із кроків до створення освітнього

простору в руслі комфортної атмосфери, в якій

дитина має бажання отримувати знання і заці�

кавлена в тому, щоб проявляти свої здібності та

розкривати глибину свого потенціалу, є гумані�

зація освітнього середовища.   

Спираючись на визначення «гуманізація

освіти — розповсюдження ідей гуманізму на

зміст, форми, методи навчання; забезпечення

освітнього процесу вільного і всебічного роз�

витку особистості, її активної участі в житті

суспільства» [1, с. 60], зрозумілим стає той факт,

що саме побудова освітнього середовища на за�

садах гуманістичної педагогіки надає поштовх

до розкриття внутрішнього потенціалу особис�

тості, що, в свою чергу, служить стимулом до са�

мореалізації особистості за рахунок гармоній�

ного розвитку дитини.

Аналіз останніх публікацій. Як показав аналіз

літературних джерел, гуманізація навчально�

виховного процесу була предметом досліджен�

ня  Вітторіно де Фельтре, Я. А. Коменського,

Ж. Ж. Руссо, В. О. Сухомлинського. 

Дослідниками, котрі спиралися на зону

найближчого розвитку дитини, є Ш. Амонаш�

вілі, Л. Виготський, Карл Роджерс. Останній є

одним з найбільш впливових теоретиків у галузі

гуманізму.  

Загальні проблеми школи діалогу культур

досліджував М. Бубера. Не були осторонь пи�

тань розвиваючої освіти В. Давидов, В. Занков,

Д. Єльконін.

У контексті досліджуваної проблеми суттєве

значення мають праці із філософії освіти Є. Гу�

синського, В. Давидова, О. Запесоцького,

І. Єрмакова, А. Маслоу, І. Фомічової.

Виділення невирішених частин загальної проб=
леми. Незважаючи на певні здобутки, гумані�

зація освітнього процесу як стимул до самореа�

лізації дитини потребує наукового узагальнення

в тому сенсі, що створення освітнього поля на

ґрунті гуманізації вимагає застосування форм,
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методів, прийомів, механізмів, засобів, ознак,

тобто конкретних дій з боку вчителя чи батьків,

а також врахування вже відомих розробок на�

уковців, щоб у сукупності це стало арсеналом

для прояву внутрішнього потенціалу дитини,

що призведе до становлення особистості.  

Формулювання цілі. Важливо узагальнити  ос�

новні ознаки й аспекти побудови освітнього

простору на засадах гуманізації та їх практичне

застосування на різних вікових етапах розвитку

дитини для самореалізації особистості. 

Виклад основного матеріалу. Дослідник

І. Фомічова визначає різницю між механізмом

під час авторитарного навчання й гуманістичної

педагогіки, який полягає в тому, що основою

гуманізації є навчально�виховний процес «мо�

жу�хочу». Тобто в основі гуманістичного на�

вчання є той факт, що на будь�який вплив у ди�

тини має з’явитися позитивна мотивація до

виконання дії. Кожний педагог знає, що неваж�

ко викликати інтерес, допитливість, але утри�

мувати їх протягом часу, доки дитина має зас�

воїти матеріал, важко. Набуття знань та вмінь

дуже часто є рутинною, і тому мотивація

миттєво спалахує і загасає. 

Ряд відомих педагогів (Ш. Амонашвілі,

Р. Бернс, К. Ушинський та інші) зазначають, що

виникає потреба в іншій побудові освітнього

середовища, а також потрібні додаткові кроки

для підтримки мотивації. Гуманістичний напря�

мок передбачає отримання  перспективних

результатів. Причому результати не обмежені

визначеними рамками,  а по суті це «становлен�

ня особистості» загалом [2, с. 94]. Гуманістич�

ний погляд підкреслює два моменти: унікаль�

ність учня і ставлення вчителя до учня.

Загальні акценти гуманістичних підходів в

освіті в різних країнах світу[3, с. 194].

Таблиця 1

Гуманістичні підходи в освітньому середовищі 

Зупинимось також на ознаках гуманістично�

го освітнього простору, які виділяють науковці,

та розглянемо їх дію в практичному застосу�

ванні:

1. Виховний вплив повинен включати Зону
найближчого розвитку. Розвиток дитини буде

більш повним, якщо спиратися на зону найб�

лижчого розвитку, тобто кожній дитині потрі�

бен «свій час» для того, щоб увійти в завтрашній

день. В умовах організованого, цілеспрямова�

ного педагогічного процесу це відбудеться,

якщо навчання відображає актуальний рівень і

приводить до руху те, що має свій задум у зоні

найближчого розвитку.

По�перше, розглянемо це з точки зору —

батьків. Сьогодення потребує володіти інфор�

мацією щодо  психічного, розумового, фізично�

го розвитку дитини з різних джерел, і це спону�

кає батьків до читання журналів «Мой

ребенок», «Между нами мамочками», енцикло�

педій, Інтернет сайтів. Ми стикаємось із тим,

що кожне джерело формує суб’єктивну думку

щодо розвитку будь�якого аспекту, і починаємо

нервувати і хвилюватися, думаючи про те, що

моя дитина чогось не вміє, а повинна. Хоча ті,

хто своєчасно прислухається до серця та до пот�

реб дитини, може констатувати, що кожна ди�

тина вимагає часу (і лише дитині він відомий),

щоб засвоїти або довести до навичок дії. 

Тобто, ми — батьки, повинні поставити зав�

дання, в якому чітко визначитись, чого я хочу

навчити свою дитину, стати опорою в цьому і,

спостерігаючи, намагатись окреслити зону

найближчого розвитку. І так крок за кроком:

дитина чогось досягла і ледь навчилась ходити,

а ми вже усвідомлюємо, що віримо в прояв її

здібностей у розвитку мовлення. 

За своїм віком діти можуть бути однакові, але

зона актуального й найближчого розвитку буде

різна, і важливо побачити ту реальну межу, якої

дитина досягла сьогодні і ту максимальну, яка

проявиться в найближчому майбутньому. Голов�

не — вірити і мати бажання побачите те, що ми,

дорослі — вихователі, батьки, наставники, вчи�

телі прогнозуємо кожній конкретній особистості. 

З точки зору вчителя також необхідно

визнання того, що не можуть усі діти бути одна�

ковими і що кожна дитина має свою власну ди�

наміку розвитку у будь�якій галузі. Отже, перед

учителем постає завдання — стежити за шляхом

розкриття дитиною її потенціалу та фіксувати

розкриття її навичок. Таким чином, ми до�

сягнемо до того, що дитина буде мати велике

бажання  йти стежками світу знань, нехай, по�

миляючись і навчаючись, але чіпко тримаючись

за всі можливі джерела інформації та вмінь, а це

і призведе до самореалізації кожної дитини. 

Отже, перший механізм акцентує увагу на то�

му, що для успішної реалізації гуманістичної

освіти необхідна позитивна готовність дитини

до сприйняття інформації, на включення до

діяльності, причому, з одного боку, випадково, з

іншого — в результаті спеціальної організації

навчально�виховного процесу. 

´Œ
—

¬
≤“

¿
 –

≈
√≤

Œ
Õ

”
ª 

π
2
, 

2
0
1
1

360

1. Почуття Школа надає великого значення почуттям

та мисленню і менше — отриманню

інформації 

2. Я�концеп�

ція

Одним з найважливіших завдань освіти є

розвиток у дітей позитивної Я�концепції

3. Комуніка�

ція 

Учитель звертає особливу увагу на розви�

ток людяних стосунків і відвертої міжосо�

бистісної комунікації

4. Особистісні

цінності

Школа визнає важливість особистісних

цінностей і намагається полегшити фор�

мування позитивних цінностей



2. Позитивно сформована мотивація. Як стве�

рджують науковці, установка на виконання дії

виникає за наявності двох умов: коли в суб’єкта

виникає потреба до дії та коли існує ситуація до

її задоволення. «Установка — необхідна ланка,

що виступає посередником між дією навко�

лишнього середовища та психічною діяльністю

особистості, між дійсністю і психічними функ�

ціями» [2, с. 97]. Установка є обов’язковою умо�

вою гуманізації навчання, тому що механізмом

є «можу�хочу». Завдання педагога, як говорить

Ш. Амонашвілі, активізувати сили дитини, що

«рвуть із середини» [2, с. 98]. 

На практиці бажано не примушувати дитину

вивчати англійську мову, лише тому що це мод�

но і кожна сучасна мама хоче похвалитися перед

іншими. Важливо надати дитині «право голо�

су», запропонувати й англійську мову, і відвіду�

вання музичної школи, і басейн, а дитина дуже

швидко сама визначиться, в якому саме виді

діяльності вона буде самореалізовуватись, тобто

«повний прояв особистістю індивідуальних і

професійних якостей» [1,с. 301]. І це привід пи�

шатися нашими дітьми, і вони будуть сміливо,

із бажанням, із настроєм,  мотивацією, стиму�

лом ставити перед собою мету для подальшого

самовдосконалення.

Прикладом застосування цього положення в

педагогічній діяльності вчителів ми вбачаємо у

формах і методах навчання, які при коректному

використанні знову ж таки формують цю

цілісну гуманізацію освітнього середовища. За

основу взяті основні форми і методи на різних

етапах розвитку дитини, що пропонують дидак�

ти, а саме: Ю. Бабанський, А. Кузьминський,

І. Лернер, В. Оніщук, І. Підласий, М. Скаткін, І.

Харламов [4]: 

Форми навчання
• Індивідуальна (картки, тести, проект…)         

• Групова (проект, семінар, прес�конфе�

ренція…)   

• Масова (свята, екскурсія….) 

Методи навчання 
Словесні Наочні Практичні 

розповідь ілюстрація лабораторна 

робота  

пояснення демонстрація практична

робота

бесіда спостереження             вправи

гра  

Рольові ігри також надають можливість

дослідити емоції і стосунки в колективі. Сто�

сунки можна зробити більш відкритими за до�

помогою комунікативних ігор.

Також вважаємо корисним представити деякі

методи, що застосовують у своїй педагогічній

діяльності вчителі зарубіжних шкіл. Наприклад,   

• STAD — STUDENT TEAMS=ACHIEVEMENT
DIVISION

(Розмежування досягнень команд учнів)
Учнів об’єднують у групи по чотири — шість

учнів, ідеальним варіантом є включення до ко�

манди учнів з різним рівнем здібностей. Цей

процес має 5 етапів:

1. переказ (надання матеріалу у формі лекції)

2. групова робота (акцент на результат робо�

ти групи)

3. контрольна робота (індивідуально)

4. оцінки індивідуального прогресу (визнан�

ня отримують команди, які досягли найвищого

результату, але перемагають ті, які досягли

найбільшого прогресу)

5. визнання  команди (нагорода в різних

формах).

• «Картинка — загадка»

Матеріал поділяють на блоки. Представни�

кам групи надають різні частини цілого для вив�

чення, і вони повинні навчити цьому інших.

«Це педагогічний прийом. Деякі представники

відповідають за оволодіння різними аспектами

завдань і пояснення іншим. Специфіка в тому,

що успішне виконання завдання залежить від

кожного» [3, с. 202].                                                   

З вищезазначеного стає зрозумілим, що для

реалізації на практиці  необхідно викликати мо�

тивацію, застосовуючи названі методи й форми,

а також впроваджувати інноваційні технології

(інтерактивні, комп’ютерні, створення ситуації

успіху та інші), надати їй статусу  установки і ли�

ше потім розпочинати прикладну діяльність,

щоб у суб’єкта з’явився особливий стимул до

виконання дії, причому це йому не буде набри�

дати через застосування різноманітних форм,

методів. 

3. Право дитини на свободу вибору і можли"
вість заміни видів діяльності. Це означає на�

справді саморозкриття, самоактуалізацію, са�

мопрояв, але це має носити характер розумного

управління дитиною. Відомо, що дитина не в з

змозі зрозуміти свого майбутнього, не може

зорієнтувати свою діяльність на майбутнє, вона

лише розуміє свої потреби. І дуже важливо, як

зазначають науковці, створити відповідний

клімат і руйнувати бар’єри дитини, бо «це «кон�

сервує» особистісний потенціал [5, с. 138]

Якщо говорити про маленьких дітей, то ми

можемо запропонувати декілька варіантів,

наприклад: малювати, читати, стрибати, займа�

тися ліпленням, грати з м’ячем та інше, і дити�

на має обрати те, що їй цікаво, і спрямувати свій

ресурс до розкриття в цьому полі діяльності.

Звичайно, що це «тонке», дитина перебуває

під владою тимчасового бажання, і наш обо�

в’язок — постійно пропонувати різні види

діяльності, надати можливість зануритися у всі

сучасні креативні розробки.
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Чим старші учні, тим багатшим буде спектр

вибору, пов’язаний із вибором майбутньої про�

фесії і хобі. На жаль, наша система освіти не на�

дає можливості вибору предметів, тож нехай це

будуть маленькі елементи вибору, і учні будуть

почуватись впевнено і пишатись своїм вибором.   

З огляду на цю ознаку, ми можемо констату�

вати, що гуманізація освітнього простору засно�

вана на потребах особистості, бажаннях дити�

ни, розкритті внутрішніх сил та потужностей,

що призводить до ключового моменту — само"
реалізації особистості, з її власною індивіду�

альністю, та розкриттю неповторності у творчих

пошуках та мисленні.   

4. Створення особливої атмосфери. Необхідно

згадати атмосферу радості, творчості, добра, що

створювали в своїй педагогічній діяльності

Л. Толстой, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі,

яку діти не можуть самі побудувати, в цьому їм

потрібна допомога дорослих. Під час гуманізації

навчально�виховного процесу відбувається по�

будова стосунків на засадах співдружності

«…сприятливе середовище дозволяє кожній лю�

дині йти по шляху самопізнання, самоповаги і

самостійного навчання…» [3, с. 186].

Відповідальність за впровадження суб’єкт�

суб’єктної взаємодії лежить на тому, хто на�

вчає — вчитель, батьки, від них залежить розви�

ток та стабільність діалогу, і таким чином, це дає

поштовх до забезпечення дитині активності, а

вчителеві зворотний зв’язок, який допомагає

стежити за ходом засвоєння знань і своєчасно

вносити корективи, вибудовувати зону найб�

лижчого розвитку. Так дуже важливим є те, що

це служить інструментарієм до діагностування

здібностей, нахилів дитини [6]. 

Підсумовуючи основні ознаки гуманізації

освіти, зауважимо, що для реалізації цієї політи�

ки на практиці головним завданням є спряму�

вання  освітньої стратегії на суб’єкт�суб’єктну

взаємодію і, таким чином, — забезпечення ди�

тині активності,  відповідальності за результати

навчання. Процес життєтворчості досягає

кульмінації під час вирішального вибору в ос�

новних сферах самореалізації особистості.

Висновки. Отже, узагальнивши основні озна�

ки й аспекти гуманізації освітнього простору, а

також спектр методів і форм, усвідомлюємо, що

гуманістичні педагоги (батьки) виховують у собі

навички до справжньої опіки, відкриту і ефек�

тивну комунікацію, а також щирість, емпатію,

теплоту. Але важливо у подальшому дослідити

методики педагогічної діагностики, які запро�

ваджувались й використовуються в освітньому

просторі побудованому на засадах гуманізму.
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Результати опитування російськомовних рес"
пондентів показали, що серед різних вікових груп
російськомовна молодь має відносно вищий рівень
задоволеності життям, виразніше нарікає на
брак самореалізації та самовираження, менше
орієнтується на здобуття освіти як засобу
соціального просування, має більш проукраїнські
політичні вподобання. Молодь, яка потерпає через
недостатню матеріальну забезпеченість, нижче
оцінює свою задоволеність  життям, менше
схильна до зараджувальної поведінки, менш про"
українськи орієнтована.

Ключові слова: соціальні постави, матеріаль�

на забезпеченість, російськомовна молодь, за�

доволеність із життя, зараджувальна поведінка,

проукраїнські цінності.

Результаты опроса русскоязычных респонден"
тов показали, что среди различных возрастных
групп русскоязычная молодежь имеет относи"
тельно более высокий уровень удовлетворенности
жизнью, отчетливее сетует на отсутствие
самореализации и самовыражения, меньше ориен"
тируется на получение образования в качестве
средства социального продвижения, имеет более
проукраинские политические предпочтения.
Молодежь, испытывающая недостаточную
материальную обеспеченность, ниже оценивает
свою удовлетворенность жизнью, меньше склонна
к совладающему поведению, менее проукраински
ориентирована.

Ключевые слова: социальные установки, ма�

териальная обеспеченность, русскоязычная мо�

лодежь, удовлетворенность жизнью, совладаю�

щее поведение, проукраинские ценности.

The results of questioning the Russian"speaking
respondents showed that among the different age
groups a Russian"speaking youth had a relatively
higher level of life satisfaction, more clearly com"
plained about a lack of self"realization and self"
expression, was less oriented on an education as the
means of social career, and had the more pro"
Ukrainian political preferences. The youth which
experienced the bad financial conditions estimated its
life satisfaction lower, less disposed to coping behavior,
and had the less pro"Ukrainian orientations.

Key words: social attitudes, financial conditions,

Russian�speaking youth, life satisfaction, coping

behavior, pro�Ukrainian values. 

Важливим чинником соціально�комуніка�

тивних та політико�ідеологічних орієнтацій мо�

лоді є суб’єктивне відображення молодими гро�

мадянами свого матеріального добробуту. Цей

чинник діє почасти на свідомому рівні, більш�

менш прямо і безпосередньо, але частіше мають

місце різноманітні впливи, що мало або зовсім

не усвідомлюються, а головне — актуалізову�

ються та діють у широкому інтеракційному дис�

курсі. 

Перед молодою особою постає потреба ви�

значатися у відповідному просторі значень,

давати собі раду з проблемами що виникають,

шукати психологічного притулку в самій собі і в

оточенні. Індивідуально відображені проблеми

проектуються в простір соціальних взаємодій, де

зазнають більш чи менш відчутних трансфор�

мацій і повертаються до особи у вигляді спільно�

колективних, а водночас нею самою засвоюва�

них рішень та вподобань. Відтак, багаторазово

відображені, вони трансформуються в соціальні

постави — власні самої особи та спільні для всієї

спільноти, до якої особа належить. 

У виконаному під керівництвом І. Жадан

дослідженні особливостей і шляхів формування

соціальних уявлень молоді соціальні постави

(настанови, настановлення) вважаються як

істотними складовими, так і результатами

функціонування таких уявлень. 

Соціальні уявлення зумовлюють формуван�

ня відповідних постав на основі системи став�

лень особи, яка змінюється під впливом умов

перебігу її соціальної активності. Умовами мо�

жуть бути, зокрема, переконувальний вплив,

досвід взаємодії з іншими, тиск групи. Переко�

нувальний вплив виявляється ефективним у

разі, коли його суб’єкт має власну виразну іден�

тифікацію, демонструє послідовність суджень

та оцінок, володіє широким репертуаром ко�

мунікативних стратегій. Позитивний досвід

взаємодій з іншими забезпечує формування

постав толерантності, активності, відповідаль�

ності. Тиск групи здатен міняти  поведінку осо�

би через виконання нею певних ролей, залучен�

ня до нових видів діяльності.

Уявлення особи про ціннісно�смислову

спрямованість взаємодії відображають характер

її постав щодо спільноти, визначають спрямо�

ваність на просоціальні або проіндивідуальні
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цінності. Позитивні соціальні постави відігра�

ють важливу роль у підтримці соціальних

контактів та адаптації особи, у плануванні,

передбаченні і реалізації її сценаріїв. Вони

конкретизуються в прагненнях співпраці,

рівноправних партнерських взаємин, спільного

розв’язання виникаючих проблем. Поширення

такого роду постав сприяє усвідомленню значу�

щості просоціальних цінностей [5].

Метою статті є висвітлення низки особли�

востей соціальних постав російськомовної мо�

лоді, виявлених за результатами вивчення

соціально�психологічного змісту колективного

самовизначення російськомовного населення

України [1�3], у контексті їх залежності від рівня

матеріальної забезпеченості респондентів.

У жовтні�листопаді 2009 р. було проведено

опитування в переважно російськомовних

південно�східних регіонах країни. У кожному із

них за демографічними показниками (на під�

ставі даних Всеукраїнського перепису населен�

ня 2001 р. [4, с. 208�282, 448�479]) було визначе�

но місцевості, в яких відносно найвищу частку

населення становили особи російського

етнічного походження та носії російської мови.  

Вибірку структуровано за ознаками віку,

статі, величини та адміністративного статусу

населених пунктів. Усього було опитано 1537

осіб. Серед них респондентів, які в особистому

спілкуванні віддають цілковиту або основну пе�

ревагу російській мові, виявилося 1292 особи,

що становить 84,1%. Ця вибірка назагал не

відповідає строгим соціологічним критеріям

(особливо, коли окремо вивчалася її молодіжна

частина), але завдання опитування полягали не

у визначенні суто кількісних розподілів, а в

з’ясуванні психологічного змісту досліджуваних

явищ.

У складі російськомовної вибірки молодих

респондентів (віком від 18 до 29 років) було

319 осіб, або 24,7%, осіб середнього віку (30�49

років) — 465, або 36,0%, представників старшо�

го покоління (понад 50 років) — 508, або 39,3%. 

Структура молодіжної частини вибірки набу�

ла такого вигляду. Чоловіки становили 47,9%,

жінки — 52,1%. За національністю виявилося

62,1% українців та 32,8 — росіян, а 5,1% визна�

чили себе як представників інших національних

груп. За рідну мову 10,1% опитаної молоді виз�

нали українську (водночас усі вони віддають пе�

ревагу російській як мові особистого спілкуван�

ня), 89,2 — російську, 0,7 — назвали інші мови.

За родом занять молодіжна вибірка розподіли�

лася таким чином: працівники сільського гос�

подарства — 0,6%, робітники — 15,1, працівни�

ки сфери обслуговування — 20,1, службовці та

інженерно�технічні працівники — 14,5, студен�

ти — 35,5, військовослужбовці та працівники

органів правопорядку — 3,8, підприємці — 3,1,

безробітні — 3,5, домогосподарки — 1,9, назва�

ли інші варіанти — 1,6%. Повідомили, що ма�

ють вищу освіту, 28,5% опитаної молоді, не�

закінчену вищу — 29,5, середню спеціальну —

21,0, середню — 20,1, неповну середню — 0,9%. 

За місцем проживання найбільшу частку се�

ред молоді склали мешканці Донецької обл.

(31,0%), далі йдуть (за порядком зменшення) —

Луганська обл. (16,6), АР Крим (12,2), Харківсь�

ка (8,8), Одеська (7,5), Дніпропетровська (7,2),

Запорізька (6,0) області, м. Севастополь (3,7),

Миколаївська і Херсонська області (по 3,5%).

Серед опитаних виявилося 39,5% жителів об�

ласних центрів (до них зараховано й мешканців

Сімферополя та Севастополя), 43,3 — інших ве�

ликих і середніх (понад 50 тис. мешканців) міст,

8,8 — малих (до 50 тис. мешканців) міст і селищ,

8,4% — жителів села. 

Окремий інтерес у контексті досліджуваної

теми становить рівень матеріальної забезпече�

ності респондентів. Почасти цю характеристику

відображає запропонована для оцінки ознака

«середній рівень доходу на одного члена сім’ї»:

до 500 грн., від 500 до 1000 грн. та понад 1000

грн. Отриманий розподіл, хоч і виявився не

цілком пропорційним, проте дав змогу виділити

і порівняти три групи молоді, названих «малоза�

безпеченими» (9,6%), «середньозабезпечени�

ми» (51,9) та «забезпеченими» (38,5%).

Зміст спеціально розробленої російськомов�

ної анкети охоплював широке коло питань: за�

доволеності респондентів життям, ступеня за�

доволення їхніх основних потреб, їхньої

соціальної ідентичності, мовних уподобань,

політичних орієнтацій, особистісних постав у

різних сферах життєдіяльності тощо. 

Порівняння розподілу відповідей та оцінок

за віковими групами показало наявність статис�

тично значущих відмінностей за 33 ознаками із

59 тих, що оцінювалися респондентами. У ме�

жах простору цих ознак проведено факторний

аналіз, у результаті якого виділилися п’ять зна�

чущих факторів, що сукупно пояснюють 55,0%

загальної дисперсії.

У першому факторі (14,9% загальної дисперсії)

найбільше навантаження припало на запитання

про задоволеність опитаних своїм життям зага�

лом. Цілком задоволеними виявилися 19,2% мо�

лодих респондентів, радше задоволеними — 38,7,

не визначилися — 16,3, радше незадоволеними

— 21,1, зовсім не задоволеними — 4,7%. Серед

осіб середнього віку такий розподіл становив

11,6%, 31,0, 17,8, 29,7 та 9,9%, відповідно. У

старшій віковій групі відповіді становили 13,0%,

30,4, 18,1, 27,7 та 10,8%, відповідно. 

Очевидною є схильність молоді до позитив�

нішої порівняно із представниками інших віко�
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вих груп оцінки свого життя загалом, а також

змін, які в ньому вже відбулися або мають відбу�

тися в майбутньому. Такі відмінності, як прави�

ло, є типовими і стабільними в різних контекс�

тах життєдіяльності.

Зміст другого фактора (11,6% загальної дис�

персії) виявився політично означеним: тут,

насамперед, ідеться про орієнтацію на про�

російські цінності. А найбільш навантаженим

стало переживання респондентами щодо

єднання із Росією (про що повідомили 13,5%

молодих респондентів, 19,6 — респондентів се�

реднього віку, 28,7 — представників старшої

вікової групи) і браку захисту російської мови

(11,3%, 10,3 та 17,9%, відповідно).

На цій підставі можна виснувати, що ни�

нішня російськомовна молодь — дещо більш

проукраїнська, ніж старші за неї особи. Зага�

лом це відповідає наявним у сучасному суспі�

льстві тенденціям формування російськомов�

ного українського патріотизму, до якого

відносно прихильнішими виявляються саме

молоді громадяни.

У змісті третього фактора (10,1% загальної

дисперсії) відобразилася схильність опитаних

до зараджувальної поведінки, яка найвиразніше

втілилася в оцінці висловлювання «Звичайно

мені простіше зачекати, поки проблема

розв’яжеться сама собою». (Що менше згоди із

таким судженням, то вищою є самооцінна

здатність респондента давати собі раду в склад�

них ситуаціях). Відповідні оцінки серед молоді

розподілилися в такий спосіб: 36,1% — погоди�

лися із висловленням, 26,6 — чітко не визначи�

лися, а 37,3 — не погодилися. Оцінки представ�

ників середньої вікової групи — 34,5%, 21,8 та

43,7%, відповідно. Серед старших осіб погоди�

лися 44,3%, не визначилися — 20,4, не погоди�

лися — 35,3%. 

Отже, найбільш схильними до зараджуваль�

ної поведінки є особи середнього віку, а най�

менш — старшого. Молодь займає проміжне

положення між цими двома групами. Очевидно,

представникам старшого покоління бракує

життєвої енергії (з огляду на вік) та належного

досвіду соціальної поведінки (якого вони не

змогли достатньою мірою набути в умовах ко�

лишнього патерналістського соціуму). Молоді,

власне кажучи, також бракує цього досвіду, але з

інших причин: вона ще не мала достатнього ча�

су дорослого самостійного життя на його здо�

буття.

Такі природні для молоді вади проявилися в

змісті четвертого фактора (9,2% загальної дис�

персії), де на провідні місця вийшли ознаки пе�

реживання недостатньої реалізації здібностей (її

бракує 31,0% молодим респондентам, 15,7 —

респондентам середнього віку, 10,0% — літнього

віку) і свободи самовираження (14,7%, 4,7 та

3,7%, відповідно).

Молодь, отже, цілком традиційно нарікає на

брак самореалізації та можливостей самовира�

ження, натомість для старших вікових груп

відповідні проблеми є менш актуальними.

Центральним індикатором п’ятого фактора

(9,2% загальної дисперсії) стало висловлюван�

ня: «Освіта є основою успішної кар’єри». Пере�

важна більшість респондентів з усіх вікових

груп погодилася із такою думкою, проте серед

молоді їх виявилося значно менше: 58,9% проти

68,0 та 68,1% — серед респондентів середнього і

старшого віку. Незгодних різного віку є прак�

тично однаково: 16,0%, 14,9 та 14,7%, від�

повідно. Натомість молодь дещо частіше не

могла визначитися в цьому питанні: 25,1% про�

ти 17,1 та 17,2%.

Виходить, що молодь менше орієнтується на

здобуття освіти як засобу просування в межах

соціальної ієрархії. Принаймні в цьому відно�

шенні освіта для неї є меншою цінністю, ніж

для представників інших вікових груп.

Порівняння відповідей молодих респон�

дентів із різним рівнем матеріальної забезпече�
ності показало, що із 59 оцінених індикаторів є

значущі відмінності між представниками трьох

груп. У просторі цих 14 ознак було здійснено

факторний аналіз, у результаті якого виділилися

чотири значущі фактори із загальною дис�

персією 52,2%. 

Як і в описаному вище порівнянні вікових

груп, основу першого фактора (16,4% загальної

дисперсії) склали відповіді респондентів на

запитання про задоволеність своїм життям.

Проявилися істотні відмінності в оцінках трьох

груп респондентів. Найбільш задоволеними є

«забезпечені»: 27,5% їх — цілком та 44,2 — рад�

ше задоволені, 3,3 та 15,8 — зовсім або радше

незадоволені, 9,2% — не визначилися. Про�

міжну позицію зайняли «середньозабезпечені»:

цілком або радше задоволеними є 13,5% та 38,0,

зовсім або радше незадоволеними — 3,7 та 25,2,

а не визначилися — 19,6%. «Малозабезпечені»

повідомили про найменший рівень своєї задо�

воленості із життя: цілком або почасти задово�

лених серед них виявилося 16,7% та 23,3, зовсім

або радше незадоволених — 13,4 та 23,3, таких,

що не визначилися, — 23,3%. 

Такі дані є цілком очікуваними і відобража�

ють більшу проблемність оцінки свого життя,

притаманну особам (зокрема й молодого віку),

які потерпають через недостатню матеріальну

забезпеченість.

Подібно до відмінностей між віковими

групами, розподіл відповідей за ознаками дру�

гого фактору (13,1% загальної дисперсії) відоб�

разив політико�ідентифікаційні орієнтації
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респондентів. Тут найбільше навантаження

припало на вибір мови засобів масової кому�

нікації. 

Представники всіх трьох груп за рівнем

матеріального добробуту віддають виразну

перевагу російській мові перед українською.

Проте спостерігається істотний зсув оцінок

залежно від матеріальної забезпеченості. Так,

лише російську мову в ЗМК воліють 86,7%

«малозабезпечених», а ще 13,3 — припускають

часткову наявність української мови (інших

варіантів, що передбачають дедалі вищу частку

української мови, ці респонденти не вибирали

зовсім). Серед «середньозабезпечених» ана�

логічні показники склали 53,1% та 24,7, а серед

«забезпечених» — 55,8 та 26,7, відповідно. Част�

ка тих, хто пропонує однакову пропорцію ук�

раїнської і російської мов у ЗМК, виявилася

більшою серед «середньозабезпечених» (22,2),

ніж серед «забезпечених» (13,3). Проте лише ос�

танні якоюсь мірою припускають переважання

в ЗМК української мови над російською —

часткове (1,7) або цілковите (2,5%).

Отже, що вищим є рівень матеріальної забез�

печеності респондентів, то виразнішою стає

їхня прихильність до української мови, при�

наймні у сфері масової комунікації. Водночас

низка інших установлених показників дає змогу

поширити цю залежність на інші сфери само�

визначення громадян: вищий матеріальний

добробут схиляє до виразнішого прийняття ук�

раїнської ідентичності. 

Центральним у третьому факторі (11,9%

загальної дисперсії) виявилося висловлювання:

«Звичайно мені простіше зачекати, поки проб�

лема розв’яжеться сама собою» (як і в порівнян�

ні вікових груп загалом). Про свою згоду із ним

особливо виразно заявили представники групи

«малозабезпечених» 60,0%), натомість «середньо�

забезпечені» і «забезпечені» погоджувалися на�

багато рідше: 37,4 та 28,8%, відповідно. Обер�

нені пропорції зафіксовано за виявом незгоди із

змістом цього судження: серед «малозабезпече�

них» незгодні склали 20,0%, серед «середньо за�

безпечених» — 33,8, серед «забезпечених» —

45,8%. Що ж до тих, хто не визначився, то їх ви�

явилося, відповідно, 20,0%, 28,8 та 25,4% в

кожній із трьох груп. 

Такі співвідношення є доволі прозорими,

оскільки зв’язок між здатністю давати собі раду

і отриманням відповідних результатів, зокрема у

вигляді матеріального добробуту, досить

стабільно простежується в різних психо�

логічних дослідженнях.

Ознаки, що склали четвертий фактор (10,8%

загальної дисперсії), віддзеркалюють певну

претензійність на адресу соціального середови�

ща — ідеться про переживання відсутності по�

рядку і стабільності та солідарності громадян.

Щоправда, ці дефіцити по�різному сприйма�

ються й оцінюються представниками трьох

груп.

Із приводу недостатніх порядку й стабіль�

ності в суспільстві найчастіше нарікають «мало�

забезпечені» (46,7%), а найрідше — «середньо

забезпечені» (25,2), тоді як «забезпечені» вияв�

ляються ближчими до першої групи (39,7%).

Можна, отже, гадати, що складна соціально�

економічна ситуація порівняно менше дратує

представників (бодай потенційних) «середнього

класу», які, очевидно, схильні брати на себе

відповідальність за стан справ у суспільстві.

На дефіцит солідарності громадян більшу

увагу звертають «забезпечені» (10,7%) порівня�

но із «середньо» та «малозабезпеченими» (3,7 та

0%, відповідно). Схоже на те, що «забезпечені»

до певної міри потерпають через наявну або

уявну нелюбов до них із боку менш заможних

співгромадян.

Узагальнення висвітлених даних дає підстави

зробити висновки про те, що соціальним про�

шаркам російськомовної молоді порівняно із

представниками інших вікових категорій більше

притаманна схильність позитивно оцінювати

своє життя, прагнути самореалізації та самови�

раження, орієнтуватися на проукраїнські цін�

ності. Такі особливості посилюються із підви�

щенням рівня матеріальної забезпеченості

молодих громадян. Натомість у середовищі ма�

лозабезпеченої молоді відповідні тенденції слаб�

нуть, їх доповнюють знижена здатність давати

собі раду в складних ситуаціях та підвищена пре�

тензійність на адресу соціального оточення. 
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У статті аналізується феномен соціального
інтелекту особистості як один із чинників
ефективної волонтерської діяльності. Автори
висвітлюють рівні розвитку соціального інтелек"
ту студентів"медиків, роблять спробу визначити
зв’язок соціального інтелекту із рівнем емпатич"
них тенденцій та типом міжособистісних сто"
сунків.

Ключові слова: соціальний інтелект, студент�

медик, волонтерська діяльність, емпатія, міжо�

собистісні стосунки.

В статье анализируется феномен социального
интеллекта личности как один из факторов
эффективной волонтерской деятельности. Авто"
ры освещают уровни развития социального ин"
теллекта студентов"медиков, делают попытку
определить связь социального интеллекта с  уров"
нем эмпатических тенденций и типом межлично"
стных отношений.

Ключевые слова: социальный интеллект, сту�

дент�медик, волонтерская деятельность, эмпа�

тия, межличностные отношения.  

This article deals with the phenomenon of social
intellect of personality as one of the factors of effective
volunteer activity. The authors explain the degrees of
social intellect development of medical students, try to
determine the connection of social intellect with the
level of empathic tendencies and the type of interper"
sonal relations.  

Keu words: social intellect, medical student, 

volunteer activity, interpersonal relations, empathy.

На сьогодні для вищої медичної школи особ�

ливо актуальною постає проблема формування

особистості, яка не лише здатна  адаптуватися

до мінливого світу як пасивний спостерігач, а й

сама стає творцем світу, виступає рушійною си�

лою його перетворення. У цьому сенсі соціаль�

ний інтелект об’єднує і регулює пізнавальні

процеси, пов’язані із відображенням соціаль�

них об’єктів (людини як партнера по спілкуван�

ню, групи людей), визначає успішність оцінки,

прогнозування та розуміння поведінки людей.

Роль соціального інтелекту в діяльності ме�

дичних працівників  безумовно висока: рівень

його розвитку значною мірою  визначає особли�

вості взаємодії медика в професійній групі,

впливає на ступінь ефективності надання

медичної допомоги, виступає однією з умов

успішної кар’єри. Однак, до численних пе�

реліків  професійно важливих якостей медично�

го працівника поняття соціального інтелекту не

включене. 

Більшість науковців і керівників волонтерсь�

кого руху стоять на позиціях, що готовність лю�

дини до волонтерської діяльності є своєрідним

даром і визначається наявністю у неї певного

набору особистісних якостей (соціальна відпо�

відальність, соціальна активність, альтруїзм,

готовність до безкорисливого служіння сус�

пільству, моральність тощо) [7]. Вчені серед

низки зазначених якостей називають і соціаль�

ний інтелект, який дозволяє волонтеру прогно�

зувати поведінку підопічного з огляду на її вер�

бальні і невербальні прояви, розуміти його

потреби та проблеми, вміти сприйняти і зро�

зуміти почуття, адекватно оцінювати себе, свої

дії та вчинки стосовно оточуючих людей.

Волонтерство, як неприбуткова добровільна

діяльність, є для студентів медичного коледжу

доброю школою розвитку соціальної активності

(одним із показників якої є соціальний інте�

лект), а розвинутий соціальний інтелект, у свою

чергу, виступає когнітивним компонентом пси�

хологічної готовності студентів�волонтерів до

роботи із підопічними. Разом із тим, психо�

логічні механізми соціального інтелекту студен�

тів�медиків, особливості його прояву як факто�

ра здійснення суспільно корисної діяльності,

вивчені недостатньо.

Мета статті полягає у висвітленні соціально�

го інтелекту особистості як одного з чинників

ефективної волонтерської діяльності, розкритті

рівнів розвитку соціального інтелекту студен�

тів�медиків, з’ясуванні зв’язку соціального

інтелекту з емпатичними тенденціями та типом

міжособистісних стосунків.   

Аналіз наукових досліджень із проблеми

соціального інтелекту особистості засвідчує, що

соціальний інтелект — досить складне, неод�

нозначно трактоване психологічне явище. Він

став цариною наукових пошуків для Х. Гарднера,

Дж. Гілфорда, В. Н. Куніциної, Г. Олпорта,

М. Саллівена, Р. Стернберга, Р. Селмана,

Е. Торндайка та ін. Соціальний інтелект розгля�

дається в роботах О. О. Бодальова, О. І. Власової,
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О. С. Михайлової, Н. А. Кудрявцевої, Н. Н. Кня�

зевої, Г. П. Горанюшкіної,  О. В. Лунєвої та ін.

На сьогодні існує низка визначень соціаль�

ного інтелекту особистості. Він розглядається

під кутом розуміння людини людиною, соціаль�

ного мислення, міжособистісної взаємодії, ко�

мунікативної компетентності тощо [9].

Соціальний інтелект — це інтелект індивіда,

що формується в ході його соціалізації під впли�

вом умов певного соціального середовища [10].

Ще Е. Торндайк розглядав соціальний інтелект

як специфічну пізнавальну здібність, яка забезпе�

чує успішну взаємодію з людьми. Г. Олпорт опи�

сував соціальний інтелект як особливе вміння

правильно думати про людей, прогнозувати їхню

поведінку і забезпечувати адекватне пристосу�

вання у міжособистісній взаємодії [6]. Дж. Гіл�

форд розкривав соціальний інтелект як систему

інтелектуальних здібностей, які не залежать від

загального інтелекту і пов’язані, перш за все, із

пізнанням поведінкової інформації. Соціальний

інтелект визначає успішність оцінки, прогнозу�

вання і розуміння поведінки людей. До процесів,

які його утворюють, належить соціальна сенси�

тивність, соціальна перцепція, соціальна пам’ять

і соціальне мислення [2].

На думку сучасних дослідників, соціальний

інтелект — багатогранна складна структура. Зок�

рема, В. М. Куніцина вважає, що соціальний

інтелект — глобальна здібність, яка виникає на

базі комплексу інтелектуальних, особистісних,

комунікативних і поведінкових рис, включаючи

рівень енергетичної забезпеченості процесів

саморегуляції, ці риси обумовлюють прогнозу�

вання розвитку міжособистісних ситуацій, інтер�

претацію інформації та поведінки, готовність до

соціальної взаємодії і прийняття рішень [10].

Г. П. Горанюшкіна, аналізуючи дане поняття,

вказує, що формування соціального інтелекту

визначають соціальна перцепція, соціальна

сенситивність, соціальне мислення, рефлексія

й емпатія [1].

Дослідження проводилося у 2010

році на базі Луцького базового ме�

дичного коледжу. Вибірка налічува�

ла 50 студентів ІІІ курсу спеціаль�

ностей «Сестринська справа» та

«Лікувальна справа», з  них: 25 осіб

займаються волонтерською діяль�

ністю (експериментальна група) та

25 осіб не є волонтерами (контроль�

на група). Гетерогенну вибірку скла�

ли 9 осіб чоловічої статі та 41 особа

жіночої статі віком від 18 до19 років. Вік було

обрано із міркувань сумісності вікових особли�

востей і понять, які досліджуються.  

На першому етапі дослідження проводилась

діагностика соціального інтелекту за методикою

«Дослідження соціального інтелекту» Дж. Гілфор�

да і М. Саллівена, адаптована О. Михайловою.

Методика дозволяє вимірювати як загальний

рівень соціального інтелекту, так і складові здат�

ності до розуміння поведінки (передбачати

наслідки поведінки, адекватно відбивати верба�

льну і невербальну експресію поведінки, розу�

міти логіку розвитку складних ситуацій міжосо�

бистісної взаємодії) [5]. На другому етапі

дослідження ми провели модифікований тест�

опитувальник емпатичних тенденцій, розробле�

ний А. Мехрабіеном і Н. Епштейном [8]. На

третьому етапі дослідження було застосовано

тест на визначення домінуючого типу міжосо�

бистісних стосунків Т. Лірі [3]. У цілому, в інтер=
претації даних ми орієнтувалися на домінування
одних показників над іншими і меншою мірою —
на абсолютні величини.

Дослідження рівня розвитку соціального

інтелекту за методикою Дж. Гілфорда і М. Сал�

лівена (на основі композитної оцінки) виявило,

що в експериментальній групі (волонтери) жо�

ден студент не має низького рівня соціального

інтелекту, соціальний інтелект нижче середньо�

го (середньослабкий) притаманний 7�ми (28%)

студентам, середній соціальний інтелект (се�

редньовибіркова норма) — 17 (68%) студентам,

соціальний інтелект вище середнього (середнь�

осильний) — 1 (4%) студенту, жоден студент не

виявив високого рівня розвитку соціального

інтелекту (табл. 1).   

У контрольній групі (не волонтерів) рівень

розвитку соціального інтелекту розподілився та�

ким чином: жоден студент не має низького рівня

соціального інтелекту, соціальний інтелект ниж�

че середнього притаманний 10�ти (40%) студен�

там, середній соціальний інтелект — 15 (60%)

студентам, жоден студент не виявив соціального

інтелекту вище середнього та  високого рівня

(табл. 1).
Таблиця 1

Узагальнені результати діагностики 
рівня соціального інтелекту

Порівняльний аналіз діагностичних зрізів за

методикою «Дослідження соціального інтелек�

ту» Дж. Гілфорда і М. Саллівена у експеримен�

тальній та контрольній групах вказує на
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Група Рівень розвитку соціального інтелекту (%)

Низький

рівень

соціаль�

ного інте�

лекту

Середньо�

слабкий

Середньо�

вибіркова

норма

Середньо�

сильний

Високий

рівень

соціаль�

ного 

інтелекту

Експеримен�

тальна

� 28% 68% 4% �

Контрольна � 40% 60% � �



відсутність достовірних статистично значущих

відмінностей у показниках трьох субтестів

(№ 1, 3, 4) (табл. 2).
Таблиця 2

Порівняльний аналіз факторів соціального інтелекту 
у контрольній та експериментальній групах

** —  достовірність відмінностей на рівні р<0,01.

Зауважимо, що успішно ( �5 балів стандартне

значення) виконали субтест №1, 12 (48%) сту�

дентів експериментальної групи та 13 (52%)

контрольної групи. З них 3 (12%) студенти�во�

лонтери експериментальної групи та 1 (4%) сту�

дент контрольної групи  мають високі показни�

ки  за фактором пізнання результатів поведінки

(СВІ), що є свідченням високої здатності перед�

бачати подальші вчинки людей на основі

аналізу реальних ситуацій спілкування (сімей�

ного, ділового, дружнього), прогнозувати події,

базуючись на розумінні почуттів, думок, намірів

співучасників комунікації. 

Звертає на себе увагу той факт, що  за субтес�

том № 2 «Групи  експресій» середні показники у

студентів�волонтерів є нижчими, ніж у студен�

тів, які не займаються волонтерською діяль�

ністю (t = 2,72; р<0,01), зокрема 11 (44%) сту�

дентів експериментальної групи та 2 (8%)

контрольної групи мають низькі показники за

даним субтестом. Можемо припустити, що у

даній вибірці студентів�волонтерів є проблеми з

адекватним оцінюванням станів, почуттів,

намірів людей за їхными невербальними проя�

вами (міміка, пози, рухи, жести). Субтест № 2

вимірює фактор пізнання класів поведінки

(СВС), а саме: здатність до логічного узагаль�

нення, виділення загальних суттєвих ознак у

різних невербальних реакціях людини. В експе�

риментальній та контрольній групах не виявле�

но жодного студента ыз високим показником за

даним субтестом. Це є свідченням недостатньої

чуттєвості учасників даної вибірки до невер�

бальної експресії, яка істотно посилює здат�

ність розуміти інших людей. 

Незначні розбіжності в результатах експери�

ментальної та контрольної груп спостерігалися

під час виконання субтесту № 3 «Вербальна

експресія» (середнє статистичне значення в

експериментальній групі становить 7,96, у

контрольній — 7,28). Жоден діагностований

експериментальної та контрольної груп не

показав високих результатів (стандартне зна�

чення — 5) із даного субтесту. Разом з тим 5

(20%) студентів експериментальної та 6 (24%)

студентів контрольної груп виявили низькі по�

казники за даним субтес�

том (стандартне значен�

ня — 2). Такий результат,

на нашу думку, може

о б у м о в л ю в а т и с я

розбіжністю між обсягом

теоретичних знань сту�

дентів про вербальну ко�

мунікацію та формою

репрезентації запропо�

нованих їм практичних

завдань. Очевидно, що недостатність сигналів і

неповні уявлення про соціальні ролі учасників

акту спілкування викликали певні труднощі у

студентів у процесі ідентифікації висловлювань, а

відповідно вплинули на результати виконання

завдань.    

Результати виконання субтесту № 4 «Історії з

доповненням» (середній бал у волонтерів —

5,92, у не волонтерів — 4,56) не показали ста�

тистично достовірних відмінностей. Разом з

тим, за субтестом 3 (12%) студенти із числа

волонтерів виявили високі показники ( станда�

ртне значення — 5), жоден студент не волонтер

не показав високих результатів. Звертає на себе

увагу той факт, що низьких показників за

результати виконання субтесту «Історії з допов�

ненням» не виявлено у студентів волонтерів,

у 3 (15%) студентів не волонтерів стандартне

значення низьке, дорівнює 1.     

Субтест № 4 діагностує здатність розуміти

системи поведінки. Він є найбільш комплекс�

ним та інформативним за загальним фактором

ваги у структурі соціального інтелекту [5]. На

нашу думку, мінімальні  розбіжності у результа�

тах виконання тесту обумовлюються тим, що

лише незначна кількість діагностованих із гру�

пи  волонтерів має   глибокі знання про особли�

вості психологічних портретів учасників ко�

мунікації, вміє достатньо швидко орієнтуватися

у прогнозуванні їхньої поведінки. Однак,

більшість інших діагностованих із експеримен�

тальної та контрольної груп вирішують завдан�

ня субтесту, орієнтуючись  на власний життєвий

та комунікативний досвід, не виключається і

випадковий характер обрання правильної від�

повіді.

Таким чином, розвиваючи здатність передба�

чати наслідки поведінки та подальші вчинки

людей,базуючись на розумінні їхніх почуттів,

думок, слів та  намірів можна впливати на

рівень розвитку соціального інтелекту особис�

тості. 
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Група Субтест 

№ 1 Історія із

завершенням

Субтест 

№2 Групи

експресій

Субтест

№3 Вербаль�

на експресія

Субтест

№4 Історії з

доповненням

Композитна

оцінка

Експеримен�

тальна

9,60 6,04 7,96 5,92 29,40

Контрольна 9,44 7,44 7,28 4,56 28,28

t�критерій

Стьюдента

0,30 2,72**

р<0,01

1,13 1,81 0,90



З метою виявлення наявного рівня розвитку

емпатійності студентів експериментальної та

контрольної груп було проведено тест�опиту�

вальник  емпатичних тенденцій, розроблений

А. Мехрабіеном і Н. Епштейном [8]. Дані емпі�

ричного дослідження репрезентовано у таблиці 3. 

Таблиця 3

Результати діагностики емпатичних тенденцій студентів 
експериментальної та контрольної груп

Отримані результати засвідчують розбіжності у

рівнях розвитку емпатійності студентів експери�

ментальної і

к о н т р о л ь н о ї

груп. Звертає на

себе увагу ста�

т и с т и ч н а

достовірність

відмінностей

с е р е д н і х

показників у

експеримен�

тальної та

контрольної

груп: у сту�

д е н т і в � в о �

лонтерів во�

ни вищі (26,

36), ніж у сту�

дентів, які не

займаються

волонтерсь�

кою діяльніс�

тю (21,96) (t=

2,72; р < 0,01).

Підсумовуючи результати дослідження емпа�

тійності студентів, зауважимо: емпатійність є

однією з найважливіших властивостей особис�

тості волонтера. Очевидним є той факт, що без

емоційної чутливості на хвилювання інших у

формі співчуття або переживання волонтеру,

студенту�медику, буде складно  зрозуміти проб�

леми оточуючих. Саме ця властивість   стає  пус�

ковим фактором (спонукальною силою) у ба�

жанні безкорисливо допомагати вирішувати

проблеми інших людей.

Розвиток емоційної чутливості залежить від

багатьох факторів, серед яких: ступінь акту�

алізації потреб у добробуті інших людей, вміння

правильно сприймати невербальну інформацію

про стан людини за позою, мімікою, жестами,

інтонацією голосу тощо, життєвий досвід, ха�

рактер виховання в сім’ї та навчальному закладі.

Очевидно, що саме у другому параметрі (вміння

правильно сприймати невербальну інформацію

про стан людини за позою, мімікою, жестами)

теоретично існує зв’язок за субтестом № 2 «Гру�

пи експресій», який визначає здібність до

логічного узагальнення, виділення загальних

суттєвих ознак у різних невербальних реакціях

людини.

На наступному етапі дослідження нами було

застосовано методику — особистісний питаль�

ник, розроблений Т. Лiрi, спрямований на діаг�

ностику мiжособистiсних стосунків та власти�

востей особистості, які є суттєвими при

взаємодії з іншими людьми. Результати діагнос�

тики міжособистісних стосунків за методикою

Т. Лірі репрезентовано у таблиці 4.

Аналіз результатів засвідчує, що найбільше

середнє статистичне значення в експеримен�

тальній  групі отримав октант 8 «Альтруїзм» (10,

12, максимальне значення — 14, мінімальне

значення — 4), у контрольній групі — октант 7

«Співпрацюючий» (10, 20, максимальне значен�

ня — 15, мінімальне значення — 4). 

Домінування у групі студентів�медиків, які є

волонтерами «відповідально�великодушного»

типу міжособистісних стосунків, є очікуваним

для нас результатом. Адже для людей цього типу

характерне легке входження у різні соціальні

ролі, гнучкість у контактах, комунікабельність,

доброзичливість, жертовність, милосердя, бла�

годійність. Цей тип взаємостосунків співвідно�

ситься із вираженою потребою відповідати
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Група Рівень розвитку 

емпатійності (%)

Середнє 

статистичне

значенняНизький Середній Високий

Експери�

ментальна

16% 56% 28% 26,36

Контрольна 36% 48% 16% 21,96

Група

Середні статистичні показники 

типів міжособистісних стосунків

Середні 

статистичні 

показники 

за факторами
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Експериментальна 9,12 5,44 6,08 6,24 7,33 6,24 9,84 10,12 4,24 6,48

Контрольна 9,80 5,56 7,88 6,28 8,16 8,44 10,20 8,76 1,36 4,76

t�критерій 

Стьюдента, рівень

достовірних

відмінностей

0,86 0,23

2,92

**

р<0,01

0,04 0,88

3,32

**

р<0,01

0,43 1,56 1,53 0,95

Таблиця 4

Порівняльний аналіз типів міжособистісних стосунків у контрольній 
та експериментальній групах

** —  достовірність відмінностей на рівні р<0,01.



соціальним нормам поведінки, зі схильністю до

досягнення гармонії в міжособистісних сто�

сунках. 

Співпрацюючий тип міжособистісних сто�

сунків за середньостатистичними показниками

характерний для контрольної групи досліджува�

них. Можемо припустити, що членам  цієї групі

більшою мірою характерна посилена реакція на

впливи середовища, залежність самооцінки

частини членів групи від думки значущих

людей, прагнення до участі в групових подіях,

співробітництво; екзальтована потреба у поши�

ренні дружелюбності на оточення, пошук ви�

знання в очах найавторитетніших особистос�

тей, прагнення віднайти порозуміння з іншими,

ентузіазм, чутливість до емоційного настрою

групи.

Варто зауважити, що в обох групах найниж�

чим  середнім статистичним показником є по�

казник незалежно�домінуючого (егоїстичного)

октанта (експериментальна група — 5,44, конт�

рольна група — 5,56), який характеризується са�

мовдоволеністю (чи самозакоханістю), дис�

тантністю, егоцентричністю, завищеним рівнем

вимог, вираженим почуттям конкурентності,

що виявляється у прагненні зайняти особливу

позицію у групі та ін. Пояснюючи вищезазначе�

не, на нашу думку, необхідно врахувати спе�

цифіку професії медичного працівника. Для

активної професійної діяльності поряд із во�

лодінням практичними  навичками, необхідни�

ми для надання ефективної допомоги хворим,

важливою у діяльності медичного працівника є

гуманістична спрямованість його професії:

здатність сприймати та розуміти проблеми та

почуття хворого, вміти співчувати і співпере�

живати, адекватно оцінювати його психо�

емоційний стан.

У рамках дослідження соціального інтелекту

студентів�волонтерів нас також цікавили коре�

ляційні зв’язки показників соціального інтелек�

ту із рівнем розвитку емпатичних тенденцій та

типом міжособистісних стосунків. 

Аналіз кореляційних матриць дозволяє конс�

татувати: в експериментальній групі існує ви�

ражений позитивний кореляційний зв’язок

композитної оцінки соціального інтелекту із

показником «Вербальна експресія» (r = 0,56),

показника «Вербальна експресія» та індексу

емпатійності (r = 0,44); у контрольній групі ви�

явлено виражений позитивний кореляційний

зв’язок композитної оцінки соціального інте�

лекту та показника «Вербальна експресія» 

(r = 0,49) і виражений негативний кореляцій�

ний зв’язок показника «Вербальна експресія» та

типу міжособистісних стосунків «Агресивний»

(r = – 0,50).

Очевидно, що дані результати вимагають

глибшого дослідження, і в перспективі можуть

слугувати основою для розробки програми

соціально�психологічного тренінгу із розвитку

соціального інтелекту студентів�волонтерів. 

У результаті емпіричного дослідження со�

ціального інтелекту за методикою Дж. Гілфорда

і М. Саллівена було виявлено, що у групі волон�

терів він у межах: середньослабкий — середньо�

вибіркова норма — середньосильний, у групі не

волонтерів: середньослабкий — середньовибір�

кова норма. Статистично значущих відміннос�

тей у композитних оцінках експериментальної

та контрольної груп не виявлено. На відміну від

контрольної групи, інтеркореляційні зв’язки

соціального інтелекту в експериментальній

групі показують, що у ній композитна оцінка

позитивно корелює з усіма субтестами (взаємо�

зв’язок середній, перебуває у межах 0,43�0,56),

що є підтвердженням важливості розвитку у

студентів�волонтерів кожного із компонентів

соціального інтелекту особистості.

Аналіз діагностичних зрізів за методикою

Дж. Гілфорда і М. Саллівена в експеримен�

тальній та контрольній групах вказує на від�

сутність достовірних статистично значущих

відмінностей у показниках таких субтестів:

«Історія із завершенням», «Вербальна екс�

пресія», «Історії з доповненням». Однак за суб�

тестом «Групи експресій» виявлені достовірні

відмінності середніх показників: у студентів�

волонтерів вони нижчі, ніж у студентів, які не

займаються волонтерською діяльністю (t = 2,72;

р<0,01). Результати дослідження — неодноз�

начні. З одного боку, це  можна пояснити висо�

кою складністю для юнаків процесу розрізнен�

ня мімічних і пантомімічних сигналів, а з

іншого — певне дистанціювання студентів�

волонтерів від надмірної чутливості до невер�

бальної експресії може бути свідченням засто�

сування механізмів психологічного захисту.

Очевидно, що для студентів�волонтерів є недос�

татніми знання щодо розшифровування невер�

бальних експресій і розуміння логіки й структу�

ри міжособистісних комунікацій, які вони

набувають у процесі безпосередньої практичної

взаємодії у соціальних групах, зі своїми

підопічними. Тут повинно відбуватися спеціа�

льно організоване навчання в умовах цілеспря�

мованого психолого�педагогічного впливу. Ад�

же у даному випадку ми засвідчуємо тенденції

природного розвитку соціального інтелекту.

Соціальний інтелект є фактором, який забез=
печує якісний компонент волонтерської діяль=
ності. Волонтер із розвинутим соціальним інтелек=
том легко включається у соціальні зв’язки,
активний та гнучкий у соціальній взаємодії, як
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правило, більш задоволений життям, вміє вписа=
тися у нові суспільні структури та умови, протис=
тояти численним стресам, відповідно, має більше
шансів на тривалу і продуктивну суспільно корис=
ну діяльність. 
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Розкрито структурно"динамічні характерис"
тики відповідальності молодших медичних спе"
ціалістів, що є базовою в структурі професійної
моделі молодшого медичного спеціаліста та про"
являється в особистісному — через відповідальне
ставлення до пацієнтів, до професійної справи, до
себе; предметно"орієнтувальному, який виступає
підґрунтям для професійно"особистісного розвит"
ку і саморозвитку майбутнього молодшого медич"
ного спеціаліста та є показником готовності до
професійної діяльності; функціональному, що про"
являється в різних напрямках діяльності молод"
шого медичного спеціаліста. 

Ключові слова: професійна відповідальність,

моральна відповідальність, самосвідомість, ем�

патія, автентичність, когнітивний, мотивацій�

но�афективний та діяльнісно�поведінковий

компоненти.

Раскрыты структурно"динамические харак"
теристики ответственности младших медици"
нских специалистов, которые являются базовыми
в структуре профессиональной модели младшего
медицинского специалиста и проявляется в лично"
стном, — через ответственное отношение к па"
циентам, к профессиональному делу, к себе; пред"
метно"ориентировочному, который выступает
почвой для профессионально"личностного разви"
тия и саморазвития будущего младшего медици"
нского специалиста и является показателем го"
товности к профессиональной деятельности;
функциональному, что проявляется в разных нап"
равлениях деятельности младшего медицинского
специалиста. 

Ключевые слова: профессиональная ответст�

венность, моральная ответственность, самосоз�

нание, эмпатия, подлинность, когнитивный,

мотивационно�аффектный и деятельностно�

поведенческий компоненты.

Series of structural and dynamic characteristics of
the responsibility of junior medical specialists that is
basic in the structure model of professional nursing
specialist and is manifested in the personal — through
a responsible attitude towards patients, professional
matters and themselves; subject"of reference, which is
the foundation for professional and personal develop"
ment and self"development of future junior medical

specialist and is an indicator of readiness for profes"
sional activities; functional, which is manifested in dif"
ferent areas of activity of junior medical specialist.

Key words: professional responsibility, moral

responsibility, self�awareness, empathy, authenticity,

cognitive, motivational�affective and active�behav�

ioral components.

У психологічній літературі немає єдності у

поглядах на проблему феномену відповідаль�

ності. Так, згідно з гуманістичною концепцією

К. Роджерса. формування відповідальності

можливе через усвідомлення власної самості,

яка перебуває в полі досвіду кожної людини.

Механізмом, що інтегрує почуття відповідаль�

ності, є процеси асиміляції глибинного досвіду

переживання власного внутрішнього ядра лю�

дини. Усвідомлюючи свої позитивні й негативні

установки, мотиви, бажання, людина проникає

в глибини власного несвідомого, паралельно

розширюючи межі досвіду «Я». Гуманістичні

психологи вважають, що рівень відповідаль�

ності зростає в процесі пізнання і розширення

власних психологічних меж. Останнє можливе

за рахунок відповідального прийняття «Власної

неповторності та унікальності» [9].

На рівні психологічного аналізу відпові�

дальність — одна із найбільш загальних власти�

востей особистості, яка об’єднує в собі складові

афективно�мотиваційної, інтелектуальної та

діяльнісно�поведінкової сфер людини як тілес�

но�душевно�духовної цілісності. На думку

К. Муздибаєва, відповідальність — це «резуль�

тат інтеграції всіх психічних функцій особис�

тості: суб’єктивного сприймання навколишнь�

ого світу, оцінки власних життєвих ресурсів,

емоційного ставлення до обов’язку, волі» [7,

с. 19]. Бути «відповідальним — це, перш за все,

визнавати й захищати цінності свого оточення

та сприяти реалізації його цілей» [там же].

Отже, відповідальність як інтегральна якість

особистості має складну структуру, психо�

логічно вона визначається як внутрішніми, так і

зовнішніми чинниками та не зводиться до

зовнішнього обов’язку. Аналіз цієї проблеми

дозволив виявити розбіжності у підходах до

аналізу відповідальності, а також констатувати,

що механізми її функціонування та розвитку у
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професійній діяльності молодшого медичного

працівника не стали спеціальним предметом

вивчення, і тому актуальним є дане дослідження.

У наш час відбувається переорієнтація

дослідників з розуміння механізмів відповідаль�

ної поведінки, які ґрунтувалися на основі етич�

них концептуальних схем та побудовані на гіпо�

тетичних функціональних моделях, що важко

піддаються експериментальній перевірці, до

адекватних і, перш за все, психологічних ме�

тодів дослідження. Аналіз цих механізмів перед�

бачає діалектичне поєднання гносеологічного,

аксеологічного та онтологічного (функціональ�

но�динамічного, феноменологічного, морфо�

логічного) підходів. Комплексний і системний

підхід також передбачає вивчення проблем на

рівні цілісного суб’єкта.

В логотерапевтичній теорії В. Франкла вва�

жається, що основою формування відповідаль�

ності є вибір цінностей, пошук смислу і керу�

вання голосом совісті. Совість, на його думку, є

тим єдиним критерієм, який завжди інтуїтивно

вказує на правильне вирішення [15]. Відповідно

до теорії відповідальності Л. Колберга, моральна

свідомість розвивається не в результаті безпосе�

реднього присвоєння соціального (зовнішньо�

го) досвіду, а в ході активної творчої   взаємодії

індивіда із соціальним середовищем [16].

Дослідники [1], [6], [13] виділяють, в основно�

му, два головні критерії прийняття людиною

відповідальності. По�перше, це узгодженість

необхідності із бажаннями та потребами особис�

тості, тобто завдання, обов’язок набувають для

неї особистісного смислу, що є «основними конс�

татувальними (твірними) одиницями особистос�

ті, безпосередньо визначають головні та відносно

постійні ставлення людини до основних сфер

життя — до світу, до інших людей, до самої себе»

[13, с. 149]. Вони підкреслюють, що відповідаль�

ності не можна навчити, нею не можна оволодіти

лише шляхом засвоєння тих чи інших правил і

значень.  Людина стає відповідальною в реальних

життєвих ситуаціях та обставинах, які несуть у

собі моральний конфлікт — суперечності різних

смислових рівнів. Це передбачає включення ме�

ханізмів смислотворення у процесі взяття на себе

обов’язку.

Другим критерієм прийняття відповідаль�

ності є реалізація особистістю необхідного

відповідно до своїх сил, самостійно і згідно з

вимогами, поставленими до самої себе. Для ви�

конання обов’язку суб’єкт має бути здатним

здійснювати самоконтроль, враховувати зміни в

об’єктивних та суб’єктивних ситуаціях і відпо�

відно до цього регулювати свою поведінку та

мотивацію.

Важливим критерієм розвитку відповідаль�

ності є зміна суб’єкта в часі. М. В. Савчин зазна�

чає, що за критерієм «зміна в часі суб’єкта» про�

являється у  таких моментах: по�перше, це зрос�

тання можливостей індивіда (знань, умінь, на�

вичок, здібностей); по�друге, — зростання

потреб та інтересів особистості, поява нових,

що, в свою чергу, призводить до зміни акцентів

у процесі прийняття обов’язку [12]. Автор під�

креслює, що з’єднувальним елементом між

відповідальністю за минуле та відповідальністю

за майбутнє є відповідальність  за теперішнє, бо

доля майбутнього вирішується в даний момент

завдяки врахуванню досвіду минулого та

орієнтації на перспективу.

У психологічній літературі підкреслюється

роль самосвідомості у становленні відповідаль�

ності як особистісної якості та й у цілому у

формуванні особистості. Залежно від психоло�

гічних особливостей самооцінки як прояву са�

мосвідомості остання може як стимулювати, так

і стримувати активність особистості, сприяти

моральному зростанню або гальмувати його.

Так, об’єктивна самооцінка адекватно регулює

діяльність і поведінку студента. Вона є не�

обхідною умовою успішного самовиховання

особистості. Неадекватні уявлення про себе

нерідко стають джерелом вибору хибних  шляхів

до самоствердження. Самооцінка дозволяє вия�

вити та оцінити свої можливості для прийняття

того чи іншого рішення, зумовлює свободу ви�

бору. Обов’язок, який бере на себе особистість,

узгоджується з можливостями, з’ясованими

нею у процесі самооцінювання [4; 10].

Побудова нашого формувального експери�

менту ґрунтувалася на підході М. В. Савчина та

Л. П. Татомир до визначення сутності процесу

розвитку та формування моральної відповідаль�

ності, який полягає в тому, що когнітивні уяв�

лення особистості про моральні норми по�

ведінки за певних умов перетворюються у

внутрішні регулятори поведінки та діяльності

[13], [14]. 

Моральна відповідальність характеризується

як особистісна якість, суть якої полягає в

усвідомленні моральної потреби до виконання

соціальних норм (у тому числі особистісних), а

також здатність індивіда вільно прийняти спра�

ведливу оцінку скоєних вчинків, давати своїм

діям самооцінку з позицій гуманності, чистої

совісті.

Гуманізм людських стосунків дозволяє осо�

бистості визначитись не лише у виборі мети, але

і в її реалізації, адже особистість, що перебуває у

таких стосунках, завжди буде у гарному душев�

ному стані. Такий стан особистості є вкрай не�

обхідним у медичній професії. А це — головне,

оскільки основною метою і внутрішнім моти�

вом людського життя є хороший душевний стан

або евтюмія. Цей стан, за тлумаченням Діогена

´Œ
—

¬
≤“

¿
 –

≈
√≤

Œ
Õ

”
ª 

π
2
, 

2
0
1
1

374



Лаертського, визначається як «зрівноваженість»,

«гармонія», «безтурботність», «спокій», «бла�

женний стан».

Усвідомлення відповідальності, сила внут�

рішнього переконання орієнтує на виконання

наказу, закону. Ці риси утримують від проступку

навіть більш надійно, ніж зовнішній примус.

Відповідальність — це ніби міст між голосом

розуму, що виражає суспільно санкціоновану

точку зору, і рухом почуттів, що фіксують при

цьому власні індивідуальні схильності  й інтере�

си. Вони покликані перетворити норми розсуд�

ливості у те інтимно�особливе, яким є безпосе�

редні нахили. Отже, відповідальність — це той

важливий механізм, через який суспільні сто�

сунки проникають в індивідів і стають змістом

їхньої життєдіяльності.

Відповідальність як моральна якість — це та

сила, яка надає смислу діяльності особистості: її

меті, потребам, інтересам, мотивам, результатам.

Отже, перший обов’язок громадянина — мати

глибокі знання, власні переконання, думки. Але

ці переконання не повинні розходитися з

вимогами, сформульованими у нормах, законах

кожного «полісу». У протилежному випадку не

можна чекати від особистості свідомої, відпо�

відальної поведінки. Обов’язок суспільства — за�

безпечити громадян способом життя, гідним

людської сутності. Розрив між моральними, пра�

вовими нормами суспільства та морально�право�

вою свідомістю індивідів — це те, що вищою

мірою заважає виконанню обов’язку, приносить

і особистості, і суспільству непоправну шкоду,

адже людина в цьому випадку вірізняється

двоїстістю, стає безвідповідальною.

Головна роль у вихованні відповідальності

особистості, за Сократом, належить знанням.

Люди безвідповідальні не тому, що вони такі від

природи, а тому, що не знають, що це таке.

Знання ці цілком можливі, й людина, яка знає,

що таке відповідальність, просто не може бути

безвідповідальною. Тут наявна певна абсолюти�

зація знання.

В якому стані повинна перебувати осо�

бистість для того, щоб вона була відповідаль�

ною? Середній стан — кращий для відповідаль�

них дій, бо середина, пише Арістотель, тотожна

досконалості [3, с. 526]. Філософ дає відповідь і

на таке питання: яка особистість може бути

справді відповідальною? Лише високоморальна

особистість, адже в аморальної особистості

форма відповідальності не співпадає із внут�

рішнім станом її душі. Дії відповідального

індивіда повинні бути виваженими, свідомими,

вільними, їм повинен відповідати особливий

душевно піднесений стан [3, с. 633]. 

Ми припускали, що ефективне формування

відповідальності полягає у більш глибокому

розвитку усвідомлення студентами сутності ць�

ого  явища, вмінні розпізнавати прояви власної

безвідповідальності, виробленні  негативного

ставлення до неї та підкріпленні відповідальної

поведінки. 

У контексті врахування специфіки здійснен�

ня формувального  експерименту з майбутніми

молодшими медичними спеціалістами спира�

лися на думку про єдність соціальної і психо�

логічної (зовнішньої і внутрішньої) детермінант

відповідальності. Згідно з таким підходом,

відповідальність тісно пов’язана з усвідомлен�

ням особистістю змісту свого життя. Від змісту

буття, цінностей, які спонукають людину до

діяльності, від її мотивації залежить активність

особистості, усвідомлене ставлення до своєї

діяльності, рівень відповідальності і вчинків.

Відчуженість від соціальних норм та невміння

знаходити сенс свого буття послабляє соціальну

відповідальність і активність особистості [8]. 

Саме тому одним із завдань формувального

експерименту було розширення усвідомлення

майбутніми молодшими медичними спеціаліс�

тами того, що відповідальність — важлива про�

фесійна характеристика медичного працівника,

яка полягає у відповідальному ставленні до

пацієнтів, до професійної справи, до себе та пе�

редбачає готовність медичного працівника до

розвитку і саморозвитку. Таке усвідомлення стає

важливим стимулом самовдосконалення май�

бутніх молодших медичних спеціалістів.

Проаналізувавши основні вітчизняні й за�

рубіжні дослідження з цієї проблематики, у

підборі методів та прийомів цілеспрямованої

роботи з розвитку відповідальності ми базува�

лися на положеннях учених про те, що розвиток

відповідальності особистості нерозривно пов’я�

заний із розвитком її самосвідомості, внут�

рішнього (інтернального) контролю, який як

інтегральна риса індивіда пов’язує між собою

почуття відповідальності, усвідомлення сенсу

життя, готовність до активності, а також пере�

живання, пов’язані з «Я — концепцією» [2],

[10], [12].

Механізми розвитку і функціонування відпо�

відальності як якості особистості ґрунтуються

на психологічних характеристиках досліджува�

ної якості, таких, як мотиви, переживання,

самосвідомість [11]. Саме на розвитку цих

показників було зроблено акцент, а також на

активізації проявів відповідальної поведінки

особистості в основних сферах її життєдіяль�

ності, включення відповідальності як цінності в

систему «Я — концепції». Окрім того, ми спира�

лися на думку, що відповідальність може

успішно реалізовуватися, якщо у людини роз�

винуті такі емоційні риси, як здатність до

співпереживання, чуйність до проблеми іншої
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людини. Бралось до уваги також те, що відпо�

відальність регулюється вольовими зусиллями

особистості [12] та переосмисленням ситуації

відпоідальності. 

Важливим для побудови формувального  екс�

перименту є врахування психологічних основ

розвитку відповідальності людини. У роботі ми

дотримувалися послідовних етапів процесуаль�

ного аспекту мотивації відповідальної по�

ведінки, запропонованих М. В.Савчиним та

Л. П. Татомир: ініціювання поведінки, вибір

конкретного вчинку, реалізація виміру чинити

відповідально, переосмислення вчинку після

його реалізації [13], [14]. Саме таким підходом

зумовлене застосування в нашій роботі вправ

мотиваційного тренінгу та дотримання у про�

цесі створення психокорекційної програми

принципу поетапності і поступовості форму�

вання відповідальної поведінки студентів. 

В основу нашого формувального експери�

менту покладений цілісний підхід до відпо�

відальності, який передбачає розгляд цієї якості

як цілісно розвиненої структури, що складаєть�

ся з когнітивного, мотиваційно�афективного та

діяльнісно�поведінкового компонентів [2], [8],

[13], [14]. Формування здійснювалося в межах

зазначеного концептуального підходу і передба�

чало підбір основних засобів, методів та при�

йомів розвитку цих складових. 

Блокова структура розвивального етапу

експерименту, коли послідовно здійснюється

робота над розвитком когнітивного, моти�

ваційно�афективного та діяльнісно�поведінко�

вого компонентів відповідальності, дає змогу

послідовно виробити у кожного учасника

усвідомлення сутності відповідальної поведін�

ки, сформувати своє ставлення до такої по�

ведінки, розвивати здатність знаходити в собі

сильні сторони, на які можна спиратися, пра�

цюючи над удосконаленням своєї особистості,

стимулювати зміни в емоційній, вольовій та по�

ведінковій сферах особистості, розвивати

вміння віднаходити адекватне пояснення влас�

них невдач, формувати внутрішню мотивацію

відповідальної поведінки і виробляти навички

прояву наполегливості у подоланні труднощів.

Найбільш адекватною формою реалізації цих

завдань є, за нашим припущенням, соціально�

психологічний тренінг. 

Звичайно, поділ розвивального етапу на бло�

ки умовний. Адже в кожній запропонованій си�

туації присутній вплив на всі сторони відпові�

дальності, які варто розглядати в їх єдності,

проте метою тієї або іншої  вправи тренінгу є

розвиток якої�небудь однієї із сторін. 

Зупинимося на методологічних й організа�

ційно�методичних принципах розробленого

нами тренінгу. В цілому ми відштовхувалися

від загальноприйнятих принципів соціально�

психологічного тренінгу [6], [7], враховуючи

водночас специфіку  предмета дослідження.

Принцип активності полягає в тому, що в ході

занять учасники постійно включаються у

спеціально розроблені дії — групову дискусію,

рольове програвання ситуацій, які імітують

важливі моменти професійної діяльності меди�

ка, обговорення проблем, запропонованих

самими учасниками групи, спостереження за

заданими критеріями в ділових іграх, виконан�

ня усних та письмових вправ і  тестових завдань,

відстеження дій тих, хто бере участь у грі, і своїх

власних у  ході психогімнастики. У групі відсут�

ня можливість пасивно «відсидітися». Більшість

психотехнік передбачає включення всіх учас�

ників. Таким чином, ігрова діяльність у тренін�

говій групі охоплює різні форми активності.

Ігрова  активність виявляється вільно. Мотиви

гри народжуються в самому суб’єкті, виходячи з

його внутрішніх мотивів і культурних потреб.

Тому, чим активніше: бере участь у всіх запропо�

нованих формах суб’єкт, тим більше він має

можливостей усвідомити поведінкові прояви,

переживання, думки, тим ефективніше досяга�

ється мета тренінгу.

Принцип об’єктивації поведінки забезпечуєть�

ся організацією зворотного зв’язку. Учасники

групи одержують інформацію про себе і свою

поведінку від інших членів групи й експеримен�

татора, порівнюючи свою поведінку з діями

інших учасників в аналогічних ситуаціях і

одержуючи інформацію про свою поведінку у

зв’язку з ефективністю впливу на інших та

розв’язанням поставлених перед ними завдань.

Принцип дослідницької позиції. В процесі ро�

боти тренінгової групи створюються такі ситу�

ації, коли учасникам необхідно самим знайти

розв’язання проблеми у ситуації відповідаль�

ності, сформулювати вже відомі психології за�

кономірності особисто для себе, усвідомивши їх

як свій суб’єктивний досвід.

Принцип автентичності пропонує учасникам

бути самими собою. Психолог демонструє

автентичність своєю поведінкою і своїми вис�

ловлюваннями. Здійсненню цього принципу

сприяє серія вправ, що допомагають установ�

ленню довірливих взаємин у групі.

Принцип емпатійності реалізується як право

кожного учасника групи бути почутим і зро�

зумілим. Сам експериментатор  прагнув осягти

емоційні стани членів групи у формі співпере�

живання і спонукає до нього інших.

Принцип відкритості. Одне з основних пра�

вил — не лицемірити і не говорити неправду.

Щирість і відкритість сприяють одержанню і

наданню іншим чесного зворотного зв’язку,

тобто тієї інформації, що є такою важливою для
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кожного учасника і яка запускає не тільки меха�

нізми рефлексії, але й міжособистісних взаємин

у групі.

Принцип прийняття випливає з принципу

відкритості і неможливий без  нього. Приймати

людину, як показує гуманістична практика, не

важче, ніж розуміти її. Гуманістична психологія

вважає, що автономія кожної людини, її право

йти своїм шляхом і на цьому шляху розкривати

зміст свого існування — одна із безцінних по�

тенційних можливостей життя.

Принцип довіри до своїх переживань. Навчаю�

чись довіряти своєму досвіду і своїм переживан�

ням, учасники групи відкривають нові, прихо�

вані аспекти свого «Я�образу», знаходять

розв’язання багатьох життєвих проблем. Збіль�

шується повага і позитивне прийняття себе,

послаблюється і редукується процес захисту,

зростає позитивне ставлення до себе та до

інших.

Принцип динамічності досвіду. Помилки і

слабкі місця досвіду, як групового, так і інди�

відуального, залишаються відкритими для вип�

равлення. Зі зміною людини змінюється її

досвід, накопичуються нові факти й виникають

нові закономірності, в чому і виявляється ди�

наміка індивідуального досвіду. 

Вищезазначені теоретичні положення і стали

підґрунтям побудови формувального експери�

менту, спрямованого на розвиток відповідаль�

ності майбутніх молодших медичних спеціалістів.

У результаті проведеної роботи зріс рівень роз�

витку всіх складових професійної відповідаль�

ності учасників формувального експерименту,

що вказує на ефективність запропонованого

підходу.  
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У статті обґрунтовується значення ціннісно"
смислової сфери у контексті професіоналізації
студентської молоді. Описуються результати
дослідження мотиваційно"ціннісної структури
особистості майбутніх вихователів ДНЗ. Порів"
нюються та аналізуються виявлені особливості
зазначеної структури у студентів"першокурс"
ників і випускників.

Ключові слова: ціннісно�смислова сфера,

цінності, професіоналізація, особистість сту�

дента, майбутні вихователі ДНЗ.

В статье обосновывается значение ценностно"
смысловой сферы в контексте профессионализа"
ции студенческой молодежи. Описываются
результаты исследования мотивационно"ценно"
стной структуры личности будущих воспитате"
лей ДОУ. Сравниваются и анализируются обнару"
женные особенности такой структуры у
студентов"первокурсников и выпускников. 

Ключевые слова: ценностно�смысловая сфе�

ра, ценности, профессионализация, личность

студента, будущие воспитатели ДОУ. 

The article reveals the role of value"life sphere in
the context of the professionalization of students.
Describes the results of motivational value of personal"
ity of future educators of preschool. Compared and
analyzed the features of this structure in first"year stu"
dents and graduates.

Key words: value�sense sphere, values, profes�

sionalism, personality of students, future teachers of

kindergartens.

Постановка проблеми. Становлення цінніс�

них орієнтацій та життєвих виборів особистості

студента — одна із пріоритетних проблем у су�

часних наукових пошуках, особливо в умовах

тих кардинальних змін і численних криз, які пе�

реживає українська спільнота. Адже сьогодення

ставить кожну молоду людину перед не�

обхідністю самостійності та креативності, само�

освіти та самовиховання, постійного вибору

серед безлічі гіпотетичних варіантів життєдіяль�

ності. При цьому певні загрози несе помітне ду�

ховне зубожіння нашого суспільства, послаб�

лення не тільки й не стільки фізичного, скільки

психологічного, морального здоров’я нації, що

відбивається й на особливостях професійної

соціалізації молоді.

Усе вищезазначене стимулює помітне підви�
щення наукового інтересу до вивчення зако�
номірностей професіоналізації особистості —
від найперших її етапів. Загалом перед сучасною
системою освіти ставляться доволі складні зав�
дання: у тому числі, у процесі навчання, вихо�
вання й розвитку студентів вищого навчального
закладу сприяти формуванню у них професійно
спрямованих ціннісних орієнтацій, життєвих
смислів та установок. Адже загальновідомо, що
фах педагога — один із тих, які упродовж ос�
танніх десятиріч помітно впали у рейтингу при�
вабливості суспільно�значущих професій. От�
же, і професійна освіта майбутніх вихователів
повинна адекватно реагувати на це.

До того ж, психологічні особливості педа�
гогічної діяльності створюють важливі вимоги
до особистісних рис, поза належним рівнем
розвитку яких не може бути й мови про успішну
професійну діяльність. 

Отже, мета статті — теоретичний аналіз
відповідних наукових публікацій та експери�
ментальне дослідження ціннісно�смислової
сфери студентів у контексті процесу їхнього
становлення як майбутніх фахівців (на прикладі
дослідження майбутніх вихователів ДНЗ).

Аналіз наукових публікацій. У психології
проблему ціннісних якостей особистості, її
життєвих смислів та їх розвиток у процесі на�
вчання розглядають К. Абульханова�Славська,
О. Асмолов, І. Бех, М. Боришевський, М. Ве�
бер, Т. Вілюжаніна, Ж. Вірна, Д. Леонтьєв,
С. Максименко, М. Рокич, В. Роменець, Т. Ти�
таренко, В. Франкл та ін. [2; 6; 8]. Водночас
закономірності становлення ціннісно�смисло�
вої сфери майбутнього вихователя ДНЗ у про�
цесі його професійної підготовки залишаються
недостатньо дослідженими.

У науковій літературі поняття особистісного
смислу трактується як усвідомлення людиною
важливості певних об’єктів та явищ дійсності,
що визначається їх роллю і місцем у житті та
діяльності. Особистісний смисл є усвідомлюва�
ною, важливою для особистості сукупністю
знань про дії та вчинки людей, соціальні норми,
ролі, цінності й ідеали [5, с. 330]. Цінності ж
вважаються регулятором людської діяльності,
адже здатні виявляти позитивне чи негативне
значення будь�яких об’єктів дійсності.

Одним із найвідоміших дослідників пробле�

ми ціннісно�смислової сфери у зарубіжній пси�
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хології виступає автор логотерапевтичного

підходу В. Франкл. Цінності, які реалізуються у

творчих діях, він називає «продуктивними»;

інші, які проявляються у переживаннях, —

«цінностями переживання», а також виділяє

цінності відносин, що визначають ставлення

людини до факторів, що її оточують [6, с. 431�

432].

У Росії найбільш авторитетними дослідника�

ми ціннісно�смислової сфери особистості на

сьогодні є К. Абульханова�Славська, Б. Братусь,

Д. Леонтьєв, В. Чудновський. Зокрема, К. Абуль�

ханова�Славська смисл називає конкретним

вираженням відповідної життєвої стратегії, яку

характеризує як стратегію пошуку та реалізацію

власної особистості у житті [2, с. 51].

Дещо по�іншому трактує поняття смислу

Д. Леонтьєв, а саме — як складову образів

сприймання відповідних об’єктів та уявлень, що

відтворює їх життєвий смисл для суб’єкта і пре�

зентує його суб’єкту засобом емоційного оцінки

образів та їх трансформацій [2, с. 181]. 

Згідно із твердженнями Б. Братуся, смисл

виступає у свідомості людини як те, що безпосе�

редньо відображає і несе в собі її власні життєві

відносини. При цьому вчений підкреслює два

важливі моменти: 1) смисл того чи іншого вчин�

ку не породжується самим мотивом вищої за

ієрархічною структурою діяльності; 2) розумін�

ня людиною смислу того чи іншого ставлення

до світу не дається просто, а потребує специ�

фічної внутрішньої діяльності оцінки свого

життя [6, с. 407�409].

В. Чудновський вважає, що існує гармонійна

структура смисложиттєвих орієнтацій, яка

істотно обумовлює високу успішність діяль�

ності, розкриття здібностей та індивідуальності

особистості у процесі професіоналізації. Цей

процес він пов’язує із пошуком смислу життя,

наголошуючи саме на вікових особливостях, що

обумовлюють становлення смисложиттєвих

орієнтацій та вибір життєвого шляху особис�

тості [3, с. 650�651].

Відомий український науковець І. Бех цін�

нісну систему особистості розуміє як регулятор

життєдіяльності, що відображає у своїй струк�

турній організації особливості об’єктивної

дійсності, охоплює і зовнішній для людини світ, і

власне людину в усіх її об’єктивних характерис�

тиках. Саме ціннісна система, як стверджує

І. Бех, є єдиною соціокультурною основою пе�

ретворення внутрішніх можливостей особистості

у реальність здійснюваних нею вчинків і духов�

но�моральної поведінки загалом [1, с. 23, 27].

Іншим українським дослідником — Т. Вілю�

жаніною — власне смислова сфера індивіда

розглядається  як особливим чином організова�

на сукупність смислових структур і зв’язків між

ними, що забезпечує смислову регуляцію жит�

тєдіяльності суб’єкта [8, с. 12].

Отже, згідно із позицією відомих зарубіжних

та українських психологів, саме завдяки ціннос�

тям і смислам ми відчуємо повноту і значущість

власного буття, наповнюємо свою особистість

ідеями та принципами життєствердження.

Важливість ціннісно�смислової сфери осо�

бистості в її професійному становленні під�

креслює, наприклад, О. Бреусенко. Він стверд�

жує, що існують два основні аспекти будь�якої

діяльності, які справляють найбільший вплив

на поведінку та вчинки людини: 

• змістова — ціннісний простір та конкретні

феномени: архетипи, індивідуальні ціннісні

структури (ціннісні орієнтири, ідеали, ціннісні

враження, ціннісні уявлення, ціннісні орієн�

тації, ціннісні інтроекти й паттерни, смислові

настановлення, цінності та смисл життя, со�

ціальні ціннісні структури);

• динамічна (до якої належить макроди�

наміка сфери в цілому та мікродинаміка окре�

мих її феноменів) [7, с. 9].

А от М. Федоренко у професійному станов�

ленні  особистості виокремлює вже конкретні

види ціннісно�смислових утворень: цінності

професії, пов’язані із самовизначенням у про�

фесійній діяльності; цінності професії, що ви�

никають на основі різних видів винагороди з

боку суспільства; цінності, які утворюються на

базі рис інших професій; цінності вищого

ґатунку, що використовуються в суспільстві для

регуляції ставлення до професії [4, с. 457].

Важливою у контексті теми нашого дослі�

дження є теза С. Єрмакової щодо формування

саме професійних цінностей як особливого мо�

менту в підготовці та становленні особистості

майбутнього педагога, передумовою чого є

зростання його відповідної позиції, що розгля�

дається як складна система цінностей особис�

тості, де настановлення, інтереси, світоглядні

категорії та ставлення суб’єкта до загально�

людських цінностей тісно переплітаються між

собою. Наявність належних професійних

цінностей забезпечуватиме сумлінне ставлення

до майбутньої професійної діяльності, спонука�

тиме людину до творчого пошуку, вдосконалю�

ватиме у свідомості студентів умовну модель

майбутньої фахової діяльності [4, с. 457].  

Т. Северіна також стверджує, що «ціннісно�

смислова сфера особистості, до якої належать

потреби, мотиви, інтереси, самосвідомість,

спрямованість, ідеї, ідеали та цінності, відіграє

вирішальну роль в особистісному та професій�

ному становленні майбутнього педагога» [10].  

Отже, ціннісно�смислова сфера є не лише

регулятором взаємовідносин між людьми, а й

виступає також регулятором поведінки, вчинків
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молоді у її професійному становленні. У свідо�

мості юної особистості внаслідок життєвого та

суспільного досвіду утворюється певна ієрархія

ціннісних орієнтацій, які, у свою чергу, задають

смисли діяльності. А для майбутнього фахівця

такою значущою активністю виступає його нав�

чально�професійна діяльність. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
Здійснивши теоретичний аналіз відповідних на�

укових публікацій, ми вирішили дослідити

емпірично мотиваційно�ціннісні особливості

студентів — майбутніх вихователів дошкільних

навчальних закладів. Для цього було використа�

но авторську методику «Морфологічний тест

життєвих цінностей (МТЖЦ)» В. Ф. Сопова та

Л. В. Карпушиної [9].

Основним діагностичним конструктом у

МТЖЦ є поняття «термінальні цінності». Такі

цінності у методиці включають: саморозвиток

(пізнання своїх індивідуальних особливостей),

духовність особистості (переважання духовних

потреб над матеріальними), креативність (реа�

лізація творчих здібностей), соціальні контакти

(встановлення міжособистісних зв’язків),

власний імідж (суспільне визнання шля�

хом виконання певних соціальних вимог),

матеріальне становище (матеріальне бла�

гополуччя як смисл життя), досягнення

(вирішення відповідних життєвих зав�

дань) та індивідуальність (переважання

власних думок, поглядів, переконань над

загальноприйнятими). Перелік основних

життєвих сфер для прояву вищезазначе�

них цінностей, на думку авторів методи�

ки, має такий вигляд: сфера професійної діяль�

ності, сфера освіти, сфера сімейного життя,

сфера громадської діяльності, сфера захоплень і

сфера спортивної активності.

До емпіричного дослідження загалом було

залучено 109 осіб — студентів напряму підготов�

ки «Дошкільна освіта» педагогічного факульте�

ту Кременецького обласного гуманітарно�педа�

гогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серед

них 66 осіб — студенти І курсу та 43 — IV курсу.

Учасникам тестування було запропоновано

питальник зі 112 тверджень, які необхідно було

оцінити за п’ятибальною шкалою, а саме: якщо

смисл певного твердження не має ніякого

значення, то у спеціальному бланку потрібно

було поставити 1, якщо має невелике значення —

2, певне значення — 3, важливе — 4, дуже важ�

ливе — 5. Отримані таким чином результати об�

роблялися шляхом спочатку додавання всіх

відповідей окремо для кожного учасника тесту�

вання та за кожною з усіх видів цінностей, сфер

настановлень, а потім — за допомогою виведен�

ня середніх арифметичних показників для всієї

вибірки загалом.

Узагальнивши результати дослідження щодо

значущості життєвих цінностей, ми отримали

такий загальний їх рейтинг: 1) матеріальне

становище (4,0), 2) саморозвиток (3,8), 3) ду�

ховність та соціальні контакти (по 3,7), 4) досяг�

нення та індивідуальність (по 3,6), 5) власний

імідж і креативність (по 3,5). Серед життєвих

сфер прояву зазначених вартостей також була

виведена певна їх ієрархія: 1) сфера освіти (4,3),

2) професійна сфера (3,9), 3) сфера сімейного

життя (3,6), 4) сфера захоплень (3,4), 5) гро�

мадська діяльність (3,3), 6) сфера спортивної

активності (2,8). Отже, отримані результати

демонструють, що найбільш вагомими для

студентів є матеріальні цінності та орієнтири

індивідуального саморозвитку у сферах, насам�

перед, професійної освіти та сімейного життя.

Водночас прикро констатувати той факт, що ма�

лозначущими є творчий розвиток, громадська

та спортивна активність.

Зведені результати дослідження для всієї

вибірки відображені на мал. 1:

Мал. 1. Зведені результати для загальної вибірки 
студентської молоді

Тепер проаналізуємо отримані результати ок�

ремо для студентів І курсу та випускного ІV кур�

су. Так, ієрархія термінальних цінностей для

першокурсників має такий вигляда: 1) матеріа�

льне становище (3,7); 2) соціальні контакти та

індивідуальність (по 3,5); 3) саморозвиток (3,4),

4) духовність і досягнення (по 3,3), 5) власний

імідж і креативність (по 3,2). А для студентів

IV�го курсу вона має дещо інший вигляд: 1) ма�

теріальне становище  та  духовність (по 4,3);

2) саморозвиток і соціальні контакти (по 4),

3) досягнення (3,9), 5) креативність та індивіду�

альність (по 3,8); 4) власний імідж (3,7).

Приємно констатувати зростання значущості

всіх цих груп цінностей від І до ІV курсу, що

наочно відображено на мал. 2:

Обробка та узагальнення результатів оціню�

вання життєвих сфер прояву згаданих груп вар�

тостей дали змогу вивести такий їх рейтинг для

студентів І курсу: 1) професійна сфера (3,7), 2)

сфера освіти та сфера сімейного життя (по 3,6); 
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Мал. 2. Співвідношення життєвих цінностей студентів 
І та ІV курсів

3) сфера захоплень (3,3), 4) сфера громадсь�

кої діяльності (3,2); 5) сфера спортивної актив�

ності (2,8); і для студентів IV�го курсу: 1) про�

фесійна сфера (4,1); 2) сфера освіти (3,8);

3) сфера сімейного життя (3,7); 4) сфера захоп�

лень (3,5); 5) сфера громадської діяльності (3,4);

6) сфера спортивної активності (2,8). Зведені

результати співвідношення значущості жит�

тєвих сфер для студентів обох досліджених

курсів наочно відображені на мал. 3:

Мал. 3. Співвідношення життєвих сфер студентів 
І та IV курсів

З наведених показників, а особливо з їх

графічного відображення, помітна загальна

тенденція зростання значущості майже усіх

термінальних цінностей та життєвих сфер їх

прояву у студентської молоді випускного курсу

(порівняно з першокурсниками). Виняток ста�

новлять лише активне спортивне життя, від

початку низький інтерес до якого, як бачимо, не

зростає з часом; цікавим є той факт, що до випу�

скного курсу значущість матеріального стано�

вища також дещо втрачає свою вагу.

Серед життєвих цінностей як у студентів�по�

чатківців, так і у випускників перше місце

посідає матеріальне становище. Іншими слова�

ми, молодь впевнена у тому, що матеріальний

достаток є основною запорукою життєвого бла�

гополуччя, а також підґрунтям почуття власної

значимості та високої самооцінки. Крім того, у

студентів ІV курсу до цієї ціннісної орієнтації

додається ще й «духовність», що свідчить про

прагнення отримувати ще й моральне задово�

лення у всіх сферах життя, дотримуватись іде�

алів у поглядах, етичних норм у поведінці й

діяльності, що пов’язане, мабуть, зі зміс�

том численних навчальних дисциплін як

втіленням педагогічних ідеалів. 

Другу сходинку у першокурсників зай�

має бажання активно взаємодіяти із соціу�

мом, тобто встановлювати позитивні та

дружні відносини з іншими людьми,

зберігаючи при цьому власну індивіду�

альність. Це цілком пояснюється соціаль�

ною ситуацією адаптації відповідних респон�

дентів до нової для них спільноти ВНЗ,

академічної групи, студентських мікроколек�

тивів. А от для четвертокурсників другою за зна�

чущістю цінністю виступає «саморозвиток».

Отже, на шляху їхнього становлення спосте�

рігається помітна тенденція до самодостатності,

бажання зберегти власну індивідуальність, тоб�

то вони прагнуть до незалежності від інших

людей, вважають, що найважливіше у житті —

зберегти неповторність власної особистості,

своїх поглядів, переконань, стилю життя .

На третій позиції першокурсників —

духовне задоволення, важливість власних

досягнень і власного іміджу (із приблизно

однаковими середніми показниками).

Зрозуміло, що ці студенти вже будують

відповідні плани, проте саме четверта схо�

динка згаданих цінностей свідчить про

наявність настановлення «поживемо�по�

бачимо», тобто постановкою, насамперед,

близьких цілей. Четвертокурсники ж третє

місце віддають активним соціальним кон�

тактам, а також власним досягненням.

Створення власного іміджу посідає лише

п’яте місце у студентів�початківців (у випуск�

ників тут перебувають «власні досягнення»), що

свідчить про байдужість до звершень, підви�

щення свого соціального статусу. Наступну схо�

динку займає потреба креативного розвитку в

обох підвибірках, — як прояв незначних їхніх

прагнень до саморозвитку, пригніченість твор�

чих нахилів, стереотипність у поведінці та

діяльності. 

Індивідуальність на сьомій позиції у четвер�

токурсників заявляє про потяг до конформ�

ності, а також показує замкнутість, небажання

брати на себе будь�яку відповідальність, відсто�

ювати свої погляди чи переконання. Важливість

створення та збереження іміджу четвертокурс�

ників на даному етапі засвідчує поступливість у

характерах, уникнення невдач і конфліктів.

Щодо ієрархії життєвих сфер, то вималювала�

ся така ситуація. Так, студенти�початківці на

першому місці визначили сферу освіти — як ос�

новну їхню діяльність, четвертокурсники ж —

професійну сферу, отже розвиток професіо�

налізму наразі є смислом їхнього життя та засо�

бом подальшого існування. На другій позиції у
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першокурсників професійна сфера, що пояс�

нює їхнє бажання пізнавати особливості май�

бутньої діяльності; випускники тут виокремили

сферу освіти, прагнучи підвищувати рівень

своїх знань, розширювати кругозір, навчатися.

Сімейне життя є третім за значущістю у обох

вибірках студентів, отже все, що пов’язане із

життям рідних їм людей, є дуже важливим. 

Четверта сходинка теж виявила однакові

результати — всі респонденти віддали їй сферу

захоплень. Саме студентському віку притаман�

ний інтенсивний розвиток творчості та інтелек�

ту, проте у даному випадку він дещо пригніче�

ний. Сфера громадської діяльності помістилась

на п’ятій позиції в обох групах опитуваних, що

свідчить про їхню пасивність у суспільно�

політичному житті, відсутність стійких політич�

них переконань. Зауважуємо, що активність у

спортивному житті є малозначущою, адже по�

містилась на останній сходинці в обох вибірках

студентської молоді.

Висновки з дослідження та перспективи по=
дальших розвідок. Таким чином, ціннісно�смис�

лова сфера особистості — це сукупність та пев�

на ієрархія смислових структур, а також

відповідних ціннісних орієнтацій людини, які

забезпечують регуляцію її життєдіяльності.

Основний чинник становлення ціннісно�смис�

лової сфери — це процес соціалізації, зокрема

професіоналізації як вагомого її аспекту.

Наявність відповідних ціннісних орієнтацій та

життєвих смислів забезпечує сумлінне ставлен�

ня до майбутньої професії, спонукає осо�

бистість до творчого пошуку, будує у свідомості

модель належного у фаховій діяльності. 

Емпіричне дослідження засвідчило, що серед

особистісних цінностей студентів — майбутніх

вихователів ДНЗ — переважає орієнтація на ма�

теріальні цінності та вартості індивідуального

саморозвитку. Серед потенційних сфер саморе�

алізації малозначущими для студентства є сфера

захоплень (тобто власних хобі), громадської

діяльності та спортивної активності. Отже, вик�

ладачам ВНЗ потрібно звернути посилену увагу

на формування відповідних аспектів у станов�

ленні особистості майбутніх фахівців, які вже

завтра транслюватимуть свої цінності наступ�

ним поколінням. 
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У статті досліджуються контекстуальні
особливості розвитку української освіти у добу
бароко, конкретизуються вектори діалогу різних
культур, висвітлюється досвід поєднання на"
ціональних та загальнолюдських цінностей.

Ключові слова: національне шкільництво,

міжкультурні взаємовпливи, європейська циві�

лізація, діалог культур, епоха бароко, етнічна

ідентичність.

В статье исследуются контекстуальные осо"
бенности развития украинского образования в
эпоху барокко, конкретизируются векторы диа"
лога разных культур, освещается опыт соедине"
ния национальных и общечеловеческих ценностей.

Ключевые слова: национальное образование,

межкультурное влияние, европейская цивили�

зация, диалог культур, эпоха барокко, этничес�

кая идентичность.

The contextual features of the development of
Ukrainian education in epoch of baroque are investi"
gated in the article, the vectors of dialogue of different
cultures are specified, experience of connection of
national and common to all mankind values is under
review.

Key words: cross�cultural influence, European

civilization, dialogue of cultures, epoch of baroque,

ethnic identity.

Україна геополітично, економічно та мен�

тально розташована на перетині різних культур

і цивілізацій. Орієнтація на «Болонський маяк»

та євроінтеграційні процеси сьогодення спону�

кають до глибоких роздумів над витоками і

трансформацією світоглядних засад, досвідом

налагодження комунікацій між Сходом і Захо�

дом, що виразно позначилося на всіх сферах

культурного життя, особливо освітній. Вихідці

із України, впродовж століть залучаючись до

аксіологічних домінант Європи, виховуючись

на ідеях гуманізму і просвітництва, культивова�

них у провідних університетах, активно ретра�

нслювали здобуті знання на інші слов’янські

країни. Саме ці вектори міжкультурних

взаємовпливів потребують уточнення і ретель�

ного аналізу на основі комплексного вивчення

масиву джерел, широкого спектра підходів і ду�

мок фахівців з історії України, історії педа�

гогіки, етнопедагогіки, філософії, культуро�

логії, філології.

Тож питання діалогу культур у формуванні

духовного обличчя України, його освітніх ас�

пектів належить до пріоритетних, гостро акту�

альних і дискусійних у науковій літературі. Одні

вчені роблять акцент на високому рівні ук�

раїнської культури, науки і освіти у часи бароко,

як результаті саморозвитку автентичних тра�

дицій, закладених ще в княжу добу (Д. Федо�

ренко, М. Левківський, О. Любар, М. Стельма�

хович), інші — вважають «козацьку педагогіку»

унікальним феноменом, квінтесенцією всього

найкращого у виховній практиці свого часу

(В. Кузь, Ю. Руденко, З. Сергійчук). Частиною

дослідників українське суспільство інтерпре�

тується як посередник між східними і західними

цивілізаціями та сприятливе середовище факто�

ром для розвитку полемічної думки, ідей демок�

ратизму, відкритості, толерантності, існування

різноманітних навчальних закладів за відносно

незначного тиску з боку місцевої церкви і геть�

манської влади (Д. Дорошенко, І. Крип’якевич,

І. Огієнко, О. Субтельний). На важливість

міжкультурної взаємодії в історії вітчизняної

освіти звертають увагу А. Алексюк, В. Андру�

щенко, М. Євтух, Я. Ісаєвич, О. Сухомлинська

та ін. Тривалі традиції діалогу української та

західноєвропейської цивілізацій є предметом

наукового інтересу О. Вінтоняка, І. Крип’яке�

вича, В. Литвинова, В. Нічик, М. Поповича,

В. Січинського, Я. Стратія. У контексті дослі�

дження українсько�російських взаємин заслу�

говують на увагу праці Б. Корчмарика та моног�

рафія В. Кременя, Д. Табачника, В. Ткаченка, де

констатуються сильні інтелектуальні впливи ук�

раїнців у Московській державі у XVII�XVIII ст.

Натомість у російській історіографії із XIX ст. і

до сьогодення домінує визнання «північного

каналу» як основного у процесі поширення

просвітництва із столиці Російської імперії до

«провінційних регіонів Малоросії». Неуперед�
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женість мислення сучасного науковця має ґрун�

туватися і на врахуванні особливої думки віт�

чизняних класиків та свідчень іноземних ав�

торів. Так, ще Г. Сковорода і Т. Шевченко

зневажали плазування української еліти перед

«іноземщиною», що не сприяло збереженню

національних духовних надбань. Італійські та

американські слов’янознавці вказують на

панєвропейські риси української культури і

культуртрегерську місію України у добу бароко.

Величезний джерельний масив міститься в

Центральному державному історичному архіві у

м. Києві, Інституті рукописів Національної

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та дер�

жавних обласних архівах, матеріали яких актив�

но опрацьовуються авторами.

Отже, мета нашої статті полягає у дослі�

дженні контекстуальних особливостей розвитку

української освіти в добу бароко у ракурсі діало�

гу культур.

Географічне положення України та історичні

умови її існування суттєвим чином позначилися

на перебігу культурно�освітніх процесів. Про�

відним засобом міжкультурної взаємодії було

навчання української молоді в європейських

університетах, що пожвавилося із XV ст. Деякі

вихідці з українських земель стали активними

учасниками і співтворцями європейського

культурно�освітнього простору, відомими гума�

ністами та просвітителями, вченими, ректорами

навчальних закладів (Юрій Дрогобич�Котер�

мак, Павло Русин, Станіслав Оріховський�Рок�

солан та ін.). Саме гуманісти та їхні учні

з України були провідниками нової системи

цінностей західноєвропейського суспільства,

що включала демократизм, суспільно�корисну

діяльність, служіння батьківщині, захист автен�

тичності рідної культури. Так, ще С. Оріховсь�

кий, підкреслюючи своє українське походжен�

ня, наголошував на важливості пізнання

культурних особливостей різних народів, що

сприятиме налагодженню порозуміння між ни�

ми. Пізніше цю думку гуманістів про важливість

мандрів розвинув Я. А. Коменський.

Тривалий час культурно�освітня ініціатива

належала західноукраїнським землям (Львів та

Острог), де із XVI ст. почалося національне від�

родження. Серед представників вищих верств

населення України польська мова, література та

мистецтво користувалися повагою та визнан�

ням; одночасно українська тематика займала

помітне місце в польській художній літературі

та мистецтві. Використовуючи кращі досягнен�

ня передової європейської культури, українська

інтелігенція намагалася поєднати їх з націо�

нальними надбаннями [8, с. 387�388]. Проте

поступово культура значної частини української

шляхти втрачала національний грунт і зрощува�

лася з польською, особливо після навчання

українців у єзуїтських школах, що загрожувало

втратою національної ідентичності.

Новацією глобально�історичного значення

було відновлення значення Києва як історичної

столиці. Активний наступ католицизму викли�

кав занепокоєння в українських інтелектуалів,

певну «захисну реакцію», включно до відмови від

досягнень європейського шкільництва. Як за�

значає академік О. Сухомлинська, потужний

громадський рух на чолі з братствами і козацт�

вом, що виник у цей час, був спрямований на

захист православ’я як основи культурної само�

бутності, підвищення ролі церковно�слов’янсь�

кої мови як запоруки етнічного самозбереження,

інструментами долучення до якої виступали

братські школи, де прищеплювалася українсько�

слов’янська православна ідентичність [7, с. 45].

На українській території збиралися, синтезу�

валися, переосмислювалися і поширювалися на

інші слов’янські землі суспільно�політичні,

культурні та наукові ідеї Західної Європи. Пере�

буваючи в орбіті духовного життя західноєвро�

пейських країн, Україна виступала оплотом

європейської цивілізації на Сході. Водночас

історичні пам’ятки часів Гетьманщини виразно

свідчать про риси самобутності українського

світосприйняття, тяглість національних куль�

турних традицій. Найвищим виявом цього

стало утвердження на українських етнічних

теренах самобутніх культурно�мистецьких сти�

лів — українського (козацького) бароко та ук�

раїнського Просвітництва.

Формування культури бароко в Україні є

частиною процесу опанування українцями

світового досвіду на власній етнічній основі.

Зусиллями П. Могили, М. Смотрицького,

К. Саковича та інших реалізовувалися західно�

європейські програми освіти на базі латинської

вченості із використанням слов’янських мов.

Символами консенсуальних рішень у діалозі

культур стали діяльність Острозької та Києво�

Могилянської академій. Була розроблена кон�

цепція синтезу західноєвропейської та східнос�

лов’янської культур, унаслідок чого утвердився

перехід від візантійської вченості до європейсь�

ких культурних стандартів. Так, від середньо�

віччя засвоювався символізм, від Ренесансу —

гуманізм та звернення до античності, від Рефор�

мації — динамізм та прагматизм, від раннього

Просвітництва — прагматизм. Завдяки цьому

бароко стало першим синтетичним, універсаль�

ним напрямом нової європейської культури, що

допускав співіснування різних поглядів. Проте,

незважаючи на могутній інтеграційний по�

тенціал барокової культури, вона не була ідейно

однотипною [2, с. 67�68].
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Компаративістський аналіз освітнього прос�

тору періоду розбудови національного шкільни�

цтва у другій половині XVII — XVIII ст. дозволив

констатувати, що в цій царині відбулися зміни,

зумовлені переходом від Середньовіччя до Но�

вого часу, від Реформації до Контрреформації та

Просвітництва. На думку С. Йосипенка, діалог

із західноєвропейською цивілізацією позначав�

ся взаємообумовленим характером: з одного бо�

ку, запозичення загальноєвропейських моделей

ученості сприяло розвитку світоглядної толера�

нтності в українському суспільстві; з іншого —

вітчизняні інтелектуали долучилися до розроб�

ки інструментів для подолання існуючої «кризи

європейської свідомості» [3, с. 18�19]. Саме в

цей час педагогіка виокремилася в самостійну

науку, з’явилися релігійні та світські концепції

навчання і виховання, що тісно перепліталися

між собою, зріс обсяг світських знань, доміну�

вали раціональні методи навчання.

Сучасні дослідники сходяться на думці про

вельми високий рівень української культури у

XVIII ст. Це був період становлення та інсти�

туційного оформлення різнорівневої мережі

навчальних закладів, окреслення автентичної

структури національного шкільництва, що

охоплювала початкову (січові, полкові, церков�

но�парафіяльні, монастирські, школи мандрів�

них дяків), середню (колегіуми) і вищу ланки

(Києво�Могилянська академія, Львівський

університет), а також заклади професійної

освіти (цехові, музичні, художні школи).

Неперервний діалог української та західно�

європейської культур позначився на оновленні

змістового компонента навчальних закладів ви�

щого та підвищеного типу (Києво�Могилянсь�

ка академія, Чернігівський, Переяславський і

Харківський колегіуми, Полтавська слов’янсь�

ка семінарія). Так, крім класичних (грецької та

латини) і «сакральних» мов (церковно�сло�

в’янської та староєврейської) вводилися фран�

цузька і німецька. Прикметно, що завдяки ви�

користанню латинської і польської мов, вони

перестали сприйматися винятково як атрибут

католицько�протестантської освіченості. Ряд

авторських курсів засвідчує обізнаність профе�

сури із передовими ідейними течіями доби

Відродження і Просвітництва, прагнення по�

інформувати студентство про новини тогочас�

ної науки й освіти.

Багато іноземних мандрівників, які перебу�

вали в Україні у XVII�XVIII ст., висловлювали

своє захоплення «цивілізованістю і освіченістю

українців», зауважуючи, що козаки — «люди

вчені, кохаються в науках та законах, гарні

знавці риторики, логіки і всякої філософії».

Найвідомішим джерелом є щоденник сирійця

Павла Алеппського, який засвідчує досить

значну кількість письменних людей в Україні.

Італійський історик і юрист Бісачіоні Майоліці

в книзі «Історія громадянських воєн» (Болонья,

1653 р.) також підкреслював, що українці — це

«найшляхетніші лицарі» і «вмілі хлібороби»,

яким властивий великий потяг до освіти.

Подібні свідчення висловлювали датський

мандрівник Ю. Юст, німецький дипломат Ф.Х.

Вебер та ін. Німецький філософ та етнограф І.

Гердер пророкував українське велике майбутнє

в європейській спільноті, як «новій Елладі» [6].

Теорія і практика українського шкільництва

вперше стали джерелом масштабних реформ і

перетворень у православних слов’янських

країнах у добу бароко, що насамперед пов’язано

з ідейним впливом Києво�Могилянської ака�

демії та її репрезентативних діячів. На думку

відомого вченого, професора Римського універ�

ситету Санте Грачотті, XVII ст. стало рубіжним

для української культури («зустріч грецького

світу з латинським»), коли вона набуває

панєвропейського характеру і виступає посе�

редником у проникненні західноєвропейських

ідей на московський грунт. Водночас це запо�

чаткувало традицію «відтоку мізків» з України за

її межі, що досі є актуальною проблемою. Адже

втрата власної інтелектуальної еліти і елітарної

культури загалом згубно позначається на духов�

ному розвитку кожного народу.

Тож, міжкультурна взаємодія українського та
російського народів здійснювалась у складних
історико=політичних умовах. Неоднозначність ць=
ого процесу висвітлюється у монографії
«Цивілізаційна історія України», підготованій гру=
пою дослідників Інституту політичних і етно=
національних досліджень та Інституту археології
[1]. Деякі вчені, вивчаючи взаємодію українсько=
го та російського народів, говорять про «екс=
пансію українських інтелектуалів», оскільки їх
діяльність посягала на усталені традиції в Мос=
ковській державі (а потім і в Російській імперії) у
ставленні до освіти та системи цінностей взагалі.
Саме цим вони пояснюють активізацію руху на за=
хист самобутності російської духовної культури
від іноземної агресії у цей період, носіями якої ба=
чилися німецькі вчені, «латиністи», українські
просвітники.

Сучасні дослідники В. Кремень, Д. Табачник,
В. Ткаченко у своїй монографії, вказуючи на
активну участь представників «київської вче=
ності» у становленні російського національного
шкільництва, відмічають і шалений опір з боку
місцевого населення проти подібної «інтервенції».
Автори наводять думку П. Знаменського про те,
що вчителі з України «були для учнів по=спра=
вжньому чужинцями», «явно зневажали велико=
росів як дикунів», та й «сама наука, яку принесли
із собою вчителі=малороси, була великою мукою
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для великоруського юнацтва…» [5, с. 80=81].
Б. Корчмарик у своєму дослідженні також наво=
дить низку фактів неприйняття російським
суспільством освітніх нововведень, запровадже=
них українцями. Це і погром Казанської семінарії
(засновник І. Рогалевський), і накази про приму=
сове направлення на навчання, і протидія вищого
Московського духовенства [4, с. 115]. Подібна
реакція є красномовним уроком в історії українсь=
ко=російської міжкультурної комунікації.

Проте вже наприкінці XVIII ст. — на початку

ХІХ ст. ситуація різко змінюється — стратегічна

ініціатива в освіті переходить до уряду Російсь�

кої імперії. Внаслідок цілеспрямованої політи�

ки український народ перетворився на один із

найвідсталіших за рівнем грамотності і був

відкинутий на периферію культурно�освітнього

життя, хоча нещодавно «країна козаків» слави�

лася своєю освіченістю серед європейців. Відо�

мий історик Д. Багалій вбачав у цьому причини

занепаду українського шкільництва і перерва�

ності національних освітніх традицій, адже в

подальшому саме Російська імперія визначала

шлях розвитку галузі на території України.

Отже, міжкультурні взаємовпливи виступали

вагомим чинником розвитку культури та освіти

України в період бароко. Українська шкільни�

цтво цього історичного проміжку ввібрало в

себе педагогічні ідеї західноєвропейського

суспільства, поєднуючи їх із власним досвідом,

що базувався на глибинних традиціях Київської

Русі. У той же час активно здійснювався екс�

порт освітянської теорії і практики в інші

слов’янські країни. Потребують поглибленого

вивчення зв’язки України із країнами Заходу та

Сходу: Австрією, Білоруссю, Болгарією, Іта�

лією, Німеччиною, Польщею, Францією,

Чехією та ін. Цінним і малодослідженим дже�

релом є архіви Ватикану, що чекають на україн�

ських дослідників.
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У статті охарактеризовано діяльність шкіль"
ного клубу «Вихідного дня», організованого для
дітей трудових мігрантів. Описано організацію
проведення змістовного дозвілля учнів. Наведено
приклади основних форм роботи із дітьми, батьки
яких за кордоном.

Ключові слова: дозвілля, діти трудових міг�

рантів, виховна робота, шкільне об’єднання,

форми роботи.

В статье охарактеризована деятельность
школьного клуба «Выходного дня», организованно"
го для детей трудовых мигрантов. Описана орга"
низация проведения содержательного досуга уча"
щихся. Приведены примеры основных форм
работы с детьми, родители которых за рубежом. 

Ключевые слова: досуг, дети трудовых миг�

рантов, воспитательная работа, школьное объе�

динение, формы работы.

The article described the activities of school club
«Weekend» organized for children of migrant workers.
We describe the organization of students’ leisure. The
examples of the basic forms of work with children
whose parents are abroad. 

Key words: leisure, children of migrant workers,

educational work, school associations, forms of

work.

Економічні та соціальні протиріччя, які

торкнулись усіх сфер життєдіяльності українсь�

кого суспільства, у першу чергу позначились на

його найменш захищеній категорії — дітях.

Діти, батьки яких перебувають за кордоном —

це категорія, яка потребує підтримки не лише з

боку близьких та рідних, але й, у першу чергу, з

боку держави, соціальних служб, освітніх зак�

ладів, міської влади та правоохоронних органів. 

Спеціальні дослідження, що стосуються

організації соціально�педагогічної та виховної

роботи з дітьми трудових мігрантів належать

К. Б. Левченко, І. М. Трубавіній, І. І. Цушко. 

Але, на нашу думку, на сучасному етапі бра�

кує належного вивчення і обґрунтування впли�

ву тривалого перебування батьків за кордоном

на розвиток дитини. Відсутня виховна система

роботи із даною категорією дітей, немає чіткої

законодавчої бази, з боку держави, яка б захи�

щала дітей трудових мігрантів.

Мета нашої статті є охарактеризувати діяль�

ність роботи шкільного об’єднання, як однієї із

виховних форм роботи з дітьми трудових

мігрантів.

Наше дослідження передбачало виявлення

основних місць проведення вільного часу дітей

трудових мігрантів, з метою організації подаль�

шої виховної роботи з даною категорією дітей.

Аналіз результатів дослідження даного питання

можна простежити у таблиці 1. 
Таблиця 1.

Результати дослідження проведення 
вільного часу дітей трудових мігрантів

З цих даних ми бачимо, що свій вільний час

діти трудових мігрантів проводять переважно в

компанії друзів — 50,3%; лише 24% опитаних

займаються у спортивних секціях та 16% від�

відують гуртки. 

Щодо відповідей на запитання: «Яких розваг

тобі не вистачає?», то вони були такі: екскурсій

та поїздок — 59,5% (97 дітей); відпочинку на

природі — 36,1% (59 дітей); участі у спортивних

змаганнях — 12,8% (21 дитина); дискотек —

45,3% (74 дитини); усіх розваг вистачає — 7,3%

(12 дітей).

Таким чином, ми визначили, що однією із

пріоритетних проблем виховання даної кате�

горії дітей є організація вільного часу та

дозвілля. 

Дозвілля дітей трудових мігрантів ми будемо

розглядати, як вільний від навчання час, який

включає спілкування з однолітками, друзями,
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НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Наталія Гевчук, асистентка кафедри соціальної педагогіки та практичної психології

Кам’янець�Подільського національного університету імені Івана Огієнка

УДК 371.013�054.42

Місця 

проведення 

вільного часу

Кількість 

відповідей

Кількість

відповідей у %

співвідношенні

У компанії друзів 82 50,3%

У комп’ютерних клу�

бах

5 3%

В ігрових залах � �

У спортивних секціях 39 24%

У гуртках (хоровій

школі, танцювальному

колективі, художній

школі)

26 16%

У клубах за місцем

проживання

8 5%

Немає відповіді 3 1,7%



батьками, опікунами та педагогами, інтелекту�

ально�пізнавальну та спортивно�оздоровчу

діяльність активного та пасивного характеру;

проведення екскурсій та відпочинку на природі;

заняття, що розвивають творчі здібності шко�

лярів, а також суспільно корисну діяльність.

Формою організації вільного часу ми обрали

клубну діяльність, оскільки вважаємо, що

шкільний клуб «Вихідного дня» є найефектив�

нішим соціально�культурним центром всебіч�

ного розвитку та виховання учнів, батьки яких

за кордоном. 

Основними функціями діяльності клубу

«Вихідного дня» є:

1. Дозвілля для дітей, батьки яких за кордо�

ном — це самореалізація та самореабілітація,

оскільки правильно організований вільний час

дітей — це школа профілактики бездуховності,

емоційної бідності, інтелектуальної обмеже�

ності та протиправної поведінки [ 4, с. 100].

2. Підвищення ерудиції та інтелектуальних

можливостей членів клубу.

3. Розвиток творчих здібностей і талантів

учнів.

В рамках  клубу нами було організовано 4 ос�

новні секції, що створювались на основі вивче�

них інтересів дітей трудових мігрантів та поба�

жань учасників клубу, що в свою чергу, сприяло

збільшенню контингенту школярів (не лише

дітей трудових мігрантів). 

Базою створення клубу «Вихідного дня» став

Кам’янець�Подільський навчально�виховний

комплекс № 17. Основна мета шкільного

об’єднання — організувати змістовне дозвілля

дітей трудових мігрантів; сприяти розвитку

інтелектуальних, пізнавальних, творчих, орга�

нізаторських здібностей дітей, а також вихован�

ню та самовихованню учасників клубу на основі

власної активності та ініціатив�

ності. Загальна кількість учас�

ників клубу: 167 учнів Кам’я�

нець�Подільського НВК № 17

віком від 12�17 років, з них 56 ді�

тей трудових мігрантів. Виходячи

із пріоритетних напрямків вихо�

вання дітей трудових мігрантів,

ми окреслили структуру діяль�

ності шкільного клубу «Вихідно�

го дня».

Організовуючи діяльність шкі�

льного об’єднання, ми визначи�

ли основні обов’язки президії

клубу, а саме: 

Голова клубу «Вихідного дня»

обирається на загальних зборах,

шляхом голосування, терміном

на 1 рік. Має право представляти

інтереси клубу, займається ор�

ганізацією поточної роботи та головуванням на

загальних зборах клубу.

Заступник голови клубу — допомагає в ор�

ганізації діяльності шкільного об’єднання та

виконує обов’язки голови з його відсутності.

Секретар — несе відповідальність за збере�

ження коштів клубу (в разі організації поїздки,

спонсорських внесків і т. д.) та правильне їх ви�

користання.

І секція — «Інтелект». Мета: забезпечує роз�

виток інтелектуальний напрямок виховання,

сприяє розвитку пізнавальних здібностей та

ерудиції; організовує допомогу, в разі потреби

учням, які мають проблеми з навчанням; прово�

дить заходи, направлені на підвищення якості

знань учнів. Кількість учасників секції: 44 учні,

віком від 14�17 років, з них 10 дітей трудових

мігрантів. Основні форми виховної роботи:

дебати — інтелектуальне змагання, яке

сприяє розвитку вміння відстоювати свої погля�

ди та судження [3, с. 20].

Тематика проведених дебатів у секції «Інте�

лект» (в період з 2008�2011р):

«Трудова міграція батьків очима дітей. При�

чини та наслідки» (цільова аудиторія: учні 10�11

класів); «Вибір професії: бажання батьків чи

власні інтереси?» (цільова аудиторія: учні 9�11

класів); «Вплив міграційних процесів на стан

демографічної ситуації в Україні. «За» та «про�

ти» (цільова аудиторія: учні 10�11 класів);

брейн"ринг — інтелектуальна гра між 2 коман�

дами, які в рамках зазначеної теми, дають

відповідь на ряд поставлених запитань.

Тематика проведених брейн�рингів: «Красо

України, Поділля!», «Видатні українські роди�

ни», «Діти�герої»;

читацькі конференції — влаштовують для

пропаганди науково�популярної та художньої
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Рис. 1. Структура діяльності шкільного клубу «Вихідного дня»



літератури серед учнів, активізації їхньої самос�

тійності в оцінних судженнях, думках. Під час

підготовки до них учні працюють над виступами

із певних проблем (на матеріалі одного або кіль�

кох творів, творчості письменника, літературної

або наукової проблеми). Підбиваючи підсумки,

керівник зосереджує увагу гуртківців на найваж�

ливіших аспектах проблеми [1, с. 234].

Тематика проведених читацьких конфе�

ренцій: «Чи варті уваги сучасного школяра кни�

ги «Гаррі Поттер» казкарки Джоан Роулінг?»

(цільова аудиторія: учні 5�8 класів); «Діти

мігрантів про себе» (цільова аудиторія: учні 5�11

класів);

щорічний конкурс «Найрозумніший учень шко"
ли», організатором якого виступає клуб «Ви�

хідного дня». До участі запрошуються всі бажа�

ючі учні школи з 5�11 класів. Змагання

проводяться окремо в кожній віковій групі.

Щоб стати учасником конкурсу, діти заповню�

ють анкети та залишають їх у голови клубу

«Вихідного дня». Для того, щоб пройти до

фінальної гри, учні проходять декілька від�

біркових етапів. Після цього визначається

9 претендентів на перемогу у кожній віковій ка�

тегорії. Фінальні ігри проводяться в актовій залі

школи, куди можуть прийти всі бажаючі. 

Всього у конкурсі за 2008�2011р. взяло участь

32 дітей трудових мігрантів, з них у фіналі бу�

ло — 10 учнів у різних вікових групах. Для всіх

учасників фінальних змагань клуб «Вихідного

дня» організовує відпочинок на природі. 

Крім названих форм роботи, учасники секції

«Інтелект» постійно надають допомогу, після

уроків або у вихідні дні, школярам (за їхнім

власним бажанням), які відстають у навчанні.

ІІ секція — мистецька, з елементами артте�

рапії, що має назву «Мельпомена». В складі

секції ми вважали за доцільне виокремити

3 гуртки: театральний, журналістський та гур�

ток образотворчого мистецтва. 

Мета секції: розвиває творчі здібності учас�

ників, використання арт�терапевтичних технік

сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу

дітей, допомагає зрозуміти та проявити себе як

особистість. Організовує проведення конкурсів

і оглядів художньої самодіяльності. Кількість

учасників секції: 55 учнів, віком від 11�17 років,

з них 18 дітей трудових мігрантів.

Нами були запропоновані основні форми ви�

ховної роботи гуртків.

Театральний гурток забезпечує формування у

вихованців театральної культури, як важливої і

невід’ємної частини їхнього духовного світо�

сприйняття, допомагає дитині висловити свої

почуття та переживання через програвання

різних ролей, перевтілення у позитивного чи

негативного героя. Кількість учасників теат�

рального гуртка: 12 учнів та 2 батьків, з них

5 дітей трудових мігрантів та 1 неофіційний

опікун дитини, батьки якої за кордоном.

За час існування гуртка було організовано

4 театральні вистави, присвячені Дню батька

(17 вересня) — вистава мала назву «Сильний

батько — міцна родина», Дню святого Андрія

Первозванного (13 грудня) — театральне дійс�

тво «Андрію, Андрію, конопельки сію…»,

Міжнародному дню мігранта (18 грудня) —

«Італія гарна, але чужа, Україна бідна, але

рідна», Дню матері (10 травня) — «Моїй мамі

присвячується». Сценарії до кожної вистави

діти готували самостійно, співпрацюючи із

керівниками гуртка.

Ще одна форма роботи, яку реалізовував

театральний гурток, — це зустрічі з відомими
людьми. Метою яких була профорієнтаційна ро�

бота — на запрошення голови клубу «Вихідного

дня» Кам’янець�Подільський НВК № 17 відві�

дали: академік, заслужений працівник освіти

України, ректор Кам’янець�Подільського на�

ціонального університету імені Івана Огієнка —

Олександр Михайлович Завальнюк; заслуже�

ний майстер спорту з вільної боротьби, олімпій�

ська чемпіонка (Афіни, 2004), чемпіонка світу

(2000, 2001, 2003), чемпіонка Європи (2004,

2005) Ірина Мерлені.

Журналістський гурток — діяльність шкіль�

ної газети «Шкільна пора». Нами була окресле�

на основна мета гуртка: розвиток гуманітарних

здібностей учнів не тільки на уроках мови і літе�

ратури, але і в позаурочний час; створення ситу�

ації успіху для учнів, батьки яких за кордоном.

Слоган: «Нашенська газета — знай наших!»

Кількість учасників журналістського гуртка:

15 учнів, з них 5 дітей трудових мігрантів.

Періодичність видання газети — 2 рази на

місяць, тираж — 70 екземплярів.

Газета активно обговорює такі проблеми: події

в школі, вибори президента школи, шкільні зма�

гання і різні масові заходи, дискотеки, особли�

вості успішного навчання, почуття (кохання,

дружба, милосердя та ін.), літературна творчість

школярів, популярні пісні і фільми, події світу

мод.

Аналіз результатів дослідження дозволив нам

сформувати основну мету образотворчого гурт�

ка — сприяти розвитку творчих здібностей учас�

ників клубу, допомогти у вираженні внутрішніх

переживань за допомогою відтворення їх на

малюнку, фотографії, вишивці і т. д. Кількість

учасників даного гуртка: 10 учнів, з них 4 — діти

трудових мігрантів. Основною формою діяль�

ності гуртка ми визначили:

виставки — присвячені демонстраціям до�

сягнень учнів у гуртку. За час діяльності клубу

було організовано 2 виставки: фотовиставка,
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присвячена Дню захисту дітей — «Світ дитин�

ства», та виставка виробів, які діти виконували

своїми руками (картини, вишиті бісером, ма�

люнки, м’які іграшки, вироби з дерева, паперу і

т.д.), присвячена Дню міста. Дані роботи діти

демонстрували під час міської ярмарки, на якій

були представлені творчі здобутки учнів усіх

шкіл міста. 

ІІІ секція — «Юний турист». Метою секції

ми визначили: широке залучення до туристсь�

ко�краєзнавчої пошуково�дослідницької робо�

ти учнів школи; в процесі діяльності — форму�

вання важливих та необхідних умінь та навичок,

згуртування дитячого колективу.

Кількість учасників секції: 30 учнів, віком від

11�17 років, з них 12 дітей трудових мігрантів.

Відповідно до мети діяльності секції ми виок�

ремлюємо основні форми виховної роботи:

екологічна стежка (екскурсії) — для її прове�

дення нами визначався маршрут, під час якого

діти виконували цікаві завдання з метою ви�

вчення природи довкілля, населених пунктів,

негативного впливу людини на природу,

збирали інформацію про світ флори та фауни,

вели облік цікавих природних об’єктів, що

сприяло екологічному вихованню дітей. За час

існування клубу нами було організовано 10 екс�

курсій у різні мальовничі куточки України. 

Аналіз звернень з боку вчителів, неофіційних

опікунів дітей трудових мігрантів  дозволив ви�

значити ще одну форму виховної роботи секції

«Юний турист» — озеленення території школи,

що сприяє включенню школярів до системи

трудового виховання. 

Дана акція проводилась за сприяння місце�

вої влади та «Партії Зелених» України. Мета

акції полягає в сприянні поліпшенню еколо�

гічного середовища, в якому живе дитина, вихо�

вання любові до рідного краю та бережливого

ставлення до всього живого; підвищення есте�

тичності, декоративності та функціональності

території школи. 

ІV секція — фізкультурно=оздоровча —

«Подільські живчики». Метою секції ми визна�

чили: виховання всебічно здорової особистості,

пропаганда здорового способу життя. Кількість

учасників секції: 38 учнів, віком від 11�17 років,

з них 16 дітей трудових мігрантів. Основними

формами роботи ми визначили:

гра"випробування «Школа безпеки» — прово�

диться з метою пропаганди здорового, активно�

го способу життя, оцінки можливостей дітей

орієнтуватися в надзвичайних ситуаціях, а та�

кож пропаганди і популяризації основ безпеки

життя, поширення знань про діяльність Черво�

ного Хреста, підготовка до надання допомоги

під час катастроф і подолання їх наслідків, ви�

явлення кращих команд.

Дана гра передбачає проходження етапів на

дистанціях, які складаються із природних та

штучних перешкод, виконання практичних і

технічних завдань. «Школа безпеки» організо�

вується членами секції клубу «Вихідного дня» та

проводиться щорічно в кінці навчального року.

Участь у грі беруть команди з 6 по 9 клас у

складі не менше 20 дітей та 5 представників від

батьків або неофіційних опікунів дітей трудових

мігрантів.

Програма гри�випробування включає такі

етапи: 

1. Конкурсна програма. 

2. Командна смуга перешкод (туристична ес�

тафета). 

3. Теоретична вікторина з питань ОБЖ та

міжнародного гуманітарного права. 

4. Вирішення пожежно�тактичного завдання

з елементами гасіння та рятування людей. 

5. Випробування на знання правил дорожнь�

ого руху, велоестафета.

Після завершення змагань визначається ко�

манда�переможець, учасники якої нагород�

жуються цінними призами.

Отже, аналіз трирічної роботи клубу «Вихід�

ного дня» дозволив нам визначити, що ор�

ганізація змістовного дозвілля дітей, батьки

яких за кордоном, сприяє підвищенню рівня

вихованості, розвитку інтелектуальних, пізна�

вальних, творчих, організаторських здібностей

дітей, а також вихованню та самовихованню

учасників клубу на основі власної активності та

ініціативи. 

Наступним кроком у соціально�виховній

роботі з дітьми, батьки яких за кордоном, ми

вбачаємо: організацію та впровадження соціа�

льно�педагогічної тренінгової програми з діть�

ми трудових мігрантів, а також організацію лис�

тування та спілкування on�line з батьками за

допомогою всесвітньої мережі Інтернет.
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В статті проведен аналіз підходів до практи"
ки ресоціалізації особистості в умовах соціальної
ізоляції. Запропоновано програму соціально"психо"
логічного тренінгу в системі засобів морального
виховання засуджених при підготовці їх до виходу
на свободу. 

Ключові слова: особистість, ресоціалізація,

соціальна ізоляція, психотерапія, психоко�

рекція. 

В статье проведен анализ подходов к практи"
ке ресоциализации личности в условиях социаль"
ной изоляции. Предложена программа социально"
психологического тренинга в системе средств
нравственного воспитания осужденных при под"
готовке их к выходу на свободу.

Ключевые слова: личность, ресоциализация,

социальная изоляция, психотерапия, психокор�

рекция. 

The article analyzes the approaches to the resocial"
ization of the individual in social isolation. Offered a
program of socio"psychological training in the system
of moral education of prisoners in preparing them for
release.

Key words: personality, resocialization, social

isolation, psychotherapy, psycho�correction. 

Виправлення засуджених — нормативно

закріплена мета, процес (реалізація встановле�

них у законі засобів) і результат діяльності ор�

ганів та установ, які виконують покарання, що

призводить до трансформації у засудженого не�

гативних якостей особистості і психологічних

новоутворень, орієнтуючи їх на правослухняну

поведінку і позитивну правову активність само�

го засудженого для змін на краще [1]. 

Аналіз підходів до практики ресоціалізації

особистості в умовах соціальної ізоляції пока�

зав, що доцільно звернутися до досвіду держав,

які мають відповідні традиції. Є цілий ряд нау�

ково�дослідних робіт, що узагальнюють як

зміст, так і ефективність психотерапевтичних

програм у зарубіжних пенітенціарних устано�

вах. Аналіз відповідних програм показує, що во�

ни покликані до вирішення таких завдань [2�4]:

допомогти засудженим краще зрозуміти свою

мотивацію, свої потреби і поведінку; допомогти

їм діяти більш адекватно і ефективно в складних

життєвих ситуаціях; стимулювати розуміння не

тільки самого себе, а й інших людей; сприяти

особистісному зростанню і максимально вико�

ристовувати свої можливості в житті; вміти

долати труднощі, незважаючи на негативне до

себе ставлення і складні життєві ситуації; допо�

магати засудженим формувати реалістичну

позитивну самооцінку та готовність нести

відповідальність за свій власний вибір і пове�

дінку. Що стосується теоретичних концепцій,

на яких грунтуються психокорекційні програми

для правопорушників, то вони відображають

різноманіття загальноприйнятих наукових

шкіл: психоаналіз (у класичному вигляді), тран�

сактний аналіз Е. Берна і його послідовників,

біхевіоризм і засновані на ньому підходи

модифікації поведінки, гештальттерапію, раціо�

нальну терапію та ін. Жоден із прийнятих

підходів не має істотної переваги над іншими.

Ефективність психотерапії більшою мірою за�

лежить від особистості злочинців і кваліфікації

психологів і психотерапевтів [5]. В даний час

психотерапія може застосовуватися тільки на

основі добровільного волевиявлення засудже�

ного. Однак не можна помилятися щодо мо�

тивів участі засуджених у групах психологічної

корекції. До них належать: бажання урізно�

манітнити тюремне  життя; прагнення отрима�

ти певні пільги і, перш за все, дострокове звіль�

нення; тиск із боку адміністрації; готовність

отримати допомогу у зв’язку з особистими

проблемами і поганим самопочуттям; прагнен�

ня краще підготуватися до життя на волі [6].

Основною метою кримінального покарання як

соціального інституту в законодавстві багатьох

європейських країн служить ресоціалізація осо�

бистості засудженого, тобто формування в про�

цесі відбування ним кримінального покарання

у нього якостей особистості, що сприяють

відновленню порушених соціальних зв’язків і

відносин, а також ідентифікація особистості як

суб’єкта власної життєдіяльності. Такими

якостями виступають законослухняність та

соціальність, покликані забезпечити дотриман�

ня особою правових норм і її орієнтацію на

соціально корисний спосіб життя (морально�

правова ресоціалізації). Обмеження їх форму�

вання пов’язано із тим, що, на відміну від

соціалізації особистості в умовах свободи, ре�

соціалізація засудженого відбувається в місцях

позбавлення волі, в основному, під впливом
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внутрішнього середовища пенітенціарної уста�

нови і лише в дуже обмеженій мірі — окремих

елементів зовнішнього середовища. Основну

структуру системи ресоціалізації утворюють

зв’язки та стосунки працівників виправних ус�

танов із засудженими, єдність видів розвиваю�

чої діяльності самих засуджених. Процес ре�

соціалізації складається із цілеспрямованого

впливу на поведінку і діяльність людини в про�

цесі виконання кримінального покарання із бо�

ку суспільства (представником якого виступає

адміністрація пенітенціарної установи), впливу

середовища (як необхідної умови розвитку осо�

бистості) та активності самої особистості, як

суб’єкта цього процесу. Останнє виявляється у

вибірковому ставленні засудженого до найб�

лижчого оточення, його норм і цінностей, до

виховних впливів, самовиховання та саморегу�

лювання поведінки. Система і процес ресо�

ціалізації особистості засудженого поєднані із

системою та процесом кримінального покаран�

ня, мають загальну структуру і відрізняються

специфічними механізмами впливу на особис�

тість засудженого. 

Таким чином, сучасна практика цілеспрямо�

ваної ресоціалізації засуджених є тенденцією до

використання активних дидактичних та психо�

логічних методів. Аналіз існуючих підходів до

процесу ресоціалізації засуджених дозволяє

відмітити серйозну прогалину у методичних і

практичних напрямках роботи з цим контин�

гентом, а саме — відсутність диференційовано�

го підходу до розробки соціально�психологіч�

них заходів, спрямованих на ресоціалізацію

особистості. 

Мета дослідження — розкрити програму

соціально�психологічного тренінгу в системі за�

собів морального виховання засуджених при

підготовці їх до виходу на свободу.

В нашому дослідженні брали участь ув’яз�

нені, якіперебували в камерах загального утри�

мання в кількості 119 (55,3%) осіб, а також за�

суджені для виконання робіт господарського

обслуговування  в кількості 96 (44,7%) осіб. 

Усього в дослідженні взяло участь 215 ув’яз�

нених. Вік досліджуваних — від 20 до 45 років, із

середньою або середньо�спеціальною освітою.

В більшості своїй вони засуджені за крадіжки,

грабежі, розбій, хуліганство, а саме: за крадіж�

ки — 42 %; вживання чи розповсюдження нар�

котиків — 16 %; грабіж — 13 %; розбій — 7 %;

хуліганство — 6 %; тяжкі тілесні пошкодження —

4 %; згвалтування — 3 %; навмисне вбивство —

2 %; незаконне зберігання зброї — 1,5 %;

інше — 5,5 %.

Аналіз підходів до практики ресоціалізації

ув’язнених показав, що виправна психоко�

рекція — це цілеспрямований процес психо�

логічного впливу на структуру психічних влас�

тивостей особистості засудженого, що детер�

мінують соціально�правову поведінку з метою

усунення або зменшення її криміногенності та

формування готовності задовольняти життєві

потреби та інтереси правослухняним чином.

Здійснення виправної психокорекції підко�

ряється ряду основних принципів [7�8]: обме�

ження психокорекційного впливу від психічно�

го насилля, добровільність участі в процесі

виправної психокорекції та інших. Провідним

із них, на нашу думку, слід вважати принцип

диференційованого впливу залежно від особис�

тісних особливостей засуджених та видк ско�

єного злочину. В якості завдань психоко�

рекційної роботи із засудженими слід виділити:

розвиток і корекцію уявлень засуджених про се�

бе («Я»�концепція); пізнання інших людей,

формування гуманістичної установки стосовно

інших людей — дестабілізація стереотипних

уявлень про співробітників виправних установ;

розширення сфери усвідомлюваного у розу�

мінні мотивів протиправної поведінки; ко�

рекцію психологічних захисних механізмів

(раціоналізації своїх дій); розвиток адекватної

самооцінки та впевненості в собі; корекцію

ціннісних орієнтації засудженого; прояснення і

формування життєвих планів засуджених; роз�

виток емоційної стійкості у складних життєвих

ситуаціях; розвиток життєвих вмінь встановлю�

вати психологічний контакт із потрібними

людьми, вирішувати питання про працевлашту�

вання та прописку, вирішувати конфліктні

ситуації в сім’ї і т. п. Гуманістичний підхід пе�

редбачав творче, вільне спілкування в групі. Він

виключає жорстку програму і сприяє розвитку

та корекції ціннісних орієнтації, мотивації,

встановлення на виправлення та інших осо�

бисто значущих властивостей. Основними

методами проведення соціально�психологічно�

го тренінгу є: а) групова дискусія, б) аналіз

конкретних ситуацій, в) рольова гра; г) психод�

рама (соціодрама); д) психотехнічні вправи [9].

Ефективними виявилися три типи орієнтації

дискусій: біографічна — група аналізує життєвий

шлях конкретних засуджених і життєвих ситу�

ацій, що вплинули на формування їхньої особис�

тості; тематична — обговорюються проблеми,

значущі для всіх засуджених. Тематика може не

плануватися заздалегідь, група сама знаходить

проблеми і обговорює їх (сім’я, взаємовідносини

з адміністрацією, працевлаштування після звіль�

нення і т. п.); міжособистісні — аналізується про�

цес взаємодії між членами групи, безпосередньо

на тренінгу. Розглянемо процедуру проведення

аналізу конкретних ситуацій. У загальноприйня�

тому розумінні ситуація являє собою сукупність

факторів, що характеризують ту чи іншу подію,
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явище [10]. Аналіз конкретних ситуацій сприяє

розвитку творчого потенціалу особистості

(вмінню виявити проблему) і планування своїх

дій, у тому числі життєвих цілей. Слухачам мо�

жуть пред’являтися ситуації із чітко заданою

кількістю інформації і ситуацій, коли всі додат�

кові відомості для аналізу та прийняття рішення

засуджені отримують від психолога, задаючи

йому питання. За характером питань, ведучий

заняття оцінює ефективність пошуку рішення і

в своїх відповідях може варіювати зміст ситу�

ації. Рольова гра — це метод, при якому реальна

поведінка імітується (моделюється) учасниками

відповідно до заданих ролей та ситуації. На�

приклад, бесіда дільничного і колишнього засу�

дженого у зв’язку зі скаргою сусідів. Програван�

ня ролей проводиться за заздалегідь узгодженим

сценарієм. Не задіяні у рольовій грі виступають

в якості експертів. Даний метод дає можливість

удосконалювати рольову поведінку, а також

краще розуміти мотиви поведінки того, з ким

доводиться стикатися в процесі діяльності. За

висловлюванням англійських фахівців рольова

гра дозволяє «походити в чужих черевиках».

Люди — природжені актори, а рольова гра — це

навчання в «ігровому театрі». Психодрама

(соціодрама) — активний метод навчання і гру�

пової психологічної корекції, в якому клієнти

(засуджені) виконують соціальні ролі, що моде�

люють життєві ситуації, що мають для них осо�

бистісний зміст [11]. На відміну від звичайної

рольової гри, в ході психодрами усуваються не�

адекватні емоційні реакції і внутрішній

конфлікт протагоністів [12]. Якщо в ході кла�

сичної рольової гри її учасники діють за

жорстко заданим сценарієм (як артисти на

сцені), то в процесі психодрами задаються лише

загальні вимоги до ролі, при цьому заохочується

спонтанність, творчість і здатність висловити

свої дійсні почуття і думки про події. Існує

цілий ряд методичних прийомів, що мають на

меті надати психодрамі спонтанний і творчий

характер. Наприклад, прийом «обмін ролями»

(рольовий обмін) покликаний допомогти лю�

дині поглянути на себе із боку. Прийом

«двійник» полягає в тому, що хто�небудь із учас�

ників психодрами в усьому імітує протагоніста,

а також може розвивати певну лінію його по�

ведінки, яка намічається у протагоніста, але він

її недостатньо усвідомлює і приховує. Прийом

«монолог» також виступає як засіб розкриття

думок дійової особи. Він виражається в тому, що

від протагоніста треба викласти свої почуття і

думки, як ніби вони вголос радяться самі із со�

бою. Зовні це може мати вигляд коментування

своїх дій у рольових іграх в середині сцени, пе�

ред її початком або в кінці. До рольових ігор

належать і ті типові ситуації, які неодмінно мо�

жуть виникнути за життя на волі в якості

екстремальних. Відбувається пошук правильно�

го виходу і його обговорення, програвання у ро�

лях. Специфіка проведення таких театралізова�

них вистав із засудженими полягає в тому, що

дійства спрямовані на подолання асоціальних і

формування соціальних установок поведінки та

діяльності. У такі театралізовані вистави ор�

ганічно входить аутотренінг, що допомагає

швидше адаптувати засуджених до нових форм

поведінки, що підключає сферу неусвідомлюва�

ного і стимулює психічну діяльності особис�

тості. Крім переорієнтації особистості в оцінці

дійсності та формування позитивної мотивації,

формується активна життєва позиція і вирішу�

ються психологічні та психопрофілактичні пи�

тання. Як показує психологічна практика, до

такого виду занять засуджені ставляться із

цікавістю і беруть активну в них участь, пози�

тивно відгукуючись про дану формі занять.

У листах після звільнення вони пишуть про те,

як допомогли їм ці заняття, особливо в перший

рік перебування на волі. Таким чином, самос�

тійна робота над собою, моделювання і відпра�

цювання поведінки в певних ситуаціях, з якими

будуть стикатися засуджені, формують установ�

ки на соціальну активність і позитивну реадап�

тацію. 

Психотехнічні вправи не завжди пов’язані із

реальною діяльністю, найчастіше, вони носять

абстрактно�ігровий і, на перший погляд, «не�

серйозний характер» (наприклад, зобразити

якусь пантоміму (сім’ю); запропонувати план

«виживання» на безлюдному острові і т. п.). Од�

нак, психотехнічні вправи, особливо на початко�

вих етапах, — це потужний засіб зрівняти

життєвий і професійний досвід учасників

тренінгу та дати можливість проявити індивіду�

ально�психологічні особливості, які потребують

корекції [13]. Основу символдрами становить

вільне фантазування у формі образів «картини»

на задану психологом тему. Психолог виконує

при цьому контролюючу, спрямовуючу функцію.

Як правило, в корекційній роботі із засудженими

використовувалася тільки основна ступінь сим�

волдрами, а точніше п’ять її основних мотивів

(образів): «Квітка», «Луг», «Струмок», «Гора»,

«Дім», «Узлісся». У практиці є випадки викорис�

тання специфічних для кримінально�виконавчої

системи образів «Суд», «Колонія», «Кущ троян�

ди», «У школі», «Хмара» і т. п. 

Тривалість вистави образів залежала від віку

засудженого і характеру образу: для наших

досліджуваних — у середньому близько 20 хви�

лин, але не більше 35�40 хвилин. Курс психоко�

рекційних занять із засудженим складався, як

правило, із 8�15, і в особливо складних випадках

досягаючи іноді 30�50 занять. Є істотні від�

393

Р
о

зд
іл

 Х
V

 «
С

О
Ц

ІА
Л

Ь
Н

А
 П

С
И

Х
О

Л
О

ГІ
Я

»



мінності в проведенні символдрами для непов�

нолітніх засуджених та дорослих. Однією з

особливостей проведення символдрами є те, що

малюнок образу виконується після проведення

сеансу. Крім того, необхідно підготувати засуд�

женого до даного методу, використовуючи

техніку на представлення образів (наприклад,

НЛП). Однак, як показала практика, істотні

поліпшення наступають уже після кількох пер�

ших занять. Іноді навіть одне заняття може поз�

бавити клієнта від хворобливого симптому або

допомогти розв’язати проблемну ситуацію, то�

му що даний метод інтегрував в собі елементи

багатьох інших технік — гештальта, НЛП, пси�

ходрами, аутотренінгу, арттерапії. Соціально�

психологічна робота із засудженими передбачає

проведення рольових занять із програвання си�

туацій за темами: «Перший день вдома після

звільнення», «Проведення вільного від роботи

часу», «Я і моя сім’я», «У гуртожитку», «Як по�

долати конфлікти», «У виробничому колек�

тиві». Результати занять оцінюються за адекват�

ністю реакцій засудженого на програвання

ситуацій. Крім того, тут можна провести занят�

тя у вигляді психотренінгу з вироблення

стійкості психологічних установок на певний

набір ситуативної поведінки. Ефективною вия�

вилася програма соціально�психологічного

тренінгу в системі засобів морального вихован�

ня засуджених при підготовці їх до виходу на

свободу. Тренінг проводиться за життєвими си�

туаціями, які розподілені на три групи: а) наста�

новні; б) «провокаційні», в) перспективні. Уста�

новчі ситуації припускають способи правильної

поведінки попервах після виходу на свободу,

щоб допомогти реадаптуватися в нових умовах,

наприклад, в умовах конфлікту. Учасникам на�

дається установка: уникнути конфліктних

відносин, взяти себе в руки і діяти психологічно

правильно. Програма включала й екстремальні

ситуації, що моделюють поведінку в постадап�

тивний період, коли людина відчула себе вже

«міцно на ногах». Зустріч із «провокаційною»

ситуацією пов’язана з перевіркою людини «на

міцність» її позитивної поведінки. При цьому у

неї можуть провокуватися старі установки, тому

їй потрібно зуміти мобілізувати свій позитив�

ний фонд. Основними завданнями даного курсу

є: закріплення вмінь і навичок самостійної ро�

боти над собою; формування спеціальних уста�

новок поведінки під час підготовки до виходу на

свободу; створення у засудженого активної

життєвої позиції у морально�соціальному плані.

Цей курс представлений комплексною методи�

кою, що включає в себе взаємодію методів пере�

конання та навіювання. В якості організаційних

форм виховного впливу тут виступають: бесіди,

психодрама; рольові ігри, сеанси аутотренінгу,

способи, що дозволяють створити у звільнених

психологічну готовність до сприйняття корек�

ційних впливів. Це завдання вирішується в про�

цесі психологічного навіювання. Психологіч�

ний аутотренінг при підготовці засуджених до

звільнення передбачає врахування взаємозв’яз�

ку усвідомлюваного і неусвідомлюваного в

психіці людини, представленого двома блока�

ми: основним, де домінуючий вплив йде безпо�

середньо на свідомість й іншим, де домінує

вплив, що враховує можливість максимізації

сфери неусвідомлюваного в процесі психо�

логічного навіювання. Такий підхід дозволяє

посилити комплексність і системність виховно�

го впливу на ресоціалізацію особистості. Це не

тільки розширює зону психологічного впливу

на особистість, а й активізує психічну діяльність

засуджених, підключаючи їх до процесу зміни

самих себе. У психологічному аутотренінгу

передбачено три курси. На першому — ставиться

завдання подолання психологічного бар’єра, що

виражається в опорі вихованню. На другому —

виклик почуттів і переживань необхідності мо�

рального вдосконалення, створити установку на

самовиховання. Третій курс повністю присвяче�

ний психологічній підготовці засуджених до

звільнення. Кожен курс триває 2,5 місяця.

Аналіз показав, що найбільш оптимальним є

курс педагогічного аутотренінгу, в процесі якого

формуються установки соціальної активності і

моральної поведінки засуджених. Так, ті, хто

пройшов тільки перший курс, здіснили за п’ять

років 9,1% повторних злочинів, ті, хто пройшли

два курси — 6,6%, а ті, хто пройшов весь

трирічний курс цілком, — 0,3%. Якщо судити за

кількістю рецидивістів, то воно традиційно

становить 45�54 відсотки, але якщо судити із

рецидиву в перші три роки після звільнення із

місць позбавлення волі, то він значно нижче,

особливо за окремими категоріями засуджених. 

Таким чином, можна виділити ряд проблем,

які постають у зв’язку із здійсненням підготовки

засуджених до звільнення: необхідність знижен�

ня негативного впливу місць позбавлення волі, їх

кримінального впливу в частині розширення

способів скоєння злочинів, установок на злочин�

не життя, впливу субкультури (іншого життя),

тюремних традицій, звичаїв, жаргону, татуювань,

статевих збочень, жорстокості, агресивності і т.

п. Не дати відвикнути від звичайного життя на

волі (зв’язок із родичами, сімейні зв’язки, зв’яз�

ки із суспільством, трудовими колективами).

Система виправних установ повинна активізува�

ти позитивне в особистості: професійні інтереси,

установку на чесне життя, на дотримання законів

і правослухняну поведінку. Вирішення цих проб�

лем бачиться через реалізацію концепції вихов�

ної роботи, яка передбачає: 
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• прискорення впровадження прогресивної

системи відбування покарання, розширення ра�

мок напіввільного відбування (відпустки, поба�

чення і т. п.); 

• систему психологічної підтримки, (включа�

ючи нетрадиційні методи), зміну функцій

начальників загонів, скорочення кількості засуд�

жених у загонах, введення посад психологів та

соціальних працівників, посилення психолого�

педагогічної підготовки співробітників пенітен�

ціарних установ. Ті засуджені, з якими прово�

диться планомірна соціально�психологічна

робота, після звільнення можуть досить швидко

повернутися до корисної діяльності і легше

інших відмовитися від спокус, що ведуть на шлях

скоєння нових злочинів. З боку суспільства

потрібно лише певний контроль за процесом

адаптації та надання їм необхідної допомоги в

подоланні труднощів, які можуть виникнути у

них під час трудового і побутового влаштування,

у встановленні спілкування із найближчим

соціальним оточенням. Успішність соціальної

адаптації залежить також від: а) включення

звільненого в суспільно корисну працю, навчан�

ня (прогресивна реадаптація); б) встановлення

здорових сімейних стосунків, у тому числі і з

батьками; в) відновлення комунікативних

соціальних зв’язків; г) зміцнення моральних

цінностей, як чинників соціального поведінки. 

Зменшенню дії пенітенціарного стресу, зас�

воєнню суспільних норм і цінностей, усвідом�

ленню почуття вини за скоєний злочин, по�

дальшій ресоціалізації засуджених сприяє

розроблена та апробована корекційна програма.
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У статті обґрунтовано вплив професійного
самопізнання майбутнього вчителя на становлення
його педагогічної позиції. Розкрито сутність по"
нять «самопізнання» та «професійне самопізнання
майбутнього вчителя», їх зв’язок із самосвідомістю
людини. Вивчено роль професійного самопізнання у
формуванні в майбутніх учителів таких показників
професійної позиції, як ціннісно"смислове ставлення
до вчительської професії і до себе як суб’єкта май"
бутньої педагогічної діяльності.

Ключові слова: педагогічна позиція, профе�

сійне самопізнання, самосвідомість особис�

тості, майбутній учитель.

В статье обосновано влияние профессионально"
го самопознания будущего учителя на становление
его педагогической позиции. Раскрыта сущность
понятий «самопознание» и «профессиональное са"
мопознание будущего учителя», их связь с самосоз"
нанием человека. Изучена роль профессионального
самопознания в формировании у будущих учителей
таких показателей профессиональной позиции,
как ценностно"смысловое отношение к учительс"
кой профессии и к себе как субъекту будущей педа"
гогической деятельности.

Ключевые слова: педагогическая позиция,

профессиональное самопознание, самосозна�

ние личности, будущий учитель.

The importance of professional actualization of
teachers"to be as a factor of their pedagogical attitude is
grounded in the article. The essence and main defini"
tions of such notions as «actualization», «professional
actualization» of teachers"to be are studied. The influ"
ence of professional actualization in terms of establish"
ing with teachers"to be of such determinants of profes"
sional attitude as ethical and meaningful approach
towards their teaching career and oneself as pedagogi"
cal activity in future is investigated in the article.

Key words: pedagogical attitude, professional actu�

alization, the identity of personality, teacher�to be.

Актуальність дослідження. Інтеграція націо�
нальної освіти в європейський освітній простір
обумовлює потребу у вчителеві нової генерації,
здатного відповідально і самостійно, на високо�
му професійному рівні здійснювати педагогічну
діяльність. У цьому зв’язку особливої значу�
щості набуває проблема професійної позиції
педагога, сформованість якої є свідченням його
професіоналізму та передумовою особистісного
самовдосконалення. У дослідженнях науковців
(І. Д. Бех, Е. В. Бондаревська, І. О. Зімняя,
Л. В. Кондрашова, В. В. Серіков, І. С. Якиман�
ська й ін.) педагогічна позиція визначається
таким поняттям, яке пов’язане із реалізацією
базових екзистенційних, ціннісно�смислових
аспектів професійного буття вчителя. Вона
являє собою особливе смислове утворення осо�
бистості, що відображає стійку усвідомлену сис�
тему ставлень учителя до різних сторін своєї
професії — до себе, дітей, колег, педагогічної
діяльності і професії в цілому. Це спосіб само�
визначення, прийняття та реалізації вчителем
власної професійної і особистісної концепції.
Саме позиція характеризує вчителя як суб’єкта
педагогічної діяльності.

Незважаючи на те, що позиція є відносно
стабільним утворенням, вона може розвиватися
та змінюватися із часом. Особливо це важливо
на етапі професійного становлення особистості
майбутнього педагога у вищому навчальному
закладі, коли в нього відбувається оформлення
сфери основних професійних цінностей і сен�
сів. Важливою психологічною умовою станов�
лення у студентів професійно�педагогічної
позиції виступає проблема професійного са�
мопізнання. Якщо в процесі навчання у ВНЗ
студент активно та систематично займається
професійним самопізнанням, це приводить до
того, що процес професійної підготовки набу�
ває для нього особистісного сенсу, він розкри�
ває для себе можливості самореалізації в май�
бутній педагогічній діяльності. 
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Мета статті полягає у розкритті сутності про�
фесійного самопізнання, обґрунтуванні його
значення у становленні таких показників педа�
гогічної позиції майбутніх учителів, як ціннісно�
смислове ставлення до вчительської професії і
до себе як суб’єкта майбутньої педагогічної
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На
сьогодні у психології є досить велика кількість
робіт, присвячених проблемі самопізнання
особистості. Поряд із фундаментальними
працями теоретико�методологічного плану
(Б. Г. Ананьєв, Л. C. Виготський, О. М. Леон�
тьєв, С. Л. Рубінштейн, А. Г. Спіркін, І. І. Чес�
нокова, Е. В. Шорохова та ін.), існують
дослідження, що стосуються конкретно�прак�
тичних аспектів цієї проблеми (М. І. Бори�
шевський, В. М. Козієв, І. С. Кон, В. В. Столін
та ін.). Разом із загальними закономірностями
розвитку самопізнання розробляються питання
професійного самопізнання (А. В. Захаров), у
тому числі у професійній діяльності вчителя
(О. М. Боброва, С. В. Васьковська, В. М. Ко�
зієв, Л. М. Мітіна, В. П. Саврасов). Важливим
теоретичним висновком дослідників є визнан�
ня професійного самопізнання педагога склад�
ним особистісним механізмом, що відіграє ак�
тивну регулювальну роль у діяльності вчителя,
за допомогою якого стають можливими актив�
ний саморозвиток, свідоме формування про�
фесійно важливих якостей особистості педаго�
га, його професійної майстерності.

Виклад основного матеріалу. Поняття са�
мопізнання у психології розглядається у нероз�
ривному зв’язку із більш широким поняттям —
самосвідомістю особистості. Тому спершу звер�
немося до розкриття сутності останнього. Так,
Л. М. Мітіна називає самосвідомість процесом,
за допомогою якого людина пізнає себе і ста�
виться до себе. Результатом цього є уявлення
людини про сам себе або «Я�концепція» [1].
І. І. Чеснокова визначає самосвідомість як
«особливо складний процес опосередкованого
пізнання себе, що розгортається в часі, пов’яза�
ний з рухом від одиничних ситуативних образів
через інтеграцію подібних численних образів у
цілісне утворення — у поняття свого власного
«Я» як суб’єкта, відмінного від інших суб’єктів»
[2, с. 89]. Підкреслюючи пізнавальну природу
самосвідомості, І. І. Чеснокова на перше місце в
її структурі ставить самопізнання особистості.
Функція самопізнання є фундаментальною в
тому плані, що воно обслуговує динамічну сто�
рону самосвідомості й лежить в основі всіх
інших її функцій. Так чи інакше, у всіх психо�
логічних концепціях, що розглядають структуру
самосвідомості, самопізнання включається в
самосвідомість як один із його основних, клю�
чових процесів, що забезпечують його зміст і
динаміку. 

З погляду на вищезазначене, у психології по�
няття «самопізнання» визначається, як прави�
ло, через категорію самосвідомості. Зокрема,
І.С. Кон визначає самопізнання як «...відбиття у
свідомості суб’єкта його власних властивостей і
якостей» [3, с. 241]. В. В. Столін дає таке визна�
чення самопізнання — «...наповнення само�
свідомості змістом, що зв’язує людину з іншими
людьми, з культурою й суспільством у цілому,
процес, що відбувається усередині реального
спілкування й завдяки йому, у рамках жит�
тєдіяльності суб’єкта і його специфічної діяль�
ності» [4, с. 62]. О. М. Боброва у своїй роботі дає
визначення самопізнання, що враховує всі ці
аспекти: «самопізнання — складний, бага�
торівневий процес пізнання себе як суб’єкта
діяльності і спілкування, побудова та корекція
образу «Я», наповнення змістом самосвідомості
особистості» [5, с. 4].

У роботах Ю. М. Кулюткіна, А. К. Маркової,
Г. С. Сухобської, В. Д. Шадрикова й ін. започат�
ковані спеціальні дослідження регулятивної
ролі самопізнання у сфері професійної праці.
Професійне самопізнання акумулює не тільки
розуміння і прийняття умов та вимог конкрет�
ної діяльності, певного зразка професійної по�
ведінки і відносин, але також пізнання й осмис�
лення своєї ролі, завдань і можливостей у
вибраній сфері соціальних взаємин. Воно зас�
новане на процесі пізнання особистістю себе як
суб’єкта діяльності, результативну сторону яко�
го становлять професійні аспекти образу «Я» —
професійної самосвідомості. 

А. К. Маркова визначає професійну само�
свідомість як «комплекс уявлень людини про
себе як професіонала, це цілісний образ себе як
професіонала, система відношень і установок
до себе як професіонала» [6, с. 88]. Наявність
професійної самосвідомості дозволяє особис�
тості розуміти те, що вона робить, свідомо ста�
вити й вирішувати виробничі завдання, плану�
вати свої дії й виконувати обов’язки, виявляти
причини власних невдач, вносити корективи у
свою діяльність. 

Професійна самосвідомість характеризує
певний рівень самовизначення особистості. Як
стверджує С. В. Васьковська, особистість, яка
самовизначилася в професійному плані —
індивід, який усвідомлює свої життєві цілі, пла�
ни, пов’язані із самореалізацією в професійній
сфері, професійні наміри (що він хоче), свої
особистісні й фізичні якості (що він є, що являє
собою як професіонал), свої можливості,
здібності, дарування (що він може, межі його са�
мовдосконалення), вимоги, що вимагаються
діяльністю, професійною групою (що від нього
вимагають), а також свою готовність функціону�
вати у вибраній сфері професійної діяльності [7].

Експериментальні дослідження Л. П. Лєсо�
хіної та Т. В. Шадринової показали, що про�
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фесійна самосвідомість веде до активного ос�
мислення свого професійного призначення.
Практично всі вчені як провідний компонент
професійної самосвідомості виділяють профе�
сійне самопізнання, що базується на самоана�
лізі, самооцінці і самопрогнозуванні. Ці харак�
теристики визначають динаміку професійної
самосвідомості та професійної діяльності моло�
дого вчителя [8, с. 73�75].

Вперше проблема професійного самопізнан�
ня педагога знайшла відображення в роботах
Г. І. Метельського [9]. Він експериментально
довів, що система знань і вмінь, набута педаго�
гом у процесі пізнання особистості учня та са�
мопізнання, є однією із найважливіших умов
творчого вирішення педагогічних завдань і слу�
жить передумовою вдосконалювання педагога
як суб’єкта професійної діяльності.

Термінологічного статусу професійне само�
пізнання і самосвідомість учителя набули в робо�
тах О. М. Бобрової, С. В. Васьковської, В. М. Ко�
зієва, Н. В. Кузьміної, Ю. Л. Кулюткіна,
А. К. Маркової, Л. М. Мітіної, В. А. Якуніна.
Зокрема, О. М. Боброва трактує професійно�пе�
дагогічну самосвідомість або рівень самосвідо�
мості професійно�педагогічних умінь як усвідом�
лення способів використання наявних знань і
досвіду для досягнення цілей педагогічної діяль�
ності [5]. В. М. Козієв розглядає професійну са�
мосвідомість педагога як складний особистісний
механізм, що відіграє активну регулювальну роль
у діяльності вчителя, за допомогою якого стає
можливим активний саморозвиток. Ю. М. Ку�
люткін говорить про професійну самосвідомість
як про інстанцію, «у якій відбувається оцінка на�
явних досягнень, планування напрямків само�
розвитку, його здійснення і т. д.» [10, с. 21]. 

Лише у тому випадку, коли педагог знає, з од�
ного боку, — якими якостями він повинен во�
лодіти, а, з іншого боку, — якою мірою в нього
розвинені ці якості, він може свідомо прагнути
до формування та розвитку цих якостей у себе.
Тільки знання і зіставлення особистістю своїх
психологічних особливостей з вимогами про�
фесійної діяльності може стимулювати у май�
бутніх педагогів активність, спрямовану на са�
мовдосконалення та самовиховання необхідних
якостей. Як видно із запропонованих вище ви�
значень, багато дослідників під професійною са�
мосвідомістю розуміють здебільшого процес
професійного самопізнання, усвідомлення і
співвіднесення особистістю власних особливос�
тей із вимогами реальної професійної діяльності.

На думку Л. M. Мітіної, низький рівень роз�
витку професійної самосвідомості вчителя
характеризується усвідомленням і самооцінкою
лише окремих властивостей і якостей, які скла�
даються в нестійкий образ, що визначає некон�
структивну поведінку і педагогічну взаємодію.
У педагогів із високим рівнем професійної

самосвідомості цілісний образ «Я» вписується у
загальну систему його ціннісних орієнтацій,
пов’язаних із усвідомленням цілей своєї про�
фесійної діяльності та засобів, необхідних для їх
конструктивного досягнення [1].

Дослідження Н. В. Кузьміної [11] свідчать,
що для викладачів високого рівня продуктив�
ності характерним є неперервне самопізнання,
засноване на гармонійному поєднанні всіх ком�
понентів досвіду, пізнанні інших людей і самого
себе (висока аутопсихологічна компетентність).
Їм властиві найбільш адекватна самооцінка,
особлива чутливість до переваг і недоліків влас�
ної особистості та діяльності, вміння зрозуміти
причини своїх творчих успіхів і невдач, уміння
аналізувати й узагальнювати результати власної
професійної діяльності, порівнювати її із робо�
тою інших учителів. Високопродуктивні педа�
гоги завдяки вмілому діагностуванню своїх про�
фесійних можливостей успішно регулюють
власні педагогічні дії, у вирішенні навчально�
виховних завдань досягають високого рівня.
Прагнення до самовдосконалення спонукає їх
до глибокого і всебічного самопізнання, що має
у них активний регулятивний характер.

Професійна самосвідомість, Я�концепція
формуються в процесі професійного самопіз�
нання педагога. Міра усвідомлення себе, харак�
тер професійного самопізнання залежать від
багатьох причин. На цей процес впливає те,
наскільки людина звернена до свого внут�
рішнього світу, як вона їм цікавиться, наскільки
розвинена потреба особистості в рефлексії.

Основними прийомами, способами про�
фесійного самопізнання педагога, на думку
К. Д. Левітана, С. Г. Вершловського та інших, є:
самоспостереження, педагогічний самоаналіз,
педагогічна рефлексія, професійна самооцінка,
самопрогнозування і самоконтроль.

Самоспостереження — вміння педагога по�
дивитися на себе, свої дії і відносини з боку.
Періодично фіксуючи увагу на своєму стані,
педагог починає краще розуміти, чого можна
чекати від себе в тій або іншій ситуації. Самос�
постереження поставляє педагогові цінну
інформацію про самого себе, яка є прихованою
від навколишніх. Воно допомагає краще довіда�
тися про свої сильні і слабкі сторони.

Педагогічний самоаналіз дозволяє розкрити
причинно�наслідкові зв’язки своїх успіхів і нев�
дач у педагогічній діяльності. Від того, в якому
напрямку розвивається самоаналіз, яка глибина
осмислення себе як професіонала, залежить і
розвиток творчих потенцій особистості, профе�
сійний ріст і особистісне вдосконалювання. Така
внутрішня робота розвиває аналітичне мислен�
ня, забезпечує своєчасне внесення коректив у
професійно�рольову поведінку вчителя.

Наступним найважливішим прийомом про�
фесійного самопізнання вчителя є педагогічна
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рефлексія. Педагогічна рефлексія — спрямо�
ваність свідомості вчителя на самого себе, вра�
хування уявлень учнів про його діяльність і про
те, як учитель розуміє діяльність учня. Це
здатність учителя подумки уявити собі сформо�
вану в учня картину ситуації і на цій основі
уточнити уявлення про себе. Оцінюючи свої дії
з погляду їх практичної доцільності, він
постійно виправляє себе. Ця постійна самоко�
рекція, без якої успішна педагогічна діяльність
була б неможлива, і лежить в основі рефлексії.

Професійна самооцінка координує можли�
вості, внутрішні психічні резерви особистості з
метою і засобами діяльності. Основна функція
професійної самооцінки педагога — регуляція
його професійної поведінки. Чим критичніше
педагог ставиться до себе, тим більш зрілим є
його професійне самопізнання. І, навпаки, чим
глибше розвинене самопізнання педагога на
рівні його підготовки до діяльності, тим більш
критичною є його самооцінка в процесі вико�
нання діяльності. Самооцінка як інструмент са�
мовдосконалення є важливим чинником підви�
щення ефективності професійної підготовки
майбутнього фахівця. Тому так важливо займа�
тися розвитком самопізнання, формуванням
адекватної самооцінки педагога ще на етапі йо�
го професійного навчання у ВНЗ.

Ще одним способом самопізнання педагога є
самопрогнозування — спроба уявити себе в
певній ситуації діяльності. Головний критерій
самопрогнозування — вміння всебічно аналізу�
вати педагогічні явища і здатність розробити на
цій основі множину можливих рішень, а також
передбачати можливий ефект діяльності.

Особистість ефективного вчителя відрізня�
ється підвищеними вимогами стосовно себе,
внутрішнім самоконтролем. Уміння педагога
контролювати, оцінювати, поправляти, долати
самого себе — показник вищої моральної
зрілості та культури, подібно тому, як вища
культура мислення проявляється в умінні по�
лемізувати із самим собою. За допомогою само�
контролю здійснюється регулярна фіксація і
звірка фактичної поведінки, відносин, діяль�
ності педагога з тим, що намічено.

У цілому, на думку більшості авторів, про�
фесійне самопізнання педагога — необхідна пе�
редумова самовиховання, професійної само�
освіти, професійного росту вчителя.

Спираючись на результати вивчення теоре�
тичних аспектів проблеми, ми звернулися до
вияву практичних особливостей процесу про�
фесійного самопізнання майбутніх учителів та
його впливу на становлення педагогічної
позиції студентів. У досліженні взяли участь
208 студентів — майбутніх учителів 1�4 курсів
Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка. Організовуючи
дослідження, ми спиралися на розуміння вста�

новленої вище сутності професійного самопі�
знання майбутнього вчителя та його моти�
ваційні, когнітивні, оцінні прояви. У цій статті
ми відмітимо лише ті результати, які безпосе�
редньо пов’язані зі становленням професійно�
педагогічної позиції студентів на різних етапах
підготовки у стінах ВНЗ: усвідомлення студен�
тами динаміки ставлень до педагогічної про�
фесії і до себе як до майбутнього педагога�про�
фесіонала. 

Перш за все, нас цікавило, як змінюється
ставлення студентів до професії педагога у про�
цесі їхньої професійної підготовки. Виявилося,
що у великої кількості майбутніх учителів від
першого до другого курсів ставлення до про�
фесії поступово погіршується. Зокрема, якщо
кількість майбутніх учителів, які вважають, що
вони правильно вибрали професію на першому
курсі найбільша (61,3%), то вже на другому
курсі таких лише 40%. До третього курсу це чис�
ло продовжує неухильно знижуватися — до
18,7%. На четвертому курсі, коли студент упер�
ше спробує себе в ролі вчителя у період педа�
гогічної практики і це викликає у багатьох
студентів позитивні емоції, тому різко збіль�
шується кількість студентів, що бажають після
закінчення ВНЗ працювати вчителем. У цілому,
в 40% студентів четвертого курсу ставлення до
професії покращується. Хоч зауважимо, що для
значної кількості студентів їхнє перебування у
школі під час практики, а також більш серйоз�
ний підхід до проведення уроків, ніж до власної
освіти у стінах ВНЗ, викликають небажання йти
працювати у школу; такі студенти переживають
розчарування у професії.

Ми також вивчали питання, як змінюється
ставлення студентів до себе як до педагога у
процесі професійної підготовки. Як і слід було
сподіватися, на перших трьох курсах, коли сту�
дент ще не спробував себе в ролі вчителя і має
неясне уявлення про себе як про педагога,
кількість студентів, чиє ставлення до себе як до
педагога покращилося за роки навчання, неве�
лика (із 7% до 12%). На четвертому курсі їхня
кількість різко зростає (до 60%). Але, зауважи�
мо, що 9% четвертокурсників виявили знижен�
ня цього показника, вони вважають, що причи�
ною погіршення їхнього ставлення до себе як до
педагога є відсутність у них необхідних педаго�
гові здібностей і якостей особистості, у чому
вони могли наочно переконатися в період педа�
гогічної практики. Часто результатом такого
погіршення думки студента про професію і про
себе як педагога є невдачі у період педпрактики
і, як наслідок — прийняття студентом рішення
ніколи не працювати вчителем у школі.

Серед студентів старших курсів ми провели
анкету, з допомогою якої виявлялися причини
зміни ставлення студентів до себе як до педаго�
га. Виявилося, що головними причинами є
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власні успіхи студентів у період практики,
успіхи учнів їхнього класу, а також ставлення
учнів до студента. Отже, для студентів старших
курсів найбільш важливе значення мають власні
внутрішні критерії оцінки своєї роботи у порів�
нянні із зовнішніми оцінками (методистів ВНЗ,
учителів школи). Дуже велика кількість студен�
тів незадоволені своїми результатами в період
педпрактики, що для деяких є стимулом до по�
дальшого вдосконалювання, а для інших — по�
казником своєї професійної непридатності. 

Наведені результати яскраво свідчать, що
тенденції до змінювання ставлень студентів до
педагогічної професії і до себе як педагога
найбільшою мірою залежать від рівня пізнання
студентами на різних етапах професійної підго�
товки основного змісту і особливостей вибраної
професії. Наприклад, на перших двох курсах,
коли студенти стикаються із педагогічною про�
фесією на заняттях із педагогіки і психології в
ідеальному вигляді, їхнє бажання стати вчите�
лем зростає. Однак, коли студенти на старших
курсах більш предметно (наприклад, під час пе�
дагогічної практики) стикаються із різними гра�
нями педагогічної професії, у них у зв’язку із
цим відбувається переосмислення своїх про�
фесійних ставлень і намірів, що часто приво�
дить або до значного зростання розглядуваного
показника (у випадках одержання позитивного
досвіду), або до його зниження, аж до повної
відмови бути вчителем (у випадках одержання
негативного досвіду). 

Новий досвід, який набувається студентами
під час навчання від курсу до курсу, не лише
відбивається на їхнє ставленнях до явищ педа�
гогічної професії і до себе як педагога, але й
детермінує прагнення майбутніх учителів до
активного професійного самопізнання. У резу�
льтаті вивчення цього критерію ми виявили
помітну тенденцію. Вона така: після першого і
другого курсів відбувається неухильне зменшен�
ня прагнення до самопізнання, студенти мало
задумуються над правильністю свого профе�
сійного вибору, а також над тим, чи зможе кожен
із них стати хорошим педагогом. Після третього
курсу прагнення студентів до самопізнання зрос�
тає, однак далі продовжує зменшуватися
кількість тих, хто задумується над правильністю
вибраної професії. Частково це пов’язано із тим,
що на цей час більшість студентів уже вирішили
для себе це питання остаточно (хоч близько 20%
обстежених студентів вказали, що їх це питання
продовжує турбувати). 

Як бачимо, в цілому спостерігається зростан�
ня прагнення студентів до активного пізнання
себе як суб’єкта педагогічної діяльності. Але
часто це прагнення до самопізнання не під�
кріплюється відповідними знаннями та вміння�
ми, що приводить до неадекватних дій студентів
у цьому плані, до формування завищеної чи за�

ниженої професійної самооцінки. Це, звичай�
но, негативно впливає на процес подальшого
професійного становлення майбутніх учителів,
формування у них активної професійної по�
зиції. Вважаємо, що у цьому плані студенту
потрібно надавати цілеспрямовану психо�
логічну і педагогічну допомогу. 

Висновки. Отже, професійне самопізнання,
якщо воно тісно вплетене у процес підготовки
майбутнього педагога, сприяє виробленню у
студентів ціннісно�смислового ставлення до се�
бе як майбутнього педагога�професіонала; фор�
муванню професійної ідентичності, прийняттю
педагогічної професії як сфери для саморе�
алізації особистості, а себе як ефективного
суб’єкта цієї діяльності; оформленню особис�
тісного смислу професійного навчання у ВНЗ.
У сукупності ці характеристики особистості
майбутнього вчителя відображають сутнісні
аспекти його професійно�педагогічної позиції.
Це означає, що активне і систематичне про�
фесійне самопізнання виступає неодмінною
психологічною умовою ефективності станов�
лення цієї позиції. 
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У статті проаналізовано модель педагога,
з’ясовано роль професіоналізму та особистісних
якостей у її структурі.   Обґрунтовано поняття
професіоналізму педагогічної діяльності та її
місце у моделі педагога.

Ключові слова: модель, професіоналізм, пе�

дагогічна діяльність, педагогічні знання, осо�

бистісно�діяльнісний підхід.

В статье проанализирована модель педагога,
выяснена роль профессионализма и личностных
качеств в ее структуре. Обосновано понятие про"
фессионализма педагогической деятельности и ее
место в модели педагога.

Ключевые слова: модель, профессионализм,

педагогическая деятельность, педагогические

знания, личностно�деятельностный подход.

The paper analyzes a model teacher, defines the
role of professionalism and personal qualities in its
structure. The concept of professional educational
activities and its place in the model teacher.

The key=words: model, professional, educational

activity, pedagogical knowledge, learner�activity

approach.

Змістові й конструктивні зміни, які відбува�

ються в системі освіти, зумовлюють необхід�

ність підготовки педагогічних працівників но�

вої генерації, здатних здійснювати професійну

діяльність на демократичних і гуманістичних

засадах, реалізувати освітню політику як

пріоритетну функцію держави, формувати у

підростаючого покоління готовність до життя й

діяльності в сучасному суспільстві. У зв’язку з

тим вища педагогічна школа, як провідний

соціальний інститут, повинна забезпечити ство�

рення оптимальних умов для професійної

підготовки майбутнього педагога, що передба�

чає формування його як активного суб’єкта

діяльності, як зрілу особистість з розвинутими

професійно�важливими якостями.

Поєднання в процесі навчання вказаних

умовних соціально�психологічних диспозицій

професіонала і особистісної спрямованості є

невід’ємними в моделі фахівця�педагога.

Мета статті полягає у розробці моделі май�

бутнього педагога, особистість якого вбирає в

себе якості, що відповідають загальнолюдським

і національно�культурним цінностям та поєд�

нані із відповідним рівнем психолого�про�

фесійної компетенції.
Відправним концептуальним і системоутво�

рюючим елементом, що закріплює й розкриває
в конкретно�історичному контексті сукупність
вимог суспільства до професійної підготовки
фахівця освітньої галузі, є його модель, яка пе�
редбачає врахування загальновизнаних науко�
вих підходів до зазначеного процесу.

Модель (лат. modulus — міра, зразок) — схе�
ма, зображення або опис будь�якого явища чи
процесу в природі, суспільстві. За визначенням
Е.Савицької, модель є «операціоналізацією»
ідеалу, її конфронтацією з дійсністю, перетво�
рення в реальну мету. У ній «поіменно» визна�
чається, які цінності має засвоїти людина, яки�
ми нормами поведінки керуватися, що вона
повинна знати й уміти [10, 63]. О. Рудницька
розуміє модель як штучну систему, яка відобра�
жає з певною точністю властивості об’єкта, що
досліджується [9, 212].  

Як бачимо, модель фахівця освітньої галузі є
відправною інстанцією у розробці концептуаль�
них основ (цілей, принципів, програм, орга�
нізаційних форм, методів і засобів) для її впро�
вадження в реальне життя.

Багато вчених намагалися визначити прин�
ципи побудови моделі майбутнього педагога.
Так, І. Підласий пропонує їх розподіл за прин�
ципом характеристики педагога у таких ви�
мірах, як «спеціаліст», «працівник», «людина».
Згідно з цим, учителеві як спеціалісту необхідні:
знання педагогічної теорії, володіння педа�
гогічною майстерністю, знання психології, во�
лодіння технологією навчання й виховання,
любов до справи, любов до учнів. Учителю як
працівнику необхідна сукупність умінь (поста�
вити мету й досягти її, розподілити час), а також
наявність бажання систематично й планомірно
підвищувати кваліфікацію, здатності до твор�
чості, бажання трудитися, відданості справі та
ін. Учитель як людина повинен мати високі мо�
ральні якості, активну життєву позицію, міцне
здоров’я, гуманність та ін. [7]. 

А. Маркова пропонує модель, в якій сукуп�
ність професійно�необхідних якостей учителя
інтегрована за принципом: загальногромадські
риси, морально�педагогічні, педагогічні, соціа�
льно�перцептивні якості, індивідуально�психо�
логічні особливості, психолого�педагогічні
здібності [6, 10�11]. 
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В іншому варіанті моделі властивості педаго�

га інтегровані за такими якісними ознаками:

дослідницькі, проективні, конструктивні, орга�

нізаційні, комунікативні здібності. 

Наведені варіанти моделі педагога свідчать

про те, що на сьогодні у педагогічній теорії та

практиці ще не визначені принципові підходи

до розв’язання даної проблеми. Прагнення

авторів максимально охопити сукупність осо�

бистісних і професійних властивостей фахівця

освітньої галузі призводить до перевантаження

цих моделей і, як наслідок, робить їх незручни�

ми для використання за призначенням. Нареш�

ті, «вільне», тобто неоднозначне трактування

структурних компонентів цих моделей («якості»,

«властивості», «риси», «здібності», «уміння» то�

що) створює їх осмислення як одиниці виміру. 

Вихідним нашим визначенням моделі є розг�

ляд її як об’єкта, який поданий у найбільш

узагальненому вигляді, у даному випадку створе�

ний на основі суспільного ідеалу особистості пе�

дагога, відповідного суспільству й епосі. Модель

сучасного фахівця�педагога повинна відтворю�

вати змістову сутність, структурну прозорість і

єдність професійних і особистість ознак, що

відповідають сучасним суспільним вимогам. 

Розробляючи модель спеціаліста, яка від�

повідає новим вимогам, треба формувати у май�

бутніх педагогів як особистісні, так і професійні

якості. Вирішення даної проблеми можливе на

основі особистіно�діяльнісного підходу, важ�

ливість якого полягає у тому, що він «орієнтує

дослідника не на зміст готових структур свідо�

мості, а на процес, у результаті якого вони ви�

никають, і, як наслідок, призводять до глибин�

ного розуміння їх природи» [8, 175]. Саме даний

принцип у його застосуванні під час про�

фесійної підготовки майбутніх педагогів може

допомогти подолати суперечність між про�

фесіоналізмом і спрямованістю особистості.

У зв’язку з цим  модель педагога в освітній

практиці повинна виконувати низку функцій:

служити орієнтиром для професійної підготов�

ки фахівця відповідної освітньої галузі (вихова�

теля дошкільного закладу, вчителя початкової

школи, вчителя�предметника середньої школи і

позашкільних навчально�виховних закладів,

викладача вищої школи та ін.); використовува�

тися як еталон для порівняння із реальністю;

бути зразком для наслідування. 

У процесі навчання студент засвоює знання,

формує професійні вміння та навички, вчить�

ся взаємодіяти з іншими, збагачується як

особистість. П. Я. Гальперін, О. М. Леонтьєв,

С. Л. Рубінштейн розглядають діяльність окре�

мого індивіда як динамічний процес.  

У діяльності, як зазначає О. М. Леонтьєв,

«…відбувається перехід об’єкта у його суб’єк�

тивну форму, в образ; разом з тим у діяльності

здійснюється також перехід діяльності в

об’єктивні результати, її продукт. Діяльність —

це процес, під час якого здійснюються взаємні

переходи між полюсами «суб’єкт�об’єкт» [5,57].

Виконання зазначених дій призводить до змін

самої людини: діяльність впливає на неї, фор�

муючи її як особистість.

Згідно із особистісно�діяльнісним підходом

навчальна діяльність студента — майбутнього

педагога — розглядається як особистісно орієн�

тована праця. Тобто особистість педагога ство�

рює свою професійну діяльність і, водночас,

формується й визначається взаємопроникнен�

ня особистості в діяльність і діяльності в осо�

бистість.

У професійній підготовці майбутніх фахівців

необхідно приділяти більше уваги орієнтовній

діяльності, оскільки вона створює основу для

інших видів діяльності (пізнавальної, перетво�

рювальної, оцінювальної) і забезпечує практич�

ну реалізацію основної мети. 

Педагогічна діяльність здійснюються за

загальною схемою: виникнення потреби →
поява мотиву → визначення основної мети

(цілепокладання) → постановка завдань →
аналіз фактичної ситуації (умови здійснення

діяльності) → планування дій із урахуванням

досвіду людини → вибір конкретних цілей і пев�

них дій з їх реалізації → вибір засобів досягнен�

ня мети → виконання конкретних операцій →
отримання результату → порівняння досягнуто�

го результату із бажаним → у випадку задово�

лення потреби — припинення діяльності, у разі

незадоволення потреби — внесення коректив у

її здійснення та продовження діяльності. 

Знання «алгоритму» діяльності дозволяє вик�

ладачу проектувати конкретний вид навчальної

діяльності, усвідомлювати закономірності й

особливості, визначати технологію її здійснен�

ня, аналізувати отримані результати, коригува�

ти її й управляти нею. Отже, основними

концептуальними положеннями особистісно�

діяльнісного підходу у вищій освіті є такі:

• визначення основним завданням та резуль�

татом освітнього процесу формування в особис�

тості «образа — себе — в бутті» (як єдність,

адекватність трьох основних особистісних скла�

дових: «образ Я», «образ Світу» та «образ Я у

Світі»), що передбачає пізнання, усвідомлене

прийняття та розуміння особистістю навко�

лишнього середовища й власного Я. Це передба�

чає стимулювання розвитку рефлексивності

особистості як властивості, що забезпечує   адек�

ватне пізнання нею внутрішнього та зовнішньо�

го світу, та чинника професійної децентрації;

• визнання людини як складної системи, яка

безумовно здатна до саморозвитку, що передба�
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чає необхідність створення умов для свідомої

профілактики особистістю можливих негативних

наслідків майбутньої професійної діяльності;

• визнання принципу домінування позитив�

ного зворотного зв’язку між суб’єктами освітнь�

ого процесу на основі цінування, підтримки та

взаємодопомоги;

• визнання принципу варіативності змісту та

форм освітнього процесу, вибір яких повинен

здійснюватися з урахуванням особливостей

розвитку кожного суб’єкта, що передбачає

відповідність навчального змісту освітнього

процесу нагальним потребам особистості у ме�

жах соціокультурних норм та гуманістично

спрямованих цінностей;

• визнання пріоритету активних форм і ме�

тодів навчання, інтерактивних технологій, що

дійсно передбачають суб’єкт — суб’єктну

взаємодію, виступають засобами розвитку та

корекції будь�яких психологічних властивостей

та якостей особистості;

• визнання принципу створення збагаченого

освітнього середовища як сукупності умов, які

забезпечують вільний  вибір суб’єктів освітньо�

го процесу змісту та форм діяльності у відпо�

відності із потребами їх розвитку, визнання

пріоритету індивідуальності, самоцінності, са�

мобутності кожної особистості як активного

носія суб’єктного досвіду;

• визнання фізичного, психічного та психо�

логічного здоров’я особистості як основного

пріоритету освітньої діяльності. Це означає, що

освітній процес спрямовується на створення

умов щодо запобігання розвиткові та подолан�

ню негативних тенденцій в особистісному ста�

новленні суб’єкта.

Вказаний підхід до навчальної діяльності

уможливлює врахування особистісних характе�

ристик її суб’єктів, да змогу індивідуалізувати

процес управління нею, дозволяє формувати у

студентів професійні позиції, виховувати вмін�

ня спілкуватися з іншими, в процесі взаємодії

розв’язувати завдання навчання і виховання.

Культурно�педагогічна атмосфера та психо�

логічний клімат, який існує в освітньому закладі

є головними факторами, що спонукають

кожного майбутнього педагога до розвитку про�

фесійної компетентності і професійного само�

розвитку. Проте зовнішні умови не прямо впли�

вають на педагога, а переломлюються через

внутрішні умови його розвитку: його здібності,

життєвий, професійний досвід, ціннісні орієн�

тації. Важливою характеристикою є професійна

педагогічна самосвідомість, тобто комплекс

уявлень майбутнього педагога про себе як про�

фесіонала. Цей комплекс включає такі складові:

• засвоєння майбутнім педагогом норм, пра�

вил, моделі своєї професії (вимог до педаго�

гічної діяльності та спілкування, до особистості

вихованця) як еталон для усвідомлення своїх

професійних та особистісних якостей. Якщо пе�

дагог не усвідомлює, яким спеціалістом пови�

нен він бути, як він повинен моделювати свою

поведінку та стосунки з навколишнім світом,

йому буде важко себе критично аналізувати та

оцінити. На основі загальної освіченості фор�

мується професійне кредо педагога, його осо�

биста концепція педагогічної праці та діяль�

ності, яка означає його професійну поведінку;

• усвідомлення таких якостей в інших людей

або колег, порівняти себе з професіоналом се�

редньої кваліфікації, як абстрактним, так і в об�

разі колеги або керівника;

• оцінювати себе як професіонала з позицій

інших людей: адміністрації, колег, студентів,

керівництва;

• самооцінка та самоаналіз педагогом своїх

окремих сторін особистості.

Поряд з тим у майбутніх учителів слід форму�

вати і такі професійні якості, як комуніка�

бельність, успішність, діловитість, мобільність,

які допоможуть створити навколо себе мікро�

клімат довіри, культури, організованості, успіху.

Зрозуміло, щоб розвинути професійні та

індивідуальні якості студентів, викладач сам по�

винен відповідати вимогам професіонала. Тому

всі вищевказані важливі професійні якості слід

починати формувати вже на початку про�

фесійної підготовки майбутніх педагогів. На це

звертає увагу і Ж. Вірна, виокремлюючи у по�

нятті професіоналізму «ранню професіоналіза�

цію» (навчання, оволодіння первинними на�

вичками і знаннями, імітація дій і поведінки

дорослих) і «пізню професіоналізацію» (засто�

сування навичок на учіння як засобу для отри�

мання соціально і особистісно значущих ре�

зультатів).

Слід звернути увагу і на формування у май�

бутніх педагогів професійних установок (цільо�

вих, смислових, операційних) як найваж�

ливіших передумов професійного становлення

особистості. Згідно з концепцією професійно�

діяльнісного підходу, кожна форма і метод на�

вчання можуть зробити свій внесок у формуван�

ня професійних установок. Умовно можна

зобразити те таким чином: лекція і семінар —

сприяють формуванню цільових і смислових уста�

новок; практичні заняття — дають основу для

формування й закріплення операційних устано�

вок, тобто готовності майбутніх освітніх спеціа�

лістів  діяти саме таким способом, який є з точ�

ки зору професійної майстерності найкращим.

На формування професійно�рольових уста�

новок, норм і очікувань студентів позначаються

й інші чинники, які нерідко є прихованими і че�

рез те некорованими. Соціально�професійний
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досвід засвоюється майбутнім педагогом не

лише через логіку науки і зміст відповідної на�

вчальної дисципліни, а й завдяки тій профе�

сійно�науковій інформації, яка повідомляється

викладачами вузу на лекціях чи семінарських

заняттях або в процесі самостійної навчальної

роботи. Майбутній учитель набуває своєї про�

фесійної ідентичності, збагачує і коригує (не�

рідко підсвідомо) власне уявлення про модель

педагогічної діяльності і через відображення

професійних дій і вчинків, поведінки виклада�

чів у перебігу дидактико�педагогічної взаємодії

з ними: стиль педагогічного спілкування викла�

дача, манери його професійної поведінки, про�

яв особистісних і професійних якостей тощо.

Все це може впливати на розширення когнітив�

ної основи соціально�професійного аспекту

«Образу Я», коригуючи і трансформуючи уяв�

лення студента про себе як майбутнього педаго�

га. Через те керівництво процесом професійної

підготовки майбутнього вчителя має зважати і

на повсякденне включення спостереження

студента за реалізацією викладачами педа�

гогічного навчального закладу певної моделі

професійної поведінки, яке відбувається під час

взаємин із ними.

Навчання у вищій школі за своїм напрямом

А. Вербицький вважав контекстним, оскільки

йому притаманна специфічна спрямованість

пізнавальної та комунікативної активності на

вирішення конкретних професійно�орієнтова�

них завдань. Крім того, зміст професійного нав�

чання у вищій школі повинен повністю

відповідати сучасним і прогнозованим тен�

денціям розвитку науки та виробництва, що

потребує постійної самоосвіти та професійного

розвитку викладачів, постійної корекції нав�

чальних планів та ін.  Висвітлюючи концепцію

контекстного навчання, вчений вказував на те,

що «за допомогою всієї системи дидактичних

форм, методів та засобів моделюється предмет�

ний і соціальний зміст майбутньої професійної

діяльності фахівця, а засвоєння ним абстракт�

них знань як знакових систем, накладену на

канву цієї діяльності» [2, 32]. Таке навчання на�

повнюється особистісним смислом і забезпечує

рух від навчання до праці.

Успіх професійного становлення особистості

майбутнього педагога залежить також від здійс�

нення концептуальної єдності змісту, форм, ме�

тодів навчання, що передбачає тісний теорети�

ко�методологічний зв’язок між практичним

заняттям, семінаром і лекцією. Поєднання іде�

альних моделей діяльності зі спонтанними

рішеннями студентів, зв’язок матеріалу прак�

тичного заняття з матеріалом лекції, практична

значущість проблеми, індивідуалізація завдань,

створення соціально�психологічної атмосфери

та суб’єкт�суб’єктивного спілкування — це за�

галом є передумовою підвищення ефективності

навчального заняття в аспекті професійного

становлення особистості майбутнього педагога.

Рівні професіоналізму А. Маркова розглядає

як критерій виділення етапів становлення про�

фесіонала: а) допрофесіоналізм (коли ще не ви�

роблений весь набір якостей, необхідних про�

фесіоналу); б) професіоналізм (людина —

професіонал, досить грамотно виконує все, що

потрібно); в) супер�професіоналізм (творчість,

особистісний розвиток, вершина професійних

досягнень); г) непрофесіоналізм, псевдопро�

фесіоналізм (зовні досить активна діяльність,

але при цьому людина може хибити у роботі або

деградує як особистість); д) післяпрофесіона�

лізм («екс�професіонал» або вчитель, настав�

ник, порадник для інших фахівців) [6, 49�54].

Саме на цих етапах, на думку А. Маркової,

відбувається тісне переплетення професійної й

особистісної Я�Концепції; формування індиві�

дуального стилю діяльності й поведінки; вихід

особистості за рамки професійної діяльності,

здійснюється реалізація основних життєвих

ідей і т. д. і в цьому випадку можна говорити про

те, що професійна діяльність людини є детермі�

нантою його особистісного становлення.

Якщо співвідносити (за А. Марковою) рівні

професіоналізму й етапи професійного станов�

лення, то видно, що на етапі адаптації прояв�

ляється низький рівень професіоналізму (до�

професіоналізм), що, наприклад, не виключає

досить високого рівня компетентності в галузі

академічних знань. Наступний етап професій�

ного становлення — професіоналізація — ха�

рактеризується формуванням високого рівня

компетентності при виконанні всіх функцій,

вирішенні педагогічних завдань, що є показни�

ком професіоналізму Етап педагогічної майс�

терності характеризується проявом суперпро�

фесіоналізму й після�професіоналізму, коли

викладач «знає», «вміє», «володіє», готовий і

може на високому рівні компетентності переда�

вати знання не тільки студентам, але й колегам,

тобто виступати в ролі наставника.

Як бачимо, формування професійних якос�

тей не здійснюється само по собі, для цього

необхідна організована діяльність. Цей склад�

ний процес відбувається за певних умов і перед�

бачає використання педагогом сукупності

дослідницьких, пошукових, творчих за своєю

суттю методів та прийомів (створення ситуацій

успіху, рольові та ділові ігри, брейн�ринги,

бесіди, дискусії, інтерв’ю, мозкові атаки та

інші). Ці методи та прийоми допомагають ство�

рити ситуації максимально наближені до реаль�

них, вимагають від студентів аргументовано

відстоювати свою точку зору, уважно слухати
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опонентів, концентрувати увагу на розв’язанні

проблеми, що безумовно сприяє розвитку важ�

ливих професійних якостей.

Із психологічної точки зору, професійно�

педагогічна діяльність як цілісне явище є особ�

ливою життєвою реальністю в її предметному,

часовому і просторовому аспектах. При пред�

метному розгляді професійна діяльність педаго�

га характеризується певним об’єктом (те, на що

спрямована діяльність) та суб’єктом (той, хто

реалізує діяльність), метою (передбачуваний,

очікуваний результат, на досягнення якого

спрямована діяльність), способами (шляхи до�

сягнення цілі) і засобами (сукупність матеріаль�

них елементів, завдяки яким досягається ціль)

досягнення цілей і завдань, функціями (зовніш�

ні прояви, значення діяльності) й умовами (еле�

менти навколишнього середовища, без яких

діяльність не може існувати).

Проведені дослідження показують, що про�

фесіоналізм діяльності в педагогічній практиці

проявляється у творчій готовності особистості

до продуктивного розв’язання майбутніх про�

фесійних завдань і формування у викладачів

того рівня конкурентоспроможності, що дозво�

лить їм активно включитися в освоєння

професійної діяльності. Показниками профе�

сіоналізму виступають: володіння професійни�

ми духовними цінностями, орієнтацією і їх дот�

римання; засвоєння на високому рівні вищих

зразків засобів праці, вироблених у професії

(професійних знань, способів і дій, профе�

сійних «технік» і технологій, прийомів про�

фесійного мислення, способів професійної са�

мосвідомості й ін.).

До цих показників можна додати: високий

рівень академічних знань, глибокі знання у

сфері навчання і психології, сформований

індивідуальний стиль професійної діяльності,

педагогічні позиції. І якщо критерієм про�

фесіоналізму діяльності викладачів вишу назва�

на провідна мета його діяльності — підготовка

конкурентоспроможного, грамотного фахівця

(готового до творчого, продуктивного роз�

в’язання майбутніх професійних завдань (за

А. О. Деркачем)), то основою моделі майбутнь�

ого педагога правомірно вважають сформо�

ваність високого рівня особистісних про�

фесійно значимих якостей. Відповідно до цього

критерію, можна визначити основні його по�

казники: високий рівень інтелекту і широкий

кругозір; творчість, критичність, самостійність;

товариськість, емоційність, емпатія; високий

рівень самоконтролю, саморегуляції, самоор�

ганізації, рефлексії; соціальна активність, пот�

реба в самоактуалізації та самореалізації й ін.

Створення моделі пов’язано з поняттям про�

фесіоналізму педагогічної діяльності, суть якого

у тому, що, з одного боку, це iнтегральна якiсть,

властивiсть особистостi, i, як будь�яка iнша

якiсть, вона формується з дiяльностi; з iншого

боку — це процес i результат дiяльностi. Про�

фесiоналiзм педагогiчної дiяльностi характери�

зується особистiсною i дiяльнiсною сутнiстю.

Особистiсну суть професiоналiзму становлять

знання, необхiднi для виконання професiйної

дiяльностi, специфiчне ставлення педагога до

об’єкта, процесу, умов фахової дiяльностi i

необхiднiсть самовдосконалення як професiо�

нала. Дiяльнiсну (процесуальну) суть профе�

сiоналiзму становить комплекс умiнь: гностич�

них, самовдосконалення, спiлкування, вмiння

перебудовувати дiяльнiсть — свою і учнiв, реко�

нструювати навчально�виховну iнформацiю з

метою отримання очiкуваного результату своєї

працi.

Як динамiчна система, iнварiантна щодо всiх

педагогiчних систем модель професіоналізму

педагогічної діяльності включає такi структурнi

елементи: 1)  професiоналiзм знань (ПЗ) — ос�

нова, базис професiоналiзму в цілому; 2) про�

фесiоналiзм педагогiчного спiлкування (ПС) —

готовнiсть i вмiння використовувати систему

знань на практицi; 3) професiоналiзм самовдос�

коналення (ПСВ), що забезпечує динамiчнiсть,

розвиток цiлiсної системи «професiоналiзм пе�

дагогiчної дiяльностi» шляхом справедливого

самооцiнювання i оперативного усунення вияв�

лених у процесi педагогiчного спiлкування осо�

бистiсних недолiкiв i прогалин у необхiдних для

вчителя знаннях.

Для забезпечення успішного функціонуван�

ня даної моделі необхідно чітко усвідомлювати

важливість кожного компонента, які входять до

вищезазначених складових цієї системи. Зокре�

ма, якщо розглядати професіоналізм знань як

міру оволодіння педагогом цілої системи фахо�

вих знань (спеціальних знань з предмета, педа�

гогічних, методичних, психологічних, загаль�

них та рефлексивних), то несформованість хоча

б одного із блоків цих знань призводить як до

несформованості професіоналізму знань, так і

професіоналізму педагогічної діяльності в ціло�

му. Це ж стосується і професіоналізму педа�

гогічного спілкування, під яким розуміють міру

оволодіння педагогом специфічними групами

вмінь, необхідних для організації спілкування

на занятті, формами педагогічного впливу на

учнів (студентів), нормами педагогічної етики.

Для структури педагогічного спілкування також

характерна інтерференція компонентів цієї мо�

делі.

Зміст понять професіоналізму діяльності й

професіоналізму особистості в структурі моделі

педагога, їх аналіз показує, що професійне ста�

новлення  майбутнього педагога буде проходити
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більш успішно, якщо особистість володіє не

тільки певними, найбільш затребуваними в

професійній діяльності властивостями, якостя�

ми, вміннями; має високу професійну ква�

ліфікацію й компетентність. Важливо, щоб у

майбутніх педагогів у процесі професійного ста�

новлення сформувалися: педагогічна спрямо�

ваність, адекватна соціальній ситуації розвитку;

педагогічні позиції, які не суперечать еталону

особистості і діяльності викладача вищої школи

відповідно до сучасних вимог суспільства та

професійного співтовариства; індивідуальний

стиль діяльності, що виступає показником ви�

сокого рівня професіоналізму і педагогічної

майстерності; особистісно�ділові якості, затре�

бувані в педагогічній професії (академічні

знання, високий рівень самоконтролю, відпо�

відальність, сумлінність, чесність, наявність

адекватної самооцінки, креативність, соціаль�

но�психологічна компетентність, культура по�

ведінки і т. д.).
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У статті здійснено теоретичний аналіз проб"
леми саморозвитку. Розкривається суть поняття
«особистісно"професійний саморозвиток майбут"
нього педагога». Виявлено психолого"педагогічні
умови його активізації.

Ключові слова: саморозвиток, особистісно�

професійний саморозвиток, умови осо�

бистісно�професійного саморозвитку

В статье теоретически проанализировано
проблему саморазвития. Раскрывается сущность
понятия «личностно"профессиональное самораз"
витие будущего педагога». Выявлено психолого"
педагогические условия его активизации.

Ключевые слова: саморазвитие, личностно�

профессиональное саморазвитие, условия лич�

ностно�профессионального саморазвития

This article deals with theoretical analysis of self�

development problem. The essence of the notion

«personally professional self�development of the

future teacher» has been discovering. Psychological

conditions of its activation have been shown.

Key words: self�development, professional self�

development, conditions personally professional

self�development

Соціально�політичні та економічні пробле�

ми зумовлюють сьогодні складну ситуацію у га�

лузі освіти, зокрема професійної педагогічної

освіти молоді. З одного боку, необхідним є вдос�

коналення змісту й форм освіти, покликане но�

вим баченням суспільної ролі вчителя. З іншого

боку, при розробці концепції, змісту і форм про�

фесійної підготовки вчителя не можна не врахо�

вувати такі соціальні та соціально�психологічні

проблеми, як зниження мотивації педагогічної

діяльності, великий відсоток безробітних серед

молодих людей із педагогічною освітою, про�

фесійна дезорієнтація значної частини студен�

тів педагогічних ВНЗ. 

Очевидно, необхідними сьогодні стають такі

шляхи і форми професійно�педагогічної підго�

товки, які б не тільки забезпечували отримання

молодим спеціалістом відповідної кваліфікації,

а й сприяли б його світоглядному, професійно�

му та особистісному зростанню, розвитку його

самосвідомості, самоідентичності. 

Метою нашого дослідження є вияв психоло�

го�педагогічних умов, які активізували б процес

особистісно�професійного саморозвитку май�

бутнього педагога, але можна сказати, що воно

дещо виходить за рамки суто педагогічної діяль�

ності, оскільки спрямоване на самоактуалі�

зацію, саморозвиток кожного студента, розви�

ток у нього здатності «виходити за межі самого

себе» (В. Франкл), знаходити нові змісти у

конкретній справі й у всьому своєму житті [15].

Це розширює його можливості і в удоскона�

ленні себе в педагогічній діяльності, і в удоско�

наленні власної особистості.

А зважаючи на те, що в умовах ринку праці

зростає попит на спеціалістів, які можуть прий�

мати нестандартні рішення, творчо підходити

до виконання своїх обов’язків, адекватно

сприймати ситуацію і будувати свої стосунки із

оточенням та мають внутрішні мотиви і резерви

для саморозвитку, актуальність даного дослі�

дження ще більше зростає.

Аналіз та узагальнення наукових матеріалів

свідчить про те, що визначились два підходи до

розуміння поняття саморозвитку: психологіч�

ний та процесуально�організаційний. Останній

об’єднує розуміння  особистісних і професійних

самозмін як процесів. Серед них виділяють

внутрішньо і зовнішньо організовані процеси.

Зовнішньо організований процес саморозвитку

передбачає наявність зовнішнього впливу,

який, по суті, є педагогічним процесом, але

існує і неорганізований вплив, вплив середови�

ща, тобто соціальний.

М. М. Костогризов розуміє феномен само�

розвитку як обов’язково внутрішній, моти�

ваційний процес, спрямований на досягнення

конкретної мети, як свідоме самовдосконален�

ня [5]. Внутрішньо організовані процеси відбу�

ваються за наявності спрямованості особистості

на саморозвиток. Спрямованість розуміємо як

сукупність мотивів, які впливають на поведінку

людини, незалежно від ситуації. Якщо ця інтег�

ративна якість розвинена, особистість відчуває і

усвідомлює необхідність саморозвитку, її захоп�

лює пізнавальна діяльність, вона націлена на

результат і подальший розвиток; ідеться про

внутрішній поштовх, який веде її до творчого
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зростання. Ця точка зору актуальна для на�

вчального процесу і має надзвичайне значення,

оскільки мова йде про самомотивацію, самоме�

неджмент студента, і в такому випадку студенту,

як і викладачу, не доводиться виявляти вольове

зусилля для успішного перебігу педагогічного

процесу. Той, хто навчається, сам шукає зміст,

форми, методи, щоб змінювати, вдосконалюва�

ти себе. Такі студенти є, але їх небагато,

більшість студентів потребують стимулу,

зовнішнього поштовху, і тоді ми говоримо про

зовнішньо організовану педагогічну діяльність .

Т. В. Тихонова, Н. М. Лосєва розглядають

саморозвиток як зовнішньо організований про�

цес особистісного та професійного самозмінен�

ня, самовдосконалення, як процес або техно�

логію, що включає сукупність форм, методів і

прийомів. [12, 7]. Для чіткого розуміння студен�

том цілей, завдань, шляхів і методів досягнення

результатів, свідомого ставлення до процесу

навчання як до процесу самовдосконалення та

самоперетворення, педагогічний процес перед�

бачає наявність суб’єкт�суб’єктних відносин

між студентом та викладачем. Необхідно за�

значити, що як внутрішньо організовані, так і

зовнішньо організовані процеси саморозвитку

базуються на психічних процесах людини.

Самопізнання, самоактуалізація, пізнання

власних психічних та психомоторних здібнос�

тей, емоційних та вольових якостей стають за�

порукою успішного розвитку та саморозвитку.

Оскільки людина соціальна за своєю природою,

не викликає сумніву те, що її розвиток залежить

від суспільства, і особистість не може розвива�

тися без впливу середовища. Слід підкреслити,

що соціум впливає на формування, розвиток і

саморозвиток особистості несвідомо і підсвідо�

мо, має характер спонтанності, є, по суті, неке�

рованим і неорганізованим процесом, що не

може сприяти гармонійному становленню та

розвитку особистості. Отже, для цілеспрямова�

ного процесу формування особистості і підви�

щення його результативності зовнішній вплив

має бути системно організованим, методично

забезпеченим педагогічним процесом.

М. А. Костенко визначає саморозвиток як

становлення особистості з метою ефективної

самореалізації на основі внутрішньо значущих

впливів, тобто простежується наявність двох

складових процесу: зовнішньої і внутрішньої

[4]. Г. К. Селевко зазначає, що спрямованість та

інтенсивність саморозвитку і самовдосконален�

ня значною мірою визначаються соціальним

середовищем та використаними педагогічними

засобами [10].

Для психологічного підходу характерне тлу�

мачення саморозвитку як важливість бути

справжнім суб’єктом свого життя, визначення,

як якісної зміни бачення світу, самого себе,

своєї ролі в ньому [3; 8], як свідомої зміни або

такого ж свідомого прагнення зберегти не�

змінним своє «Я» [14].

Цінність самопізнання та саморозвитку

особистості в процесі професійної підготовки

не викликає сумнівів, та ці процеси у молодої

людини під час навчання у педагогічному

університеті потребують підтримки і сприяння,

оскільки навчити самого себе значно склад�

ніше, ніж когось. Щоб стати суб’єктом самороз�

витку, особистість повинна досягти певного

рівня розвитку самосвідомості. Самосвідомість

працює за принципом постійної взаємодії

(діалогу) різних аспектів Я, в якій активно

задіяні механізми, з одного боку, самопізнання,

емоційно�ціннісного ставлення, а з іншого —

саморегуляції та самоконтролю. Результатом

такої взаємодії є усвідомлення себе, Я�кон�

цепція. Розвиток самосвідомості є, з одного бо�

ку, необхідною базовою умовою становлення

особистості як суб’єкта саморозвитку, а з іншо�

го, в результаті здійснення процесу саморозвит�

ку підвищується рівень самосвідомості суб’єкта

саморозвитку як суб’єкта власної діяльності

(самотворення).

Однією із основних для нашого дослідження

виступає категорія саморозвитку, адже самороз�

виток генетично виникає на певному рівні

психічного розвитку особистості і, багато в чо�

му, визначає подальший особистісний та про�

фесійний розвиток людини. Проведений аналіз

різних підходів до визначення поняття «про�

фесійний саморозвиток» дозволяє нам розгля�

дати його як безперервний, цілеспрямований

процес особистісного і професійного вдоскона�

лення, заснований на взаємодії внутрішньо�

значущих і активно творчо сприйнятих зовніш�

ніх факторів та спрямований на підвищення

рівня професіоналізму, розвитку професійно

значущих  якостей, акумулювання педагогічної

майстерності, досвіду, знань, умінь, норм та

цінностей; процес, в якому особистість є

суб’єктом розвитку, яка володіє стратегіями

розв’язання нових завдань щодо творення нею

себе, свого внутрішнього світу та реалізує їх у

професійній діяльності. Це складний соціаль�

но�опосередкований процес формування осо�

бистості, яка вирізняється індивідуально�своє�

рідним співвідношенням особистісних ознак:

рис характеру, особливостей спрямованості,

самосвідомості. Оскільки суб’єктивно для

індивіда особистість виступає як його «Я», сис�

тема уявлень про себе, що конструюється

індивідом у процесах діяльності і спілкування та

забезпечує єдність і тотожність його особис�

тості, то саме процес становлення самосвідо�

мості, «Я�образу» може розглядатися як один із
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ключових процесів особистісного розвитку та

саморозвитку.

У ракурсі нашого дослідження особливого

значення набуває думка про можливість впливу

на саморозвиток та його педагогічну органі�

зацію. Педагогічний процес завдяки індивіду�

альному підходу і творчому ставленню дозволяє

створити зовнішні та внутрішні умови для само�

розвитку студента. Зовнішні умови стають сти�

мулом, першим кроком на шляху до самороз�

витку і впливають на створення внутрішніх

умов. Ми зосередили свою увагу на проблемі

психологічного супроводу особистісно�про�

фесійним саморозвитком майбутнього педаго�

га, який спрямований на створення умов для

повноцінного професійного становлення осо�

бистості, надання своєчасної допомоги та

підтримки, а при необхідності — до здійснення

корекції особистісно�професійного розвитку.

Феномен психологічного супроводу розгля�

дається у сучасній психології та педагогіці в

контексті інноваційних процесів в освіті. Уза�

гальнюючи існуючі підходи, відмічаємо, що

психологічний супровід є системою заходів,

спрямованих на створення умов для успішного

навчання, діяльності та розвитку особистості

[2; 6]. Результатом психологічного супроводу є

повноцінна реалізація психологічного потен�

ціалу особистості, формування психологічної

компетентності щодо здійснення вибору та по�

долання труднощів особистого та професійного

життя [1]. 

У контексті нашого дослідження поняття

«психологічний супровід особистісно�профе�

сійним саморозвитком майбутнього педагога»

ми визначаємо як систему заходів, спрямованих

на створення психолого�педагогічних умов для

прийняття суб’єктом розвитку (майбутнім педа�

гогом) оптимальних рішень у різних ситуаціях

життєвого вибору, успішного професійно�осо�

бистісного становлення, розвитку та самороз�

витку. Метою такого супроводу виступає ста�

новлення особистості майбутніх педагогів,

актуалізація тієї сукупності особистісних якос�

тей студентів, яка зумовлює розвиток їхньої

суб’єктності. Розвиток суб’єктності майбутніх

педагогів передбачає створення таких психоло�

го�педагогічних умов, які виступають основою

активізації процесів самосвідомості: самопі�

знання, самооцінювання, самоаналізу, самоко�

нтролю, самовизначення та саморозвитку. Пси�

холого�педагогічний супровід повинен сприяти

послідовному розгортанню у майбутнього

фахівця відповідних сторін суб’єктності: інтер�

нальності, продуктивності щодо власних пере�

живань, незалежності, здатності до самовизна�

чення. Показниками ефективності здійсненого

формувального впливу виступають відповідні

суб’єктні якості: внутрішній локус контролю,

здатність свідомо брати на себе відповідальність

за зроблений вибір, за свої вчинки, за власний

розвиток; рефлекcивність, осмисленість життя,

позитивне самоставлення, автономність, пози�

тивна внутрішня навчально�професійна моти�

вація, самоактуалізація. 

Найефективнішою організаційною моделлю

психолого�педагогічного супроводу особистіс�

но�професійним саморозвитком майбутнього

педагога  є, на наш погляд, використання у виші

інтерактивних методів навчання, актуалізація

розвивального потенціалу психолого�педа�

гогічної освіти, проблематизація освітнього

змісту, активізація самостійності студентів

Використання інтерактивних методів навчан=
ня. Сучасна освітня практика характеризується

багатством нових методичних форм, які дозво�

ляють модернізувати навчальний процес, внес�

ти значні зміни в освітню роботу. Інтерактивні

методи навчання (рольова гра, моделювання

ситуацій, мозковий штурм, групова дискусія,

обговорення, робота в парах, малих групах,

вправи на активізацію) сприяють цілісному

включенню студентів в освітній процес та забез�

печують успішне входження в майбутню про�

фесію. Вони ставлять студента в ситуацію

реальних дій, змушують мислити предметно,

досягати відчутного результату Інтерактивна гра

стимулює розвиток суб’єктної позиції. Адже

через занурення учасників у ситуацію, коли всі

дії й оцінки виявляються мотивованими «ізсе�

редини», — цілями, завданнями та умовами,

формується стійка внутрішня мотивація вчин�

ків, діяльності, оцінок. У межах нашої пробле�

матики використання гри є також доречним

з огляду на можливість розігрувати ситуації

майбутньої професійної діяльності. 

Загалом інтерактивні методи сприяють орга�

нізації та розгортанню суб’єкт�суб’єктної

взаємодії між учасниками освітнього процесу,

забезпечують їх власну активність. Всі інтерак�

тивні методи — це створення ситуації спільної

творчої (продуктивної) діяльності викладача і

студентів, в якій, з�поміж усього іншого, відбу�

вається процес взаємодії особистостей. У ході

викладання дисциплін професійного і практич�

ного спрямування нам видається доцільним

використання саме цієї групи методів навчання,

що й забезпечуватиме психолого�педагогічний

супровід особистісно�професійного розвитку та

саморозвитку фахівця.

Оптимальною формою спеціально організо�

ваного спілкування, психологічний вплив якого

ґрунтується на активних методах групової робо�

ти, на нашу думку, є соціально�психологічний

тренінг професійно�особистісного самовизна�

чення. Під час тренінгу значно ефективніше
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вирішуються питання розвитку особистості,

успішно формуються комунікативні навички.

Тренінг дозволяє учасникам свідомо перегляну�

ти сформовані стереотипи і розв’язувати свої

особистісні проблеми. Як правило, під час

тренінгу у більшості студентів відбувається пе�

реосмислення або зміна внутрішніх установок.

Учасники поповнюють свої психологічні знан�

ня, у них з’являється певний досвід позитивно�

го ставлення до людей, які їх оточують, до май�

бутньої професії і до світу загалом. Таким

чином, запровадження в освітній процес підго�

товки майбутніх педагогів інтерактивних ме�

тодів навчання дозволяє розвинути у студентів

професійно значущі якості, стимулювати ви�

никнення стійкої мотивації до самостійного

особистісного зростання.

Актуалізація розвивального потенціалу пси�

холого�педагогічної освіти. Психологія — на�

ука, яка сприяє гармонізації внутрішнього світу

особистості. Це наука, звернена на практику,

яка занурена в проблеми життя людини та

суспільства і шукає відповіді на найгостріші із

них. Тому важливу роль у розвитку суб’єктності

майбутніх педагогів відіграє сама психологічна

освіта. Адже оволодіння психологічними знан�

нями сприяє кращому розумінню себе студен�

тами, осмисленню власної поведінки та її

причин, стимулює їхню пізнавальну і само�

оцінювальну діяльність.

Засвоєння психолого�педагогічних дисцип�

лін, навіть найфундаментальніших положень,

буде осмисленим, якщо будуватиметься не на

абстракціях для запам’ятовування, а на глибо�

кому та образному розумінні психологічних

реальностей, на висновках із досвіду життя, на

уроках із сьогоднішньої практики та майбутнь�

ого. Таким чином, актуалізація особистісно�

розвивального потенціалу психолого�педагогіч�

них дисциплін передбачає: а) розширення

інформаційної основи діяльності, тобто засто�

сування нових форм і прийомів роботи, які

дають можливість студенту отримати максимум

інформації про майбутню професійну діяль�

ність та про себе в ній; б) стимулювання пізна�

вальної активності, спрямованої на себе як

суб’єкта праці, пізнання та спілкування; фор�

мування вмінь спостерігати, накопичувати,

фіксувати, аналізувати й узагальнювати влас�

ний професійний досвід; в) урахування специ�

фіки конкретної сфери діяльності, суть якої,

при вмілому використанні, може створити

певні можливості для самокорекції та самови�

ховання. 

Проблематизація освітнього змісту. Зміст на�

вчального предмета може слугувати засобом

формування основ самоорганізації студентів за

умови представлення його як логіки суперечли�

вого наукового пізнання, як процесів поглиб�

лення, повернення до вихідних даних і їх проб�

лематизації; орієнтування на гуманістичні,

особистісно значущі цінності. Окрім того, та�

кий зміст, поряд із державним стандартом

(програмою), повинен включати компоненти,

які актуалізують особистісні структури свідо�

мості тих, хто навчається. 

Важливим аспектом роботи викладача над

змістом навчального матеріалу є усвідомлення

єдності змісту знань і творчості. Аналіз приро�

ди пізнавальної творчості показує її обумов�

леність роботою свідомості щодо переосмис�

лення навчального матеріалу викладачем для

того, щоб подати його зміст у відповідності із

вимогами гуманізації як матеріал для розмірко�

вувань. Знання повинно переосмислитись: пе�

реосмислення сприяє процесу суб’єктивації,

тобто не тільки оцінці особистісної значущості

навчального матеріалу, але й усвідомленню са�

мого себе його суб’єктом. Не менш важливе

значення має переосмислення конкретних

фактів і положень. У них повинен бути предс�

тавлений не лише матеріал, який обґрунтовує

необхідність того чи іншого ставлення до

фактів, але і матеріал, що містить контекст

відкриття і передбачає можливість інтелекту�

альної ініціативи. 

Виділені структурні компоненти змісту

навчальних знань можна визначити як важливі

педагогічні умови переформулювання змісту

програмних знань із психолого�педагогічних

дисциплін для опосередкованого впливу на

формування основ саморозвитку і самоорга�

нізації та особистісне становлення майбутнього

фахівця загалом. 

Активізація самостійності студентів. Розви�

ток самосвідомості студентів активізується не

тільки безпосередньо на заняттях, але й завдяки

самостійній роботі студентів, що дає можли�

вість підвищити рівень їхнього самоприйняття,

розвивати почуття власної гідності, впевненості

у собі, формує мотивацію самовдосконалення

та саморозвитку, оптимізує міжособистісні

взаємини у системі «студент — викладач». Роз�

виваючи власний погляд, викладач повинен

викликати у студентів критику, спонукати їх до

самостійного дослідження предмета, залучити

до науково�дослідницької роботи. Викладач

допомагає студентам реалізувати свій потен�

ціал, ставлячи перед ними навчальні завдання,

які вимагають для свого вирішення дослідниць�

кого підходу. Саме вміння вчитися, потреба в

знаннях та вміння їх знаходити й застосовувати

і є результатом розвивального навчання, коли

студент не лише багато знає, але й розвивається
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як майбутній професіонал, як творча та самос�

тійна особистість.

Активізація процесів самосвідомості особли�

во ефективно відбувається при розв’язанні зав�

дань, для яких характерний дефіцит інформації,

способів вирішення, інтерпретацій, пояснень,

оцінки та пошуку смислу одержаного результа�

ту. Власне особистісним процесом є не засвоєн�

ня знання як такого, а виокремлення із масиву

інформації власного, особистісного знання; не

засвоєння запропонованої кимось оцінки, а по�

будова власного оцінювального судження; не

виконання заданої діяльності, а вироблення її

індивідуального стилю, способу самовиражен�

ня через цю діяльність. Сприяння розвитку са�

мостійності студента в процесі навчання у ви�

щому навчальному закладі сприяє підвищенню

рівня рефлексивності, усвідомленості, актив�

ності та відповідальності.

Отже, активізація особистісно�професійного

саморозвитку майбутніх педагогів передбачає

створення таких психолого�педагогічних умов,

які виступають зовнішньою спонукою розгор�

тання внутрішніх процесів самосвідомості та са�

мовизначення  і можуть бути забезпечені у про�

цесі психолого�педагогічного супроводу.
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У статті розглядаються актуальні питання
підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у
швейцарських вищих навчальних закладах універ"
ситетського типу. Значна увага приділена аналізу
магістерських програм в університетах приклад"
них наук. 

Ключові слова: вища освіта, університет

прикладних наук, магістр, навчальна програми,

сфера туризму. 

В статье рассматриваются актуальные воп"
росы подготовки будущих специалистов сферы
туризма в швейцарских вузах университетского
типа. Значительное внимание уделено анализу
магистерских программ в университетах прик"
ладных наук.

Ключевые слова: высшее образование, уни�

верситет прикладных наук, магистр, учебная

программы, сфера туризма.

The article deals with actual issues of training of
future professionals of the tourism sphere at the Swiss
university level establishments. Considerable attention
is paid to the analysis of master’s programs at the uni"
versities of applied sciences. 

Key words: Higher Education, University of

Applied Sciences, Master degree, educational pro�

gram, Tourism sphere. 

Постановка проблеми. Глобалізація всіх сфер

суспільного життя, модернізація освіти, транс�

формація цінностей, нова освітня політика,

динамічний розвиток індустрії туризму висува�

ють нові вимоги до якості підготовки кадрів. За

останні роки в Україні надзвичайно гостро пос�

тала проблема професійної підготовки майбут�

ніх фахівців сфери туризму. Важлива роль у цьо�

му аспекті відводиться магістерській підготовці

відповідних фахівців. Особливо корисним стає

врахування та інтеграція зарубіжного досвіду

для вдосконалення системи туристської освіти

України. Досвід Швейцарії, де підготовка

працівників сфери туризму та гостинності має

майже столітню історію та відома своєю гнуч�

кістю й ефективністю, дозволить більш свідомо

підійти до розвитку та вдосконалення вітчизня�

ної магістерської підготовки кваліфікованих

фахівців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ха�

рактерно, що, попри важливість дослідження

системи професійної підготовки майбутніх

фахівців сфери тризму, цій проблематиці прис�

вячена незначна кількість наукових робіт як

вітчизняних, так і зарубіжних авторів, зокрема:

Д. Єрмилової, І. Зоріна, В.Квартального,

Л. Кнодель, О. Олейникової, О. Сеселкіна,

В. Федорченка, С. Купера, В. Хунцікера, Р. Ше�

ферда. Філософські і культурологічні аспекти

професійної підготовки майбутніх фахівців

сфери туризму досліджували такі вчені: В. Анто�

ненко, І. Зязюн, О. Левицька, Я. Любивий,

В. Лях, В. Пазенок, Т. Пархоменко, Р. Шульман,

П. Яроцький. Теоретичні і методологічні засади

організації навчання вивчали: Г. Гребенюк,

Р. Гуревич, О. Дубінчук, В.Лозовецька. Питання

підготовки менеджера туризму в Україні розгля�

далися в роботах вітчизняних учених О. Бейди�

ка, Л. Лук’янової, О. Любіцевої, С. Поповича,

Н. Коноха, Н. Фоменко.

Формулювання цілей. Метою нашого дослі�

дження є вивчення особливостей вищої освіти

університетського типу в Швейцарії, особливу

увагу приділяє аналізу магістерських програм

підготовки майбутніх фахівців сфери туризму.

Виклад основного матеріалу. Швейцарія відо�

ма своєю політичною стабільністю, високим

рівнем безпеки, полікультурністю та високими

освітніми стандартами. Зазначимо, що сфера

послуг, яка включає в себе туризм та індустрію

гостинності, вважається однією із найприбут�

ковіших галузей економіки країни. 

У Швейцарії організація освітнього процесу

на всіх ступенях навчання відноситься до

завдань держави. Відповідальність за освіту

розподіляється між трьома рівнями — держа�

вою, кантонами і громадами, переважно

відповідають за неї кантони. У зв’язку з тим, що

кожен кантон в Швейцарії має власне шкільне

законодавство, тут відсутня єдина національна

система освіти, немає також національного

міністерства освіти. Така децентралізована сис�

тема склалася внаслідок існування різних куль�

тур і мов. В даний час єдиним для всіх кантонів

у галузі освіти є вік для вступу до школи, три�

валість навчального року та тривалість обов’яз�

кового шкільного навчання [5]. В інших випад�
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ках кантони залишаються суверенними; слід

додати, що громади наділені широкими повно�

важеннями, які дозволяють їм досягати комп�

ромісів на місцевому рівні. 

Проблему координації навчальних закладів

на загальнонаціональному рівні вирішує

постійна Швейцарська конференція канто�

нальних міністрів освіти (the Swiss Conference of
Cantonal Ministers of Education, EDK), що скла�

дається із 26 членів кантональних урядів, керу�

ючих освітою. Наступними державними уста�

новами є Федеральне відомство із питань

професійної освіти та технологій (Federal Office

for Professional Education and Technology, OPET),

яке ухвалює рішення стосовно професійної

освіти та підготовки фахівців в університетах

прикладних наук, та Державний секретаріат із

питань освіти і досліджень (the State Secretariat

for Education and Research, SER), що відповідає

за освітню діяльність університетів та проведен�

ня наукових досліджень [9]. 

Сучасна система вищої освіти Швейцарії є

бінарною дворівневою системою [5]. У Швей�

царії налічується 10 кантональних універси�

тетів. Викладання предметів ведеться залежно

від мовного регіону: німецькою мовою — в Ба�

зелі, Берні, Люцерні, Санкт�Галлені, Цюриху;

французькою — в Женеві, Лозанні, Невшателі;

італійською — в Лугано; на двох мовах (німець�

кою та французькою) — у місті Фрібург. Феде�

ральні технологічні інститути (Fachhochschulen

/ Swiss Federal Institute of Technology) розташо�

вані в Лозанні і Цюріху: 

1. Університет Берна (University of Berne);

2. Університет Базеля (University of Basel);

3. Університет Фрібурга (University of
Fribourg);

4. Університет Женеви (University of Geneva);

5. Університет Лозанни (University of
Lausanne);

6. Університет Люцерна (University of
Lucerne);

7. Університет Невшателя (University of
Neuchatel);

8. Університет Санкт�Галлена (University of
St.Gallen);

9. Університет Лугано (Universita della Svizzera
Italiana);

10. Університет Цюріха (University of Zurich);

11. Федеральний технологічний інститут Ло�

занни (Swiss Federal Institute of Technology
Lausanne);

12. Федеральний технологічний інститут

Цюріха (Swiss Federal Institute of Technology
Zurich). 

Дані вузи характеризуються науково�орієн�

тованою спрямованістю навчального процесу та

надають усі вчені ступені, у тому числі докторів

наук. Таким чином досягається якісна та ґрун�

товна підготовка фахівців вузького профілю на

університетському рівні [7].

Крім класичних державних університетів, які

дають академічну освіту, до університетського

типу належать сім Університетів прикладних

наук (Universities of Applied Sciences), що акцен�

тують увагу на професійній підготовці та прик�

ладних дослідженнях, а також базуються на

федеральному законі і в даний час перебувають

у процесі реорганізації: 

1. Університет прикладних наук Берна

(University of Applied Sciences of Bern); 

2. Університет прикладних наук центральної

Швейцарії (University of Applied Sciences of Central
Switzerland); 

3. Університет прикладних наук Східної

Швейцарії (University of Applied Sciences of Eastern
Switzerland); 

4. Університет прикладних наук Північно�

західної Швейцарії (University of Applied Sciences
of Northwestern Switzerland); 

5. Університет прикладних наук Південної

Швейцарії (University of Applied Sciences of
Southern Switzerland); 

6. Університет прикладних наук Західної

Швейцарії (University of Applied Sciences Western
Switzerland);

7. Університет прикладних наук Цюриху

(University of Applied Sciences of Zurich). 

Проаналізуємо магістерські програми підго�

товки майбутніх фахівців сфери туризму в

Університеті прикладних наук міста Кур (HTW
Chur University of Applied Sciences), що є структур�

ним підрозділом Університету прикладних наук

Східної Швейцарії. HTW був заснований у 1963

році, як Інститут технологій та реорганізований

як Університет прикладних наук у 2000 році.

Цей державний заклад розташований у міст

Кур, кантоні Граубюнден. Варто зазначити, що

місто Кур є найстарішим швейцарським куль�

турним та туристичним центром. Це також одне

із ідеальних відомих місць відпочинку, поряд із

такими, як: Ароса, Давос, Санкт�Моріц [3, c. 56]. 

HTW пропонує практично�орієнтований

рівень університетської освіти та забезпечує

відмінне навчання завдяки унікальній атмос�

фері, бездоганній інфраструктурі, сучасному

обладнанню, дослідницькій роботі в малих гру�

пах, висококваліфікованим професорам та

досвідченим викладачам [1, c. 76].

Тепер варто було б перейти до з’ясування

структури Університету прикладних наук. HTW

складається із шести факультетів, а саме: фа�

культету туризму, факультету будівництва та

проектування, інженерного факультету, факуль�

тету інформаційних технологій, факультету

менеджменту та факультету засобів масової
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інформації. Кожен факультет має навчальні

програми підготовки бакалавра. Що стосується

підготовки магістрів, то лише чотири факульте�

ти готують відповідних фахівців: факультет ту�

ризму, інженерний факультет, факультет інфор�

маційних технологій та факультет менеджменту.

Як стверджує С. Купер, HTW має давні тра�

диції передового досвіду підготовки в галузі

освіти, особливо у сфері туризму, що дифе�

ренціює університет від інших закладів, а також

вирізняється застосуванням Англійської програ�

ми, яка характеризується динамічним поєднан�

ням теорії і практики [2, c. 95].

Обидві програми бакалавра і магістра наук

акредитовані Центром акредитації та контролю

якості знань швейцарських університетів (Center
of Accreditation and Quality Assurance of the Swiss
Universities, OAQ) та Міжнародною організацією

зі стандартизації (the International Organization for
Standardization, ISO). На доповнення до програм

підготовки бакалавра і магістра наук факультет

туризму також пропонує магістерську програму

«Адміністративний менеджмент» (Executive
MBA, EMBA) для досвідчених менеджерів

середньої та вищої ланки управління сферою

туризму та індустрією відпочинку. EMBA є

міжнародно�орієнтованою програмою і діє у

співпраці із партнерськими школами Starwood

Hotels. Крім того, факультет туризму пропонує

два виконавчі навчальні курси німецькою мо�

вою, після закінчення яких студенти отримують

сертифікат підвищення кваліфікації (Certificate
of Advanced Studies, CAS). Слухачі курсу «Мене�

джмент організації відпочинку» (Outdoor
Adventures Management) навчаються розробляти,

реалізовувати та керувати привабливими, висо�

коякісними видами відпочинку. Завершення

курсу «Менеджмент організації подій» (Event
Management) дозволяє планувати і здійснювати

різноманітні професійні події, самостійно або в

команді, у сфері спорту, культури та корпора�

тивного управління подіями [7].

Проаналізуємо програму підготовки магіс�

трів «Магістр наук у галузі ділового адміністру�

вання, спеціалізація «Туризм». Акредитована

програма Університету прикладних наук міста

Кур (HTW) орієнтована на спеціалізовану

підготовку із питань управління та/або підго�

товки до аспірантури. Основна увага акцен�

тується на науково�дослідному та управлінсько�

му напрямку діяльності. Програма базується на

формуванні знань для створення туристичних

продуктів і послуг, а також розвитку інно�

ваційних умінь управління на регіональному,

національному та міжнародному рівнях. Прог�

рама викладається винятково англійською мо�

вою. Форми навчання: денна та заочна [8].

Програма має модульну структуру. Заняття

проводяться три дні поспіль із понеділка по

середу. На денному відділенні навчаються

півтора року — три семестри по 14 тижнів

кожен. Заочне навчання охоплює три роки, тоб�

то 6 семестрів, кожен по 14 тижнів. 

Під час аналізу навчальної документації

визначено концепцію побудови програми підго�

товки магістрів. Програма складається із різних

модулів, які поділяються на три цикли, а саме:

методологічного, організаційного та професій�

ного спрямування. Методологічні та організа�

ційні навички є основою курсу, в той час як про�

фесійні навички, що стосуються сфери туризму,

формуються на останньому курсі [5].

Доцільно розглянути загальну структуру

курсу: перший семестр — розвиток професійних

знань у галузі управління бізнесом, формування

науково�аналітичних умінь та навичок розв’я�

зання проблем, основні принципи управління

туризмом; другий семестр — тематичні дослі�

дження і проекти, розвиток управлінських та

організаційних навичок, спеціальні знання в

галузі туризму, вивчення основних аспектів

туризму та промисловості для формування

інноваційного потенціалу; третій семестр —

оптимізація теоретичної та практичної реалі�

зації туристичного менеджменту, розвиток ор�

ганізаційних навичок та лідерських якостей, на�

писання дисертації [4, c. 91].

Магістерська програма триває три семестри

та містить 90 кредитів, що становить 2700 годин,

відповідно до Європейської системи переведен�

ня і накопичення кредитів (ECTS, European
Credit Transfer System). Із загальної кількості

годин навчання, приблизно половину із них

студенти проводять у класі, іншу половину,

навчаючись самостійно (тематичні досліджен�

ня, проекти, електронне навчання, дисертації

і т. д.). Слід зазначити, що модулі можуть бути

об’єднані в особистий графік, враховуючи, що

деякі курси пропонуються тільки один раз на

рік. 

Вимоги до кандидатів: ступінь бакалавра,

диплом одного із кантональних університетів,

або університету прикладних наук за напрямка�

ми ділового адміністрування, економічних наук,

комерційного права, промислового будівництва

і туризму. Існують спеціальні умови прийому для

абітурієнтів з альтернативними ступенями, які

зараховуються на основі процедури відбору, вра�

ховуючи такі критерії: дата подачі документів,

рекомендації, професійний досвід, рівень воло�

діння англійською мовою, резюме та супро�

відний лист, інтерв’ю [9]. 

Аналіз навчального плану показав, що в

Університеті прикладних наук на першому курсі

підготовка магістрів проводиться на основі

таких навчальних дисциплін, як: «Кількісні ме�

тоди дослідження» — в обсязі 3 кредитів,
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«Якісні методи дослідження» (3 кр.), «Методи

бізнес�досліджень» (3 кр.), «Теорії управління»

(3 кр.), «Управлінська економіка» (3 кр.), «Стра�

тегічне лідерство» (3 кр.), «Корпоративна

соціальна відповідальність» (3 кр.), «Міжнарод�

ний менеджмент» (3 кр.), «Стратегічний мене�

джмент» (3 кр.), «Основи управління туризмом»

(3 кр.).

На другому курсі вивчаються такі дисцип�

ліни: «Міждисциплінарний проект» (3 кр.),

«Проектні технології» (3 кр.), «Нові технології»

(3 кр.), «Нові моделі бізнесу» (3 кр.), «Нові

місця і напрямки» (3 кр.), «Нові клієнти» (3 кр.),

підготовка до написання магістерської роботи

в обсязі 15 кредитів.

Третій курс навчання складається із таких

дисциплін: «Мережі міжнародного туризму»

(3 кр.), «Політика туризму» (3 кр.), «Розвиток

тризму» (3 кр.), «Антикризове управління в ту�

ризмі» (3 кр.), «Альпійський менеджмент»

(3 кр.), написання магістерської дисертації в

обсязі 15 кредитів [8].

Слід додати, що HTW сприяє всесвітньому

обміну з університетами та інститутами вищої

освіти Австрії, Англії, Фінляндії, Німеччини,

Ірландії, Італії, Латвії, Іспанії, Китю, Південної

Африки і США, поєднуючи співробітництво із

швейцарськими університетами. HTW співпра�

цює із такими установами: Університетом

Інсбруку (Австрія), Університетом де�Лас�

Пальмас (Іспанія), Університетом Гонконгу,

Університетом Квінсленда і La Trobe University

(Австралія), Університетом Центральної Фло�

риди, Кін університетом (США). Міжнародний

обмін відбувається на двосторонній основі між

студентами і викладачами.

Висновки. Отже, ми можемо зробити висно�

вок, що характерною особливістю сучасної

системи професійної підготовки майбутніх

фахівців сфери туризму в Швейцарії є практич�

не спрямування освіти та її тісний зв’язок із

виробництвом. Навчальний процес у вищих

навчальних закладах Швейцарії на університет�

ському рівні ґрунтується на поєднанні загаль�

ноосвітніх предметів управління разом із набо�

ром добре продуманих туристичних предметів,

які вирішують найважливіші питання, що

стоять перед фахівцями сфери туризму ХХІ сто�

ліття. Програми дають студентам можливість

брати участь у реальних проектах, а також спря�

мовані на розвиток професійних, комунікатив�

них та аналітичних навичок. Програма «Магістр

наук у галузі ділового адміністрування,

спеціалізація Туризм» (MScBA, Master of Science

in Business Administration, Major in Tourism) про�

понує поєднання теоретичних основ і практич�

ного досвіду з метою підготувати кваліфікова�

ного фахівця сфери туризму, який здатний

конкурувати в динамічному бізнес�середовищі.

Проведене дослідження дає підстави ствер�

джувати, що основними  характеристиками

програми є: поглиблені знання особливостей

загального менеджменту і туризму, аналітичні

навички розв’язання проблем, інноваційні

вміння управління та організації, вміння пра�

цювати в полікультурному середовищі, багато�

національний студентський і викладацький

склад, поєднання практичних і методичних

знань, формування лідерських якостей, науко�

во�дослідна діяльність. Відмітні риси програми:

практичне значення для ринку праці, акцент на

актуальні питання у сфері туризму, знання пре�

зентації, співпраця із зарубіжними закладами

вищої освіти.
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У статті розкривається основний зміст комп"
лексного дослідження особливостей професійної
спрямованості майбутніх програмістів у спів"
відношенні із власними та освітянськими світог"
лядними орієнтаціями, яке проводилось у 2006"
2010 роках соціопсихологами Центру соціального
аналізу та вдосконалення навчально"виховного
процесу.

Ключові слова: професійна спрямованість,

світоглядні орієнтації, професійний характер,

професійний світогляд, професійна самоіден�

тифікація, гештальт�орієнтований тренінг�

семінар.

В статье раскрывается основное содержание
комплексного исследования особенностей профес"
сиональной направленности будущих програмис"
тов в соотношении с личными и образовательны"
ми мировозренческими ориентациями, которое
проводилось в 2006"2010 годах социопсихологами
Центра социального анализа и усовершенствова"
ния учебно"воспитательного процесса.

Ключевые слова: профессиональная направ�

ленность, мировозренческие ориентации, про�

фессиональный характер, профессиональное

мировозрение, профессиональная идентифика�

ция, гештальт�ориентированный тренинг�се�

минар.

In the article open basic the content of integrated
the study of special  occupational a direction future of
are programming specialists in the correlation with
personal and educationals of world outlooks are orien"
tations, the psychologist of centers of social analysis
and perfection of educational proces  was leaded in
2006"2010 years.

Key words: occupational a direction, world out�

looks are orientations,  professional a character, pro�

fessinal a world outlook, professinal a  identificac�

tion, gestalt� orientation of  the training�seminar.

Актуальність теми дослідження. Зі стрімким

розвитком комп’ютерних технологій у наш час

усе престижнішою стає професія «програміст».

У технічних ВНЗ дана професія розгалужується

на такі спеціалізації, як «програміст», «систем�

ний адміністратор», «викладач з інформатики»,

«наладчик комп’ютерних мереж». Але перева�

жаюча об’єктивна орієнтація абітурієнтів на

вибір даної професії (престижність, затребува�

ність, високооплачуваність) перед сучасними

науковцями і практиками, які займаються

проблемами професійної спрямованості май�

бутніх  програмістів, ставлять нові запитання:

1) яких особливостей формування за таких обс�

тавин набуває їхня професійна спрямованість;

2) які професійні проблеми у них виникають і

як їх розв’язувати; 3) як виховувати, на які

світоглядні принципи орієнтувати майбутніх

програмістів у внз; 4) які зміни у розвитку осо�

бистості відбуваються в колективі майбутніх

програмістів?

Проблема. Сучасні дослідники все частіше

застосовують поняття «професійна спрямо�

ваність» для розв’язання проблем навчання та

виховання особистості у ВНЗ. Але, на відміну

від інших, ми дослідили, що за умов орієнтації

сучасної освіти на цінності західної культури у

ВНЗ, необхідно досліджувати та виховувати

професійну спрямованість майбутніх фахівців у

співвідношенні зі світоглядними орієнтаціями

особистості. Адже мету їхньої культурно�спря�

мованої освіти, перш за все, ми вбачаємо у роз�

виткові «професійного характеру» та «про�

фесійного світогляду». 

У 2006�2010 роках соціопсихолог Центру

соціального аналізу та вдосконалення навчаль�

но�виховного процесу Криворізького технічно�

го університету провів ряд експериментальних

досліджень, пов’язаних із темою. Виявлено, що

переважаюча тенденція прагматичних світог�

лядних орієнтирів програмістів на досягнення

успіху може спонукати їх до досягнення висо�

ких навчально�професійних результатів, але

надмірне захоплення професією та відрив від

міжособистісних стосунків можуть проявитись

у формуванні таких негативних світоглядних

орієнтирів як індивідуалізм та прагматизм, що

проявляються в професійних рисах характеру:

відчуження,  корисливість, суперництво, нехту�

вання моральними принципами. 

Причиною формування негативних особли�

востей професійного спрямування майбутніх

програмістів є не тільки сучасні тенденції

освіти, а й професійні вимоги: програмісти

користуються у своїй роботі, переважно,

аналітичним мисленням й схильні до надмірно�

го самоаналізу. Позитивною особливістю про�
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фесії є те, що вона спонукає програмістів до

розвитку «внутрішньо�особистісного інтелек�

ту»: до самостійності, до самоорганізованості,

до самовдосконалення, тобто впливає на

формування самосвідомості, що є важливою

вимогою побудови культурно�інформаційного

суспільства. 

Дана тема є вагомим вкладом у програму

досліджень «Аспекти самотворення особис�

тості» Інституту психології ім. Г. С. Костюка.

Вона розкриває сутність формування соціаль�

ного образу особистості.

У процесі теоретичного аналізу проблеми

стало зрозумілим, що останнім часом їй при�

ділялось мало уваги. Найбільш відомим є дослі�

дження проблем програмістів Б. Шнейдермана,

яке було проведено ще в 1984 році в Америці. 

В основу дослідження покладено праці таких

талановитих сучасних дослідників, як Бори�

шевський М. Й., Васильєв Я. В., Дяконов Г. В.,

Бенько Л. С., Березовська І. В., Яблонська Т. М.,

Антоненко В. В., Володарська Н. Д., Гайнова А. Н.,

Гарднер Г., Капіца В. Ф., Горбунова В. В., Кара�

мушка Л. М., Ільїн Є. П., Кузьмін Е. И.,

Лібін А. В., Ложкін Т. В., Андрущенко В. П.,

Дівінська Н. О., Корольов Б. І., Сайтарлі І. А.,

Григорович І. Є. та ін.

Об’єкт дослідження. Професійна спрямо�

ваність та світоглядні орієнтації майбутніх прог�

рамістів.

Предмет дослідження. Вплив світоглядних

орієнтацій майбутніх програмістів на станов�

лення їхньої професійної спрямованості.

Мета дослідження полягає в знаходженні

психологічних особливостей професійної спря�

мованості та світоглядних орієнтацій майбутніх

програмістів.

З огляду на поставлену мету, структурні ком�

поненти професійної спрямованості ми роз�

ділили на: суб’єктивні, суб’єкт�об’єктивні або

діалогічні та об’єктивні. До суб’єктних ми

віднесли: інтерес, ідеал, мету, схильність, інте�

лектуальні здібності, які можна споглядати. До

об’єктивних — успішність, професійні вимоги,

професійний характер, професійна Я�концеп�

ція та професійний світогляд. Вони є результа�

том виховання суб’єкт�об’єктних компонентів:

мотиви, настанови, професійна самоіденти�

фікація, воля. Вони формуються шляхом вольо�

вих зусиль. 

Орієнтуючись на теоретичний дослідниць�

кий аналіз виявлених структурних компонентів

професійної спрямованості, ми сформулювали

таке визначення: професійна спрямованість —

це динамічна система домінуючих навчально�

професійних мотивів, інтересів, настанов, які

формуються на основі світоглядних орієнтацій

(принципи, ідеали, переконання) студентів у

процесі професійної ідентифікації, та закріплю�

ються і стверджуються вольовим зусиллям. Ре�

зультатом сформованої професійної спрямова�

ності особистості є професійна «Я�концепція»:

образ «Я», образ професії, образ «Я» у професії;

а також «професійних характер» та науковий

світогляд.

Завдяки теоретичному аналізу проблеми ми

зрозуміли, що діалогічні світоглядні орієнтації

майбутніх програмістів впливають на успішне

формування їхньої професійної спрямованості:

виховання суб’єкт�об’єктних структурних ком�

понентів (мотиви, настанови, професійна іден�

тифікація, воля) на основі пізнання суб’єктив�

них компонентів (інтелектуальні здібності,

схильність, інтерес до професії) впливає на

успішне формування об’єктивних структурних

компонентів (відповідність навчально�профе�

сійним вимогам, успішність у професійному

навчанні, науковий світогляд, професійний ха�

рактер, професійна Я�концепція).

Нами було проведено соціально�психо�

логічне дослідження «Мотивація вступу студен�

тів до ВНЗ» з метою виявлення світоглядних

орієнтирів студентів, які спонукають їх до вибо�

ру професії. Їм пропонували відповісти на запи�

тання відкритого типу: «Чому Ви обрали дану

професію?». На основі класифікації відповідей

респондентів ми визначились із дослідницьки�

ми групами і з’ясували, що, обираючи про�

фесію, майбутні програмісти орієнтуються

переважно на престижність професії, на висо�

кий статус вузу, на майбутню очікувану зарплат�

ню, а такий критерій, як «самопізнання з метою

самореалізації здібностей» є малозначущим.

Так, серед майбутніх програмістів Криворізько�

го технічного університету, що вступали до ВНЗ

у 2009 р., є велика кількість студентів, які мають

переважно об’єктивні світоглядні орієнтації

(68,10%): вони керуються мотивами переважно

суспільного (37,54%) та невизначеного характе�

ру (30,56%). Діалогічні світоглядні орієнтири

має тільки одна третя частина вступаючих до

ВНЗ (29,90%). 

Г. А. Ковальов і його послідовники виділяють

три парадигми психологічної науки, які втілю�

ють сутність і потенціал трьох стратегій психо�

логічного впливу: «об’єктивну», «суб’єктивну»,

«суб’єкт�суб’єктну» (інтерсуб’єктну), або діало�

гічну. На думку Г. В. Д’яконова, якщо об’єктна

і суб’єктна парадигми втілюють у собі ідеологію

монологічного світогляду, то інтерсуб’єктна

парадигма являє собою парадигму діалогічного

світогляду [10, с. 325]. 

Ми вважаємо, що у зв’язку з уявленнями про

«об’єктну» і «суб’єктну» парадигми в психологіч�

ній науці можна говорити про три різні світо�

глядні орієнтири у виборі професії студентами та
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формування стратегії спрямованості їхнього

розвитку. Об’єктивний рівень відображає рівень

знань студентом інформації про обрану про�

фесію, але не зачіпає власних інтересів і

здібностей студентів. Їхні світоглядні принципи

добре описані в концепціях американських

прагматиків, таких, як Дьюї Д., Джеймс У. і Пірс

Ч.: «прагмат» не повинен міркувати про пізнан�

ня внутрішнього сенсу буття, він повинен дума�

ти про те, що веде до успіху в житті, а тому за

головне завдання свого життя вважає якнайкра�

ще влаштуватися у світі; істиною для нього є те,

що корисне; головним критерієм людської

діяльності є успіх; функцію думки вбачає не в

пізнанні об’єктивної істини, а в подоланні

сумнівів, які заважають діяти, у виборі засобів,

необхідних для досягнення мети або розв’язан�

ня проблемної ситуації. За таких умов, на нашу

думку, особистість формує таку форму світог�

лядних орієнтацій, як прагматизм.

Суб’єктивний рівень відображає рівень піз�

нання студентом своїх здібностей, інтересів,

знань, але такі студенти не вміють їх застосову�

вати на практиці, втілити в життя, їм бракує

віри в себе, вміння самостверджувати світог�

лядні позиції, тому вони стають конформними

й піддаються впливу інших, залежать від думки

тих, кого більше, хто авторитарніший чи авто�

ритетніший. Конформний тип спрямованості

поведінки проявляється в спілкуванні, він доб�

ре описаний у методиціС. Л. Братченка: конфо�

рмна спрямованість полягає у відмові від рівно�

ваги в спілкуванні на користь співбесідника;

орієнтація на підкорення силі авторитету, на

«об’єктивну» позицію для себе; орієнтація на

некритичну «згоду»; відсутність спрямування до

дійсного розуміння і бажання бути зрозумілим;

спрямованість на копіювання, реактивне спіл�

кування, готовність «підлаштуватись» під спів�

бесідника [9, с. 51]. За таких умов, ми вважаємо,

формується така форма світоглядних орієнтирів,

як колективізм. Але за таких умов можлива

й інша позиція: нонконформність, яка може

привести людину до відчуження та індивіду�

алізму. Така позиція часто зустрічається серед

програмістів: їм важко самовиразитись, вони

конфліктують самі із собою, часто занадто кри�

тично ставляться до себе й схильні до надмірно�

го самоаналізу.

Інтерсуб’єктивний рівень вибору професії і

домінуючих навчально�професійних мотивів

відображає діалогічний взаємозв’язок індивіду�

ального та соціального, суб’єктивного з об’єк�

тивним. «Діалогічний світогляд» допомагає сту�

дентам обрати професію, яка відповідає їхнім

інтересам, здібностям і спрямовує їх на саморе�

алізацію інтелектуального потенціалу. Діало�

гічна спрямованість полягає в орієнтації на

рівноправне спілкування, основане на взаємній

повазі і довірі; вона передбачає взаєморо�

зуміння, відкритість, комунікативну співпрацю,

взаємне самовираження, розвиток, співробіт�

ництво. Діалогічний світогляд формує пози�

тивні принципи світоглядних орієнтацій: серед

прагматичних — це позитивне ставлення до

справи, визнання колег, спрямованість на до�

сягнення успіху, серед колективістичних — по�

зитивна взаємодія з іншими, міжособистісне

спілкування, серед індивідуалістичних — само�

порозуміння, вміння самовиразитись, самоор�

ганізуватись і т. д.

Г. В. Дяконов зазначає, що діалог є фунда�

ментальною онтологічною основою для психо�

логії виховання людини, отже праці досліджен�

ня психологів, які розкривають різні аспекти

виховання з точки зору діалогічного підходу,

діалогічного світогляду і діалогічного світовід�

ношення, викликають сьогодні особливий інте�

рес [10, с. 237]. Тому в дослідженні вибору про�

фесії майбутніми програмістами ми спирались

на діалогічний підхід.

Майбутні професіонали в процесі взаємодії

здійснюють професійну самоідентифікацію:

ототожнюють чи протиставляють себе іншим

і на цій основі будують уявлення про себе та про

інших, формують свій тип сприйняття і став�

лення до інших. Тому у визначенні поняття

«самоідентифікація» ми спираємось на думку

М. Й. Боришевського, який сказав, що це пев�

ною мірою усвідомлене означення суб’єктом

себе самого та зарахування себе до якихось

суспільних спільнот із прийняттям відповідних

цінностей [17, c. 36]. 

Важливим фактором міжособистісного кри�

терію професійної спрямованості майбутніх

програмістів є фактор «сприйняття індивідом

групи», який ми визначили за допомогою мето�

дики Є. В. Залюбовської. На третьому курсі

навчання із реалізацією професійних інтересів

розвивається «індивідуалістичний тип спрямо�

ваності сприйняття індивідом групи», який спо�

нукає студентів до самопізнання й відкриває

власну суб’єктивність. «Колективістичний тип

спрямованості сприйняття індивідом групи»,

який переважає на другому і третьому курсах

переважно негативно впливає на формування

навчально�професійних мотивів майбутніх

програмістів, тому рівень згуртованості за таких

умов за діловим критерієм нижчий за інші рівні.

Перевагу емоційного рівня згуртованості можна

зрозуміти як реакцію на нову невизначену ситу�

ацію, в якій студенти реагують не раціонально,

а емоційно, що їх зближує та поєднує. Саме в

цей період, ми вважаємо, у студентів відбуваєть�

ся переоцінка світоглядних цінностей, у побу�

дові яких емоційний та аксіологічний критерії
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згуртованості відіграють більш значущу роль,

ніж інтелектуальний критерій.

Ми з’ясували, що пізнавальна зацікавленість

студентів, яка переходить у стійкий вибірковий

«інтерес�ставлення» до майбутньої професії має

інтернальне походження й орієнтована на ду�

ховні цінності. Але чи формується необхідна

мотивація в студентів, які неадекватно про�

фесійно орієнтовані? Відповідь на дане питання

ми намагались знайти шляхом такого дослі�

дження. Ми виходили з того, що інтерес до про�

фесії проявляється як схильність до успішного

засвоєння навчально�професійної програми.

Кореляційний взаємозв’язок кількісних показ�

ників професійного самовизначення студента�

ми (вибір професії за інтересом визначений за

допомогою тесту Є. Климова «ДДО») та їхньою

успішністю в професійному навчанні показав,

що «істинні» професійні інтереси студентів по�

зитивно впливають на «схильність до про�

фесійного навчання». 

У студентів, які навчаються за спеціальністю

КСМ, схильність формується на основі про�

фесійних інтересів, які повинні відповідати

двом сферам діяльності, визначеним за Є. Кли�

вовим : «людина�знак» і «людина�техніка», тому

що студенти займаються наладкою комп’ютер�

них систем та мереж. Спеціалісти ПЗАС — це

фахівці із програмування, які створюють прог�

рами, тобто займаються програмним забезпе�

ченням на підприємствах, чиї професійні інте�

реси повинні відповідати сфері діяльності

«людина�знак». СУА — спеціальність, яка готує

фахівців для автоматизації підприємств, які

повинні мати професійні інтереси типу «люди�

на�знак» та «людина�техніка». ПН — спеціа�

льність, що допомагає засвоїти всі необхідні

знання та навики для того, щоб у майбутньому

навчати програмуванню, тобто це викладачі

інформатики, їхні професійні інтереси повинні

відповідати сферам «людина�знак» і «людина�

людина». Саме такі поєднання професійних

інтересів відповідають успішному засвоєнню

навчально�професійної програми студентами.

Але, як показує кореляція професійних інте�

ресів майбутніх програмістів та «спрямованості

сприйняття індивідом групи», професійні інте�

реси студентів, що не відповідають спеціаль�

ності, негативно впливають на формування

індивідуалістичної спрямованості майбутніх

програмістів, яка є важливою для формування

їхньої професійної спрямованості. Наприклад,

на другому курсі навчання майбутніх прог�

рамістів ПЗАС�06�2 професійні інтереси типу

«людина�людина» негативно впливають на

формування «індивідуалістичної спрямова�

ності» (�0,5), але позитивно — на становлення

«прагматичної спрямованості» (0,53). На

третьому курсі навчання професійні інтереси

майбутніх програмістів групи ПЗАС�06�2 типу

«людина�знак» позитивно позначаються на

формуванні індивідуалістичної спрямованості

сприйняття індивідом групи, що експеримен�

тально підтверджується позитивною кореля�

цією (0,55). 

Введення фахових предметів за спеціаль�

ністю «Програмне забезпечення автоматизова�

них систем» для засвоєння професії типу

«людина�знак» сприяє формуванню індивіду�

алістичної спрямованості майбутніх прог�

рамістів. Отже, у вихованні світоглядно�про�

фесійної орієнтації майбутніх програмістів ми

повинні звернути увагу на професійну особ�

ливість переваги індивідуалістичної спрямова�

ності сприйняття групи над колективістичною

та прагматичною на третьому курсі. Якщо спи�

ратися на принципи системного мислення, то

зміна такого роду порушує баланс усієї системи,

і щоб її відновити, на думку Джозефа О’Конно�

ра, можна застосувати два варіанти: підсилити

зворотний зв’язок для того, щоб утримати сис�

тему в стані нових змін, або збалансувати її, тоб�

то рухатись у протилежному напрямку для того,

щоб відновити втрачену рівновагу [15, с. 53].

Звідси ми розуміємо, що виникнення нових

змін у колективах програмістів на третьому

курсі навчання необхідно підсилити зворотним

зв’язком. Це означає, що індивідуалістичну

спрямованість студентів необхідно стимулюва�

ти і підтримувати, але, зважаючи на колек�

тивістичну складову, — спрямувати її на форму�

вання вміння працювати в колективі, на етику

ділового спілкування, професійну культуру. 
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Розглянуто зміст дисципліни «Етико"правові
норми у галузі» для провізорів"косметологів, ви"
вчення якої сприяє підвищенню морального рівня
студентів.

Ключові слова: мораль, етика, деонтологія,

професійна мораль, етичні кодекси, корпора�

тивна культура.

Рассмотрено содержания дисциплины «Этико"
правовые нормы в отрасли» для провизоров"косме"
тологов, изучение которой способствует повыше"
нию нравственного уровня студентов.

Ключевые слова: мораль, этика, деонтология,

профессиональная мораль, этические кодексы,

корпоративная культура.

The content of the discipline «Ethical and legal
norms in branch» for pharmacists"cosmetologist is
examined. The study of this discipline contributes to
the moral level of the students.

Key words: morality, ethics, deontology, profes�

sional ethics, codes of ethics, corporate culture.

Построение развитого государства европейс�

кого уровня требует повышения самосознатель�

ности и общего образования граждан. Поэтому

сегодня перед обществом стоит вопрос надле�

жащего воспитания молодого поколения.

Основной груз решения проблемы лежит на

учреждениях образования, в частности на выс�

ших учебных заведениях. 

Из них должна выходить зрелая, сознатель�

ная молодежь, которая понимает свое место в

стране и стремится занять достойную позицию

в мировом сообществе. Молодые люди должны

быть готовы к труду и жизни в новых условиях

хозяйствования, к профессиональной деятель�

ности во внешних современных рыночных ус�

ловиях.

В становлении молодого специалиста боль�

шую роль играют не только специальные зна�

ния, получаемые при изучении ряда дисциплин

в высшем учебном заведении, но и развитие его

нравственных качеств, которые формируются

на каждом жизненном этапе, начиная с раннего

возраста.

Это актуально для таких профессий, как

юрист, педагог и, особенно, врач и провизор.

Особое нравственное становление таких специ�

алистов обусловлено постоянными взаимоот�

ношениями с людьми, которые нуждаются в

поддержке, сочувствии, сострадании и помощи.

От решения этических вопросов в медицине в

значительной мере зависят духовное и физичес�

кое здоровье населения, настроение людей,

морально�психологический климат в обществе,

влияющий, в итоге, на производительность труда. 

Формирование провизора�специалиста

в определенный возрастной период. Возраст

18�25 лет — это период наибольшего развития

моральных и эстетических чувств, становления

и стабилизации характера и, что немало важно,

овладение полным комплексом социальных

ролей взрослого человека. 

В последние годы вопросами фармацевтичес�

кой этики и деонтологии занимались отечест�

венные ученые фармацевтического факультета

Запорожского государственного медицинского

университета [1, 2, 3], Национального фарма�

цевтического университета [4], Львовского

национального медицинского университета

им. Д. Галицкого [5] и др [6,7].

Профессиональная подготовка современно�

го провизора предусматривает изучение, вместе

с основными (базовыми) предметами и специ�

фических, которые направлены на глубокое

понимание важности и необходимости профес�

сии, роли самого специалиста в обществе.

Таким предметом, на наш взгляд, должна быть

«Этико — правовые нормы деятельности в

отрасли».

Данная работа посвящена раскрытию сущ�

ности и места дисциплины «Этико�правовые

нормы деятельности в отрасли» в формирова�

нии нравственности у студентов специальнос�

ти «Технология парфюмерно�косметических

средств».

Данную дисциплину студенты изучают

с помощью различных форм обучения: лекции,

практические занятия, семинары, самостоя�

тельная работа студентов с консультацией
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преподавателя, научно�исследовательская ра�

бота студентов, производственная практика.

Все эти формы — это способы управления поз�

навательной деятельностью для решения пос�

тавленных задач

Так, провизоры�косметологи на занятиях по

данной дисциплине знакомятся с такими поня�

тиями, как мораль, этика, деонтология, про�

фессиональная мораль в сфере фармации и кос�

метологии. 

Акцент делается на значимости в самой сис�

теме моральных ценностей особого места про�

фессиональной морали, которая отражает всю

специфику профессиональных отношений. Об�

щие закономерности возникновения и разви�

тия профессиональных взаимоотношений с их

отображением в морали способствуют понима�

нию содержания фармацевтической этики.

Больной, обращаясь к провизору, становится

объектом его профессионального влияния. По�

этому будущему специалисту нужно уяснить и

запомнить, что человек не только очень слож�

ный, но и самый ценный объект влияния и что

он является личностью [8]. 

Доверяясь провизору, больной ожидает он

него проявления наивысших моральных ка�

честв и, прежде всего, ответственности и спо�

собности к состраданию. Наличие этих качеств

является моральной гарантией и основой для

доверия, авторитета. Пример выдающихся вра�

чей (Агапита Киево�Печерского, Данила Са�

мойловича, Степана Руданского, Антона Чехо�

ва, Теофила Яновского и др.) показывает, что

при общении с больным как врач, так и прови�

зор обязаны сконцентрировать на нем свое вни�

мание. При этом необходимо, подчинив разум,

волю, знания и опыт, направить их на дело по

сохранению жизни, облегчения страданий,

улучшения здоровья больного.

Помимо понятий профессиональной морали

и этики, студенты на занятии знакомятся еще с

одним разделом этики�деонтологией. Деонто�

логия — наука о долге, в которой рассматрива�

ются проблемы должного как специфической

для нравственности формы проявления соци�

альной необходимости [4].

В рамках рассмотрения основ фармацевти�

ческой деонтологии студенты изучают нормы

поведения провизора, направленные на макси�

мальное повышение эффективности лекар�

ственной терапии и создание благоприятного

климата во взаимоотношениях с больным, вра�

чом, коллегами по работе.

Изучив теорию, будущие специалисты раз�

бирают ситуационные задачи, в которых предс�

тавлены примеры взаимоотношений провизора

с больным, врачом, коллегами.

Предложенные к рассмотрению задачи поз�

воляют осознать, что соблюдение гуманности в

медицинском обслуживании является своего

рода искусством побеждать болезнь не только

лекарством, но и словом (на это указывал осно�

воположник отечественной терапии профессор

М. Я. Мудров). При этом, важным являются

внешний вид провизора (включая одежду устав�

ленной формы), манера двигаться и говорить,

тон, интонация, умение слушать.

Будущие специалисты на занятиях учатся

вести беседу с больным, учитывая определен�

ные правила:

• беседа ведется в форме короткого диалога;

• употребляют только те слова, которые убе�

дят больного в эффективности лечения; 

• говорить необходимо по существу, не навя�

зывая своего мнения; 

• с больным не спорить, при этом быть доб�

рожелательным, проявляя внимание и участие.

Провизор�косметолог имеет возможность

работать не только в аптеке, но и в салоне кра�

соты [9, 10]. Поэтому общаться с клиентами не�

обходимо, обратить внимание, что каждый кли�

ент — индивидуальность с характерными

только для него качествами, личностными осо�

бенностями и потребностями. Умение учиты�

вать особенности и потребности каждого кли�

ента, в конечном счете, оборачивается либо

устойчивой клиентурой, либо потерей клиента. 

Для лучшего понимания психологических

особенностей клиента для установления с ним

эффективных взаимоотношений, студентам

предлагается ознакомиться с различными

типологиями людей (автономный клиент, экс�

пансивный клиент, дружественный клиент,

нерешительный клиент). Затем будущие специ�

алисты определив тип клиента, разбирают ситу�

ационные задачи, и моделируют свое поведение

в конкретной ситуации.

На занятиях подчеркивается, что основным

элементом фармацевтической этики и деонто�

логии являются нравственные правила, регули�

рующие взаимоотношения провизоров и

врачей, которые строятся на основе взаимопо�

нимания и взаимоуважения, поддержания авто�

ритета друг друга в глазах больного. Кроме того,

эти взаимоотношения должны быть дружест�

венными и деловыми, в форме сотрудничества

и взаимопомощи.

В настоящее время широко используется

практика медицинского представительства.

В связи с этим студенты изучают этические ас�

пекты взаимоотношений провизоров и медици�

нских представителей.

Особенность этих взаимоотношений заклю�

чается в том, что медицинские представители

непосредственно работают с аптечными работ�
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никами и являются одними из основных

источников информации о лекарственных пре�

паратах конкретной компании. При этом,

эффективность взаимоотношений между про�

визорами и медицинскими представителями оп�

ределяется не только взаимной экономической

заинтересованностью, но и складывающимися

отношениями этического характера. Обращает�

ся внимание на то, что при установлении дове�

рительных отношений не допускаются ложные

обещания, предоставление недостоверной ин�

формации. Руководствуясь этическими норма�

ми медицинский представитель должен заранее

по телефону сообщить о времени и цели своего

визита, а провизор, в свою очередь, дав согласие

на встречу, не должен избегать ее или перено�

сить на другое время. С другой стороны, меди�

цинский представитель, стараясь сформировать

положительное отношение к фирме и ее продук�

ции, не должен использовать такие несовмести�

мые с этикой приемы, как умаление достоинств

лекарственных препаратов фирм�конкурентов,

рекламирование эффективных препаратов,

предоставление подарков, сувениров и другие

формы материального стимулирования потен�

циальных клиентов. Провизоры не должны при�

нимать презенты и поощрять медицинских

представителей к их использованию при нала�

живанию партнерских отношений.

Также обращается внимание будущих специ�

алистов на то, что успех работы в любом фарма�

цевтическом учреждении во многом зависит от

взаимоотношений между коллегами. В коллек�

тиве формируются не только профессиональ�

ные навыки, умение и мастерство, но и нрав�

ственные качества провизора как личности.

И от каждого сотрудника зависит состояние

микроклимата в коллективе, который должен

содействовать взаимопониманию, взаимоува�

жению сотрудников, доверию друг к другу, воз�

можности каждому качественно исполнять

свои функциональные обязанности.

Так как в области медицины и фармации

этика отношений между специалистами и па�

циентами, как и остальными субъектами, имеет

множество особенностей, важно регулировать

отношения людей в коллективе. Это может

быть достигнуто использованием кодексов: как

профессиональных, так и корпоративных. Сту�

денты, будучи потенциальными руководителя�

ми, должны уметь создавать благоприятный

микроклимат в коллективе, используя различ�

ные способы и методы, включая кодексы.

О видах, целях создания, принципах струк�

турах кодекса студенты узнают при изучении

дисциплины.

Особое внимание будущих специалистов об�

ращается на то, что профессиональные кодексы

регулируют отношения внутри профессиональ�

ного сообщества в сложных этических ситуаци�

ях. Формируя доверие к представителям данной

профессии, этический кодекс отражает мораль�

но — нравственные принципы, обязательства,

ценности поведения при оказании квалифици�

рованной, доступной, своевременной фарма�

цевтической помощи, разъясняет фармацевтам

их этические обязанности, служит в качестве

«инструмента для самооценки».

Студентам предлагается разработать проект

этического кодекса, взяв за основу модель ко�

декса для национальных обществ фармацевтов

различных стран, разработанную Международ�

ной организацией фармацевтов с учетом прин�

ципов различных этических кодексов фарма�

цевта («Code of Professional Conduct», PSA,

«Этический кодекс российского фармацевта»,

Этический кодекс фармацевтического работни�

ка Украины и др.).

В рамках изучения предмета «Этико�право�

вые нормы деятельности в отрасли» студенты

знакомятся с понятием «Корпоративная куль�

тура» — стилем общения, общими ценностями,

привычками, традициями, то есть внутренней

атмосферой, существующей в любом производ�

ственном коллективе.

Во многом состояние корпоративной культу�

ры зависит от уровня образования, квалифи�

кации и внутренней культуры персонала.

Лекционный материал по данной теме дисцип�

лины позволяет студентам понять, что форми�

рование корпоративной культуры происходит

на протяжении всего развития деятельности

предприятия.

В настоящее время прослеживается положи�

тельная тенденция руководителей коллектива в

понимании необходимости формализации

культуры. Этот процесс сводится к созданию

пакета документов, где излагаются нормы пове�

дения сотрудников коллектива.

В ходе изучения предмета студенты знако�

мятся с этапами формирования корпоративной

культуры:

• формирование руководителем основных

ценностей организации (I этап);

• обсуждение, согласование сформулирован�

ных правил с сотрудниками (II этап)

• основными принципами создания так на�

зываемого Кодекса внутреннего поведения —

документа, включающего в себя прописанные

нормы поведения сотрудников, которые необ�

ходимы для эффективного взаимодействия на

всех этапах построения отношений с посетите�

лями аптеки (салона красоты).

Впоследствии будущие специалисты по

предложенным регламентирующим стандар�

там: запись посетителя на услугу, встреча нового
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посетителя, встреча постоянного посетителя,

внешний вид сотрудника, запрещенные темы в

салоне разрабатывают Кодекс внутреннего по�

ведения, который позволит сделать работу сот�

рудников стандартизированной и узнаваемой,

создаст обстановку взаимопонимания, добро�

желательности, взаимовыручки в коллективе.

Студенты самостоятельно определяют те

признаки, по которым можно судить о социаль�

ной ответственности фармацевтического пред�

приятия, после чего обмениваются мнениями.

Преподаватель, для сравнения, предоставляет

информацию об уже принятых в обществе кри�

териях социальной ответственности фармацев�

тических предприятий.

Выводы.
Раскрыта сущность и место дисциплины

«Этико�правовые нормы деятельности в от�

расли» в формировании нравственности у сту�

дентов специальности «Технология парфюмер�

но�косметических средств». Рациональность

изучения вышеуказанной дисциплины после

прохождения производственной практики про�

визорами�косметолами на 5 курсе подтвержда�

ется опытом преподавания ее течении четырех

лет. Накопленный опыт дает возможность внес�

ти коррективы в учебные планы специальности

«Фармация», а именно — перенос изучения

дисциплины с третьего курса обучения на

пятый.
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У статті проаналізовано концептуальні тео"
ретичні підходи до вивчення проблеми професійно"
го становлення особистості, зроблено спробу
розкрити специфіку професійної підготовки май"
бутніх фахівців у галузі психології в рамках сучас"
ної системи вищої освіти.

Ключові слова: професійне становлення осо�

бистості, професійна підготовка, майбутній

практичний психолог.

В статье проанализированы концептуальные
теоретические подходы к изучению проблемы
профессионального становления личности, предп"
ринято продуктивную попытку раскрыть специ"
фику профессиональной подготовки будущих
специалистов в отрасли психологии в рамках сов"
ременной системы  высшего образования.

Ключевые слова: профессиональное станов�

ление личности, профессиональная подготов�

ка, будущий практический психолог.

The article analyzes the conceptual theoretical
approaches to studying the problem of professional per"
sonality, made an attempt to discover the specifics of
productive training of future specialists in the field of
psychology in the modern system of higher education.

Key words: professional personality, professional

training, the future practical psychologist.

Постановка проблеми. Сучасна система ви�

щої освіти покликана створювати відповідні

умови для підготовки компетентного фахівця,

орієнтованого на постійний професійний роз�

виток, самовдосконалення, що забезпечить у

подальшому високий рівень конкурентоспро�

можності, професійної мобільності, продуктив�

ності професійної діяльності і, як наслідок,

кар’єрне зростання та самореалізацію. Крім

успішного оволодіння необхідною базою знань і

вмінь відповідно до специфіки обраної спе�

ціальності, важливим також є володіння макси�

мально вираженими професійно необхідними

якостями та практичними навичками, що є пе�

редумовою ефективного здійснення профе�

сійних функцій на будь�якому етапі профе�

сійного становлення особистості.

Однією із актуальних проблем сучасної

освіти є професійна підготовка фахівця�психо�

лога, професійні вміння якого відповідали

б актуальним потребам суспільства. А для цього

в рамках процесу професійного становлення у

ВНЗ майбутній спеціаліст повинен оволодіти

цілою системою умінь для здійснення психо�

діагностичної, психокорекційної, консульта�

ційної, психотерапевтичної, тренінгової, пси�

хопрофілактичної роботи. Саме тому на

перший план виходить питання не просто

підвищення рівня теоретичної професійної

підготовки студентів�психологів, а насамперед

створення умов для практичної насиченості

педагогічного процесу  професійного станов�

лення майбутніх фахівців.

Мета статті — розглянути існуючі теоретичні

підходи до проблеми професійного становлен�

ня особистості, проаналізувати особливості

сучасної професійної підготовки студентів�пси�

хологів та виокремити основні детермінанти

успішного професійного становлення май�

бутніх фахівців у період навчання у ВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз літературних джерел показав, що в

сучасній вітчизняній психології є чимало

досліджень, присвячених різноманітним психо�

логічним аспектам професійної діяльності і про�

фесіоналізації особистості загалом (О. Єрмо�

лаєва, Л. Захарова, Е. Зеєр, Є. Климов,

Т. Кудрявцев, С. Максименко, С. Марков,

А. Маркова, Л. Мітіна, Ю. Поваренков,

М. Пряжніков, В. Рибалка, Д. Сьюпер, Т. Тита�

ренко, В. Шадріков, С. Шандрук та ін.) і про�

фесійного становлення майбутніх психологів

зокрема (Г. Абрамова, І. Андрійчук, М. Бадало�

ва, О. Бондаренко, Ж. Вірна, Л. Долинська,

І. Зязюн, Т. Ільїна, О. Кондрашихіна, Н. Ко�

ломінський, І. Мартинюк, В. Панок, Н. Пов’я�

кель, Н. Пророк, В. Семиченко, Л. Уманець,

Н. Чепелєва, Н. Шевченко, Л. Шнейдер та ін.)

У працях даних учених знаходимо думку про

те, що професійна підготовка майбутніх психо�

логів повинна здійснюватись у новій особис�

тісно орієнтованій парадигмі, передбачати ак�

туалізацію професійно важливих особистісних

якостей, орієнтуватись на формування про�

фесійної компетентності психолога, а також

створення системи професійних навичок, які

дозволяють досягати професійного успіху, само�

реалізації, набуття професійної культури

спілкування, професійної інтуїції, рефлексії. 

Розглядаючи підготовку майбутніх практич�

них психологів як період професійного станов�
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лення, можна припустити, що цей процес роз�

витку професійно значущих якостей та здібнос�

тей, професійних знань і вмінь, супроводжується

активним якісним перетворенням особистістю

свого внутрішнього світу, що приводить до прин�

ципово нового способу життєдіяльності — твор�

чої самореалізації в професії. 

Оскільки у психолого�педагогічній літера�

турі широко використовується термін «про�

фесійне становлення» особистості, а сучасні

дослідники розглядають його із різних позицій

та підходів, доречно детальніше зупинитися на

окремих із них. Наприклад, Т. Кудрявцев роз�

глядає «професійне становлення» як тривалий

процес розвитку особистості із початку форму�

вання професійних намірів до повної реалізації

себе в професійній діяльності. Центральною

ланкою цього процесу виступає професійне

самовизначення [7]. Вчений також вважає, що

професійне становлення не є короткочасним

актом, що охоплює лише період навчання у

ВНЗ. Воно є тривалим, динамічним, багато�

рівневим процесом, що складається із чотирьох

основних стадій (виникнення професійних

намірів; безпосереднє професійне навчання;

процес активного входження в професію; повна

реалізація особистості в професії). Перехід до

кожної наступної стадії закладається в ході по�

передньої і супроводжується виникненням у

суб’єкта ряду суперечностей і криз. 

На думку Е. Зеєра, професійне становлення,

будучи «формоутворенням» особистості, адек�

ватної вимогам професійної діяльності, припус�

кає використання сукупності розгорнених у часі

прийомів соціальної взаємодії особистості,

включення її в різноманітні професійно зна�

чущі види діяльності [4]. Такий підхід до ро�

зуміння процесу соціалізації дозволяє говорити

про те, що особистість у цьому процесі повинна

змінитися так, щоб відповідати вимогам про�

фесійної діяльності. 

З нашої точки зору, професійне становлення,

крім необхідності відповідати вимогам конкрет�

ної професійної діяльності, повинне розгляда�

тись у контексті вирішення професійно важли�

вих завдань, що поступово ускладнюються та

сприяють оволодінню фахівцем необхідним

комплексом професійно значимих ділових,

особистісних, комунікативних, моральних

якостей тощо.

Спроби охарактеризувати процес професій�

ного становлення та його стадії знаходимо

також у роботах В. Бодрова, А. Деркача, В. За�

зикіна, Є. Климова, С. Максименка, А. Марко�

вої, Л. Мітіної, Н. Самоукіної, Д. Сьюпера,

В. Шадрікова, Т. Щербан та ін. 

Так, Є. Климов [6] пропонує наступну пос�

лідовність стадій професійного становлення:

оптація — період вибору професії в навчально�

професійному закладі; адаптація — входження

в професію і звикання до неї; фаза інтернала —

придбання професійного досвіду; майстер�

ність — кваліфіковане виконання трудової

діяльності; фаза авторитету — досягнення про�

фесійно високої кваліфікації; наставництво —

передача професіоналом свого досвіду. 

У концепції Л. Мітіної відсутній взаємо�

зв’язок між віком особистості і її професійним

розвитком. У даній моделі професіонал характе�

ризується здатністю побачити власну про�

фесійну діяльність цілісною [8]. 

В акмеологічній концепції професійного

розвитку А. Деркача і В. Зазикіна розвиток

суб’єкта праці до рівня професіонала розгля�

дається в контексті загального розширення

суб’єктного простору особистості, її професій�

ного і морального «збагачення», у зв’язку із

змінами і розвитком підсистем професіоналізму

особистості і діяльності, нормативної регуляції,

мотивації на саморозвиток і професійні досяг�

нення [2].

Стадії професійного розвитку, за Д. Сьюпе�

ром, співвідносяться із етапами життєвого шля�

ху людини. Пропонуючи поняття професійної

зрілості, автор наголошує на відповідності по�

ведінки завданням професійного розвитку, ха�

рактерним для даного віку [12].

Загалом, увесь процес професійного розвит�

ку можна розділити на три великі етапи: 1) про�

фесійне самовизначення і вибір професії — тут

відбувається зародження того, що виступає

потім як професійна компетентність і ефек�

тивність; 2) професійне становлення — в цей

період відбувається безпосереднє формування

професійної компетентності; 3) професійне

вдосконалення. Тут більшість проблем розгля�

дається в рамках конкретних професійних дис�

циплін або ж в акмеології [11].

Останнім часом, при аналізі проблеми ди�

наміки професійного становлення і розвитку,

вчені фокусують увагу на дослідженні такого

явища, як «кризи професіоналізації» (Е. Зеєр,

Є. Климов, Є. Симанюк).

Під кризами професійного становлення ро�

зуміються нетривалі за часом періоди (до року)

кардинальної перебудови особистості, зміни

вектора її професіоналізації. Ці кризи про�

ходять, як правило, без яскраво виражених змін

професійної поведінки. Проте перебудова

смислових структур професійної свідомості, пе�

реорієнтація на нові цілі, корекція і ревізія

соціально�професійної позиції готують зміну

способів виконання діяльності, ведуть до зміни

взаємостосунків із навколишніми людьми, а в

окремих випадках — до зміни професії. 
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Існують також роботи [3], де здійснено спро�

бу виокремити типи подібних криз та описати їх

у відповідності до логіки професійного станов�

лення особистості. 

Повертаючись до питання професійного ста�

новлення майбутніх психологів, зазначимо, що

останнє відбувається в рамках професійної

підготовки у ВНЗ і є доволі складним процесом,

що потребує врахування специфіки студентсь�

кого віку як важливої стадії особистісного роз�

витку, виявлення сутності етапів та детерміную�

чих факторів становлення професіонала у сфері

психології, визначення ролі і місця здібностей,

інтересів, мотивів та індивідно�особистісних

особливостей у формуванні професійно важли�

вих якостей спеціаліста, а також оптимізації

умов здійснення успішного професійного роз�

витку.

У роботах О. Бондаренка, Н. Коломінського,

В. Панка, Н. Пов’якель розкриваються ідеї

впровадження «рівневого» підходу в контексті

розв’язання проблеми  підготовки та подальшо�

го професійного становлення психологів, що

передбачає наявність чіткої структури умінь та

якостей майбутнього фахівця.

На думку О. Бондаренка, проблема про�

фесійно�особистісної підготовки психолога�

практика включає чотири взаємопов’язані ас�

пекти: побудову теоретичної моделі спеціаліста,

яка передбачає розробку стандартів (норм і нор�

мативів), вимог до особистості та діяльності

практичного психолога; первинний відбір про�

фесійно придатних кандидатів; розробку змісту

навчання і розвитку психологів�практиків;

розв’язання проблем власне професійного са�

мовизначення спеціалістів, провідною з яких є

проблема професійної ідентифікації [1, 134]. 

В. Панок [9] вказує на значимість процесу

професійної підготовки в межах навчання у

ВНЗ та пропонує трирівневу структуру отри�

мання професійних психологічних знань. Ос�

нову першого, загальнонаукового рівня мають

становити теорії, гіпотези та факти, що встанов�

лені в дослідженнях. Другий рівень — це прак�

тична психологія, третій — прийоми і досвід

роботи у конкретній техніці (техніках), або так

званий індивідуально�типологічний рівень,

покликаний ураховувати особливості кожної

особистості, що навчається. 

На думку Н. Чепелєвої, система організації

підготовки практичного психолога повинна

включати світоглядний, професійний та осо�

бистісний рівні, спрямовані як на формування

професійної свідомості, психологічної культури

та професійно значущих особистісних якостей,

так і на оволодіння відповідною системою

знань, технологією практичної діяльності май�

бутнього психолога [10]. 

І. Зязюн, аналізуючи специфіку професійно�

го становлення психологів, вказує на необхід�

ність формування здатності до рефлексії, яка

сприяє професійному самовизначенню та фор�

мує спроможність ефективно вирішувати

внутрішні проблеми. Вчений зазначає, що у

підготовці психологів важливим є пошук нових

методів роботи, оскільки вимоги до особистості

психолога�практика відрізняються від вимог до

особистості студентів інших спеціальностей [5].

Загалом, у вітчизняній психологічній літера�

турі питання підготовки практичних психологів

висвітлюється також за такими аспектами, як

компоненти професіоналізму психолога (Д. Бо�

гоявленська, О. Бондаренко), спеціальні здіб�

ності та професійно важливі якості майбутніх

психологів (М. Амінов, Н. Бачманова, І. Марти�

нюк, М. Молоканов, М. Обозов, Р. Овчарова,

Н. Пророк), формування особистісних конс�

труктів майбутніх фахівців (Г. Абрамова, І. Дуб�

ровіна, Ю. Ємельянов, Л. Мова, Н. Пов’якель,

Л. Уманець, Н. Шевченко), методологічні та

теоретичні аспекти їхньої підготовки (Г. Балл,

О. Бондаренко, Л. Бурлачук, Р. Мей тощо).

На нашу думку, навчальний процес у ВНЗ

повинен орієнтуватись на використання ряду

психологічних засобів активізації професійного

становлення студентів у формах як цілеспрямо�

ваного застосування психодіагностики про�

фесійно важливих якостей, консультування, так

і соціально�психологічних тренінгів (СПТ) про�

фесійного і особистісного зростання, спрямова�

них на активізацію відповідних структур в осо�

бистості майбутнього спеціаліста. Участь у

тренінгових групах дозволить студентству ово�

лодіти системою відповідних психологічних

знань, сприятиме зростанню самопізнання

учасників та здатності до позитивного самос�

тавлення до себе і життя, стимулюватиме розви�

ток здатності аналізувати власну поведінку

з метою допомоги собі й іншим у досягненні

більш ефективних міжособистісних взаємин.

Сучасні дослідники використовують різні

методи та різновиди СПТ, проте керуються у

своїй роботі спільними позиціями. Насамперед,

це орієнтація на широке використання навчаль�

ного ефекту групового впливу; реалізація прин�

ципу активності суб’єкта через включення в

навчання, виконання спеціальних вправ; ство�

рення в процесі роботи групи ситуацій, у яких

членам групи необхідно самим знайти розв’я�

зання проблеми; поєднання інтелектуальних та

емоційних аспектів психіки. 

Оптимізація процесу особистісно�професій�

ного розвитку також повинна включати не�

обхідність формування професійних установок,

умінь та навиків. Серед детермінант успішного

професійного становлення майбутніх психо�
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логів у період навчання у ВНЗ також можна ви�

окремити морально�етичне вдосконалення

їхньої особистості, сприяння самореалізації та

вирішенні особистих психологічних проблем,

активізацію професійної мотивації, єдність

змісту, форм, методів навчання, суб’єкт�суб’єкт�

ні стосунки між викладачами та студентами.

Крім того, важливою передумовою ефектив�

ної професійної діяльності практичного психо�

лога виступає процес гармонізації особистості,

що забезпечує рівень його майстерності. Одним

із провідних методів формування гармонійної

особистості фахівця�психолога виступає прин�

цип особистісного підходу, про необхідність

розробки та запровадження якого у навчально�

виховну систему говорять чимало зарубіжних та

вітчизняних учених.

Висновки. Процес професійного становлен�

ня складний та багатогранний. Він вимагає як

від викладача ВНЗ, так і від студента складної

роботи над формуванням системи професійно

важливих знань, умінь, навичок, відповідного

науково�культурного кругозору. Важливим

завданням виступає також розвиток цілісної,

гармонійної особистості, орієнтованої на само�

пізнання та самозміни. Саме тому професійне

становлення сучасного кваліфікованого спеціа�

ліста, зокрема і в галузі практичної психології,

повинне будуватись на використанні особис�

тісного підходу як психолого�педагогічного

принципу організації профільної та професій�

ної підготовки. Проблема ж професійної підго�

товки нерозривно пов’язана із необхідністю

формування тих або інших професійних якос�

тей, здібностей та індивідуально�особистісних

особливостей, необхідних фахівцю відповідного

профілю. В цьому контексті навчально�вихов�

ний процес повинен забезпечувати умови для

формування у студентів таких груп інтересів,

потреб, переконань, які б спрямовували їх на

особистісну та професійну самореалізацію і са�

мовдосконалення.

Перспективним ми вважаємо ґрунтовні

дослідження механізмів професійного станов�

лення і професійного розвитку майбутнього

психолога, що допоможе оптимізувати процеси

професіоналізації і особистісного зростання в

ході освоєння фаху з урахуванням реформуван�

ня системи освіти та потреб сьогодення. Крім

того, актуальною вважаємо роботу над впровад�

женням у навчально�виховний процес програм

психологічного супроводу професійного ста�

новлення майбутніх фахівців, що забезпечить

збалансованість процесу професіоналізації,

ефективність процесу особистісно�професійно�

го вдосконалення молодого покоління та

успішність в обраній професійній сфері. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь :

теория и практика : [учеб. пособие] / А. Ф. Бонда�

ренко. — К. : Укртехпрес, 1997. — 216 с. 

2. Деркач А. Акмеология : [учебное пособие] /

А. Деркач, В. Зазыкин. — СПб. : Питер, 2003. — 256 с.

3. Зеер Э. Ф. Кризисы профессионального ста�

новления личности / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк //

Психологический журнал. — 1997. — Т. 18, № 6. —

С. 35�44.

4. Зеер Э. Ф. Психология профессионального раз�

вития / Э. Ф. Зеер. — М. : Академия, 2007. — 240 с. 

5. Зязюн І. А. Сучасні технології професійної

підготовки особистості в умовах неперервної освіти /

І. А Зязюн // Персонал. — 2000. — № 5. — С. 7�14.

6. Климов Е. А. Психология профессионального

самоопределения / Е. А. Климов. — М. : Академия,

2007. — 302 с. 

7. Кудрявцев Т. В. Психологический анализ дина�

мики профессионального самоопределения личнос�

ти / Т. В. Кудрявцев, В. Ю. Шегурова // Вопросы

психологии. — 1983. — № 2. — С. 51�59.

8. Митина Л. М. Коррекционно�обучающие

программы повышения уровня профессионального

развития учителя : учеб. пособие / Л. М. Митина 

[и др.]. — М. : Моск. психол.�соц. ин�т. — Воронеж :

МОДЭК, 2001. — 304 с.

9. Панок В. Г. Концептуальні підходи до форму�

вання особистості практикуючого психолога /

В. Г. Панок // Практична психологія та соціальна

робота. — 1998. — № 4. — С. 5�7; № 5. — С. 4�6.

10. Чепелева Н. В. Личностная подготовка психо�

лога в условиях вуза / Н. В. Чепелєва // Психолого�

педагогические основы личностно�ориентирован�

ного образования в МДЦ «Артек» : Сб. научн.

трудов. — Ялта : Артек, ГИА, 2001. — С. 34�41. 

11. Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза про�

фессиональной деятельности / В. Д. Шадриков. — 

М. : Наука, 1982. — 185 с.

12. Super D. E. Occupational psychology / D. E. Su�

per, M. Y. Bahn. — L. : Tavistock, 1971. — 209 p.

´Œ
—

¬
≤“

¿
 –

≈
√≤

Œ
Õ

”
ª 

π
2
, 

2
0
1
1

428



Стаття присвячена актуальній проблемі вдос"
коналення системи професійної підготовки сту"
дентів, зокрема майбутніх психологів. Йдеться
про інтеграцію компетентнісного і акмеолоічного
підходів у навчально"виховному процесі у вищій
школі. Така інтеграція вимагає внесення істот"
них змін у навчальний процес.

Ключові слова: компетентнісний підхід, ак�

меологія, акмеологічний  підхід, інтеграція,

рефлексія, смисл  життя, саморозвиток, само�

актуалізація,.

Статья посвящена актуальной проблеме усо"
вершенствования системы профессиональной
подготовки студентов, в частности будущих
психологов. Речь идет об интеграции компетент"
ностного и  акмеолоического подходов в учебно"
воспитательном процессе в высшей школе. Такая
интеграция требует внесения существенных
изменений в учебный процесс.

Ключевые слова: компетентностный подход,

акмеология, акмеологический  подход, интегра�

ция, рефлексия, смысл  жизни, саморазвитие,

самоактуализация.

The article is devoted the issue of the day of
improvement of the system of professional training of
students, in particular, future psychologists. The ques"
tion is about integration of сompetenсе and  aсmeology
approaches in an in the educational process at high
school. Such integration requires making substantial
alterations in an educational process.

Key words: сompetenсе approach, aсmeology,

aсmeology approach, integration, reflection, mean�

ing of life, self development, self�actualization.

В умовах соціально�політичних та соціаль�

но�економічних перетворень сучасного сус�

пільства чільне місце у галузі вищої освіти

займає проблема якості підготовки майбутніх

фахівців. Ринок праці вимагає високий рівень

професіоналізму та компетентності кадрів, до�

сягнення якого можливе лише за умови транс�

формації національної системи вищої освіти,

внесення істотних змін, які призведуть до вдос�

коналення професійної підготовки спеціалістів

З кінця XX століття з’явився великий інтерес

до психології розвитку людини в цілому і до

вивчення її зрілості. Саме в цей період особли�

вої гостроти набула соціальна потреба у фа�

хівцях різного профілю із високим рівнем про�

фесіоналізму і майстерності. У зв’язку із цим

стало необхідним вивчення особливостей ста�

новлення успішної, творчої особистості, умов її

життя і розвитку. Вирішенням даних проблем

стала займатися молода наука акмеологія. 

Як відомо, акмеологія вивчає закономірності

і механізми розвитку людини при становленні її

зрілості і особливо при досягненні нею най�

більш високого рівня в цьому розвитку.

(А. О. Деркач, О. О. Бодальов). Дана наука

інтенсивно розвивається останнім часом у

взаємодії із теорією управління, педагогікою і

психологією, істотно змінюючи акценти у сфері

професійної підготовки і в системі безперервної

освіти. У публікаціях різних авторів уже не раз

зазначалося те, що в організації навчально�

виховного процесу вищої школи найбільш

прогресивним і ефективним є акмеологічний

підхід, у контексті якого студент розглядається

як суб’єкт, що прагне саморозвитку, досягнення

вершин у професійній та інших сферах життє�

діяльності. 

В наш час відбувається активне запровад�

ження в навчальну систему й іншого, не менш

значимого підходу — компетентністного. Цей

новий підхід також є невід’ємним елементом

модернізації освіти, що передбачає якісну зміну

педагогічної системи. Він має значний по�

тенціал для розвитку особистості майбутнього

фахівця.  

Загальною ідеєю компетентністного підходу

є компетентністно�орієнтована освіта, яка

спрямована на комплексне засвоєння знань та

способів практичної діяльності, завдяки яким

людина успішно реалізує себе в різних галузях

своєї життєдіяльності. Компетентнісний підхід

полягає в зміщенні акценту із накопичування

нормативно визначених знань, умінь і навичок

до формування та розвитку у студентів здатності

практично діяти, творчо застосовувати набуті

знання, індивідуальні техніки і досвід успішних

дій у ситуаціях професійної діяльності. Він ви�

магає змінити модель поведінки студента: від

пасивного засвоєння знань до дослідницько�

активної, самостійної та самоосвітньої діяль�

ності. Від викладача цей підхід вимагатиме

змістити акценти у своїй навчально�виховній
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діяльності з інформаційної («ретранслятор

знань») до організаційно�управлінської площи�

ни. [1; 2]. Викладач повинен перетворитися на

організатора навчальної діяльності студентів,

у помічника і наставника, що реалізовує твор�

чий підхід, схвалює у кожному конкретному ви�

падку нестандартні рішення. Такі вимоги до

діяльності викладача сучасної вищої школи

орієнтують розгляд його професіоналізму в ак�

меологічному контексті [3]. 

Компетентність людини має вектор акмео�

логічного розвитку (Н. В. Кузьміна, А. О. Дер�

кач, В. Г. Зазикін, І. О. Зимня). Постійне вдос�

коналення професійної компетентності дає

можливість досягти акмевершин професіона�

лізму. Отже, можна говорити про інтеграцію

компетентнісного і акмеолоічного підходів

у навчально�виховному процесі у вищій школі.

Основу даних підходів становить ідея гуманіза�

ції освіти з орієнтацією на розвиток студентів як

особистостей і суб’єктів діяльності з високим

рівнем професійної компетентності.

Акмеологічний підхід сприяє формуванню у

студентів установки на найбільш повну профе�

сійну самореалізацію і як особистості, і як про�

фесіонала, усвідомлення індивідуальних стра�

тегій і траєкторій руху до професіоналізму.

Компетентнісний підхід припускає пріоритетну

орієнтацію на цілі — вектори: навчання, само�

визначення, самоактуалізацію, соціалізацію і

розвиток індивідуальності [по 4].

Перспективність  як компетентнісного, так і

акмеологічного  підходів полягає в тому, що во�

ни обидва  передбачають високу готовність ви�

пускника вищого навчального закладу до

успішної самостійної діяльності. 

Інтеграція акмеологічного і компетністного

підходів вимагає внесення істотних змін у на�

вчальний процес, які сприятимуть удоскона�

ленню системи підготовки майбутніх фахівців.

Саме розгляду деяких таких змін присвячується

дана стаття. 

Зі вступом до вищого навчального закладу

молода людина набуває більше  самостійності,

провідними видами діяльності стають навчаль�

но�професійна, науково�дослідна. Набуті знан�

ня, вміння, навики виступають для неї як засо�

би майбутньої професійної діяльності, тому

головною для студента повинна стати спрямо�

ваність на підготовку до обраної професії, ви�

роблення відношення до професійної діяль�

ності як способу самореалізації.

Студенти із перших днів навчання отриму�

ють загальну інформацію про те,  як саме мож�

на успішно навчатися у вищій школі. Кожен

викладач, починаючи читати свій предмет, по�

яснює особливості вивчення своєї дисципліни,

умови її успішного засвоєння. Таким чином, як

досягати вершин в навчальній діяльності сту�

денти знатимуть. Що ж до знань про досягнен�

ня вершин у професійній діяльності, то ця

проблема ясна далеко не кожному. 

Вищий навчальний заклад повинен випуска�

ти студента не тільки із певним багажем знань,

а із умінням ці знання використовувати, та ще

так, щоб досягти при цьому найкращих резуль�

татів. Тому проблема розробки і засвоєння алго�

ритмів продуктивного рішення професійних

завдань і шляхів оволодіння майстерністю, про�

фесійною культурою  стає зараз особливо акту�

альною. Необхідно визначити критерії, рівні,

етапи, ступені просування до професіоналізму,

чинники, що сприяють і перешкоджають про�

фесійному зростанню, розквіту творчої актив�

ності, становленню професійної майстерності. 

Впровадження компетентнісного підходу в

навчальний процес припускає вивчення міждис�

циплінарних галузей знань. У процес навчання

студентів можна ввести такі нові предмети, як,

наприклад, «Основи акмеології», «Основи про�

фесійного становлення». Вивчаючи їх, студенти

отримуватимуть знання про те, як ставати про�

фесіоналами, як намічати і реалізовувати сце�

нарії свого майбутнього життя, професійного

просування (кар’єри),  де розкриватимуться ал�

горитми  шляхів досягнення найвищих резуль�

татів в опановуваній професії. 

Звичайно, дане нововведення вимагатиме

часу, але вже зараз можна починати робити в ць�

ому  напрямі певні кроки. Вже зараз студентам

можна давати початкові уявлення про акмео�

логію. Так, до змісту навчальних дисциплін

філософського, психолого�педагогічного плану

можна включати матеріал про акмеологію,

розкривати зміст таких категоріальних понять,

як «смисл життя», «акме», «творчість», давати

аналіз проблем самоактуалізації, самореалізації,

самовдосконалення. Зокрема, це можна робити

при вивченні студентами�психологами  курсу

загальної психології в темі «Особистість», де

розкриваються  основоположні поняття «Осо�

бистість, суб’єкт діяльності, індивідуальність»,

«образ Я», «самосвідомість», «самоудоскона�

лення» тощо. При вивченні курсу вікової і педа�

гогічної психології можна давати уявлення про

те, що акмелюдина має вікові характеристики,

тобто на кожному віковому етапі у дитини є

різні можливості самореалізації. Майбутнім

психологам необхідно знати чинники, умови,

шляхи виходу на вершини (мікроакме) дитини

певного віку. Однією із умов для розвитку інте�

лектуальної, мотиваційної, емоційної, духовно�

етичної сфер особистості учнів є продуктивний

особистісно�професійний розвиток педагога.

Тільки педагог, котрий прагне до висот профе�

сіоналізму може виробити в своєму учневі праг�
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нення до висот у навчанні, а потім — і в про�

фесійній діяльності. 

Акмеологічну інформацію можна включати і

в процесі читання курсів «Мотиваційно�пот�

ребна  сфера», «Теорії особистості» й ін., тобто

там, де даний матеріал може вдало вписатися в

зміст курсу, що читається.

Особливо актуальною для людини в студент�

ські роки стає проблема пошуку смислу життя,

що сприяє розквіту її індивідуальності. Викла�

дач може і повинен допомогти студентові в

рішенні цього непростого завдання.

Проблема смислу життя у всі часи була надз�

вичайно значуща. Вона, як відмічає В. Е. Чуд�

новський, має не тільки загальнотеоретичну,

але і практичну значущість: становлення смис�

ложиттєвих орієнтацій — одна із найбільш фун�

даментальних складових процесу становлення

особистості. «У системі вищої і, зокрема, вищої

педагогічної освіти, ця «складова» до сьогод�

нішнього дня практично відсутня, що негатив�

но відбивається на процесі особистісної підго�

товки студентів до вибраної професії» [5]. 

На семінарських заняттях можна виносити

на обговорення такі теми, як «Сенс життя і вік»,

«Оптимальний сенс життя», «Сенс життя пси�

холога» тощо. Як уже говорилося іншими авто�

рами, викладачам для прикладів можна зробити

підбірку життєописів видатних людей і показа�

ти деякі загальні тенденції і закономірності

їхнього життя і творчості. Це викличе інтерес,

буде стимулюючим чинником становлення мо�

тивації досягнення.

Становлення смислу життя сприяє виник�

ненню і розвитку рефлексії: від рефлексії на

окремий вчинок, через рефлексію на окремі

фази, періоди життя — до рефлексії на власне

життя в цілому [5]. Рефлексія є головним ме�

ханізмом оволодіння професійною майстер�

ністю.

Технологією рефлексії, на нашу думку, по�

винна володіти кожна людина, якщо вона хоче

добитися високого рівня професіоналізму:

постійно бути готовою до рефлексії, займатися

самоспостереженням і самоаналізом. Особливо

це стосується  психологів, для яких володіння

технікою  рефлексії є обов’язковим. Цьому тре�

ба навчити студента, сформувати потребу, зро�

бити дану діяльність необхідністю. 

Здібності до рефлексії можна розвивати в

індивідуальній формі (при самостійному рішен�

ні творчих завдань), а також у діалоговій та гру�

повій (при сумісних дискусіях, у тренінгах).

Важливо розвивати різні види рефлексії: інте�

лектуальну, особистісну, комунікативну, коопе�

ративну, екзистенціальну, культуральну. Інте�

лектуальна обслуговує когнітивну діяльність,

особистісна — індивідуальну поведінку в ситу�

аціях, комунікативна — міжособистісне спілку�

вання, кооперативна — спільну діяльність,

екзистенціальна — життєве самовизначення і

існування, культуральна — залучення до куль�

тури, до її творення [6]. Для успіху творчої

діяльності і досягнення її акме�форм, професіо�

налові важливо не лише освоїти всі види реф�

лексії, але і розвинути їх оптимальну взаємодію. 

При акмеологічному і компетентнісному

підходах домінує проблематика розвитку твор�

чих здібностей майбутнього професіонала.

Формування компетентності в освітньому про�

цесі висуває на перше місце не інформованість

учня, а його уміння вирішувати проблеми в

різних сферах, що вимагатиме актуалізації твор�

чості. Викладачам треба потурбуватися про

збільшення проблемності в навчанні студентів. 

Для посилення орієнтації студентів на

творчість, по�перше, як було сказано вище,

потрібно використовувати змістовний потен�

ціал учбових дисциплін: приділяти більше уваги

темам, присвяченим творчості, творчому відно�

шенню до діяльності, до самого себе. Подруге,

під час проведення занять так організовувати

процес навчання, щоб постійно стимулювати

студентів до прояву ініціативи, фантазування,

прагнення знаходити щось нове. Дуже цікавою

є пропозиція ведення щоденника особистісно�

професійного зростання студентами�психоло�

гами під час вивчання психологічних дисциплін

[7, с. 79], де студент описує власні самозміни,

особливості власного зростання, перспективи

вдосконалення в процесі навчання. Добрий

результат також дає застосування портфоліо [8,

с. 83], які відображають процес професійного

зростання студента, демонструють його зусилля

й успіхи. Розвитку творчості також сприяють

вже відомі заходи: організація щорічних науко�

вих студентських конференцій, олімпіад (внут�

рішньовузівських, з виходом на регіональні,

всеукраїнські), періодична робота студентських

наукових гуртків, творчих груп, проведення

круглих столів, зустрічей із успішними про�

фесіоналами, науковцями тощо. Тут треба

поміркувати над засобами стимулювання сту�

дентів для більш активної участі у цих заходах. 

Розвиток людини у вищій школі як особис�

тості і суб’єкта діяльності обов’язково повинен

включати і розвиток самостійності, автономії.

Цьому можуть сприяти різні варіанти проблем�

ного навчання, самостійна робота із навчаль�

ною і науковою літературою;  написання різних

самостійних робіт: дослідних, курсових, дип�

ломних. Студентам необхідно більше давати

можливості мислити самостійно, не боятися

висловлювати свою оригінальну, несподівану

точку зору, по�своєму аналізувати і вирішувати

різні наукові і навчальні проблеми.

431

Р
о

зд
іл

 Х
V

І «
П

Е
Д

А
ГО

ГІ
Ч

Н
А

 П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Я
»



Необхідно також формувати знання, вміння і

навики самостійної діяльності із самовиховання

і саморозвитку. Особливо дієвим методом

активізації процесів самовиховання, як стверд�

жується в [8, с. 83] вважається складання

студентами програм життєтворчості, оскільки

саме цей вид роботи активізує мотиваційну,

когнітивну, рефлексивну сфери студента,

сприяє усвідомленню суб’єктом особистісно�

професійного розвитку.

Особливістю навчання студентів�психологів

є те, що, вивчаючи такі дисципліни, як пси�

ходіагностика, експериментальна психологія,

проходячи у процесі навчання через ряд тренін�

гів і практикумів, вони мають можливість ви�

вчати себе, свої індивідуальні особливості,

отримати знання про свої ресурси і можливості.

Викладачам треба допомогати студентам вироб�

ляти вміння об’єктивно їх оцінювати і викорис�

товувати при розробці індивідуальних програм

самокоректування, подальшого саморозвитку.

Самодіагностика може стати механізмом зістав�

лення актуальних даних і професійних норм.

Студент повинен знати професійно значущі і

особистісні якості фахівця, які відповідають

вимогам професіограм і акмеограм, свідомо

спрямовувати свої зусилля на їх формування.

Більш того, для того, щоб ще на етапі навчання

зорієнтуватися в своїй майбутній професії і

побудувати траєкторію власного професійного

зростання та самовдосконалення, студентам

можна запропонувати складання власної персо�

нограми і кар’єрограми [9]. Персонограма є

уточненим ранговим списком здібностей конк�

ретного студента, які фігурують у професіограмі

фахівця, розставлених зао ступенем їх розвине�

ності. Кар’єрограма розкриває перед студентом

можливі варіанти особистісного зростання. По�

казано, що персонограма і кар’єрограма є одни�

ми із основних акмеологічних інструментів, які

забезпечують ефективність розвитку професій�

ної компетентності фахівця на етапі його на�

вчання у вищому навчальному закладі [9].

Контроль і самоконтроль мають стати чин�

никами розвитку і саморозвитку особистості

студента. Самопізнання — саморозвиток — са�

мореалізація — на таку творчу роботу над собою

необхідно орієнтувати студентів. 

Фахівцеві психолого�педагогічного профілю

таку роботу над собою, вдосконалення себе

необхідно зробити постійною, зробити звич�

кою. У цій нелегкій справі студентові також по�

винен допомагати педагог: де треба — підказа�

ти, спрямувати в потрібне русло. Але починати

треба із формування мотивації саморозвитку,

якщо така не склалася раніше.

Найважливішим елементом мотивації само�

розвитку є мотивація учіння, пізнання. Заклад�

ка даної мотивації повинна відбуватися ще в

школі. Але, як показують багато досліджень,

дана мотивація у учнів слабо диференційована

або взагалі відсутня; деякі учні (навіть випуск�

ники) слабо усвідомлюють зв’язки між

навчальними предметами і явищами швидко�

змінного навколишнього світу. 

За моделлю А. Маслоу, в ієрархії базових по�

треб на вищій сходинці потреби у визнанні і у

самоактуалізації. Потреба у визнанні включає

як зростання особистісної самоповаги, значу�

щості, так і пошану від інших, завоювання виз�

нання, престижу. В рамках навчальної діяль�

ності задоволення цієї потреби досягається, в

основному, за рахунок успішного навчання.

Причому, не лише завдяки своїм природним

здібностям, але і завдяки силі мотивації.

У дослідженнях вже виявлено, що висока

позитивна мотивація навчальної діяльності

може компенсyвати дефіцит спеціальних

здібностей або недостатній запас знань, умінь і

навиків, граючи роль компенсаторного чинни�

ка (А. О. Реан, В. О. Якунін, Н. І. Мєшков) [10].

А успішність у навчанні, як відомо, є запорукою

успішності у майбутній професійній діяльності.

Отже, головним у вищому навчальному закладі

є формування позитивної мотивації навчальної

діяльності, мотивації пізнання.

Що стосується самоактуалізації, то, за

А. Маслоу, це становлення людини тією, якою

вона хоче і може стати. Це процес розгортання і

дозрівання спочатку закладених в організмі і

особистості задатків, потенцій, можливостей.

Як уже було сказано вище, студент�психолог

має можливість виявити їх у себе завдяки роботі

із діагностичними методиками, а, значить, має

більше можливостей для усвідомленого вирі�

шення проблеми самоактуалізації. 

Немає нічого важливішого для психолога,

ніж володіння практичними навиками своєї

роботи. Компетентнісний підхід, як було зазна�

чено вище, акцентує увагу на результатах

освіти, причому як результат розглядається не

сума засвоєної інформації, а здатність людини

діяти в різних проблемних ситуаціях у реально�

му житті для розв’язання практичних завдань.

Саме тому особливу увагу треба приділяти про�

ходженню студентами різних видів психоло�

гічної практики. Можливо, треба внести деякі

зміни в зміст і кількість годин практики, особ�

ливо виробничої. Після закінчення практики

студенти повинні набути практичних навичок

професійної діяльності, отримати первинний

досвід роботи, можливо, виробити свою по�

зицію і стиль. Практика повинна давати студен�

там — майбутнім психологам упевненість у то�

му, що вони стануть конкурентоздатними

фахівцями, затребуваними на ринку праці. 
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В організації взаємодії викладача і студента

також необхідні якісні перетворення. Про�

фесіоналізм педагога визначається його здат�

ністю технологічно проектувати освітній

процес щодо власного саморозвитку і розвитку

студентів. Технології цього типу передбачають

перетворення взаємодії педагога і студентів в

особистісно�рівноправні, суб’єктно�дійові, інди�

відуалізовані відносини. Таке перетворення

пов’язане із тим, що педагог�вчений, педагог�

практик не стільки навчає, скільки актуалізує

мотивацію учнів, стимулює їх до загального і

професійного розвитку і самоосвіти, створює

умови для їхнього розвитку. А це вимагає вклю�

чення у взаємодію демократичних, гнучких

форм спілкування педагога і учня [11]. 

Рівноправні, гуманістично орієнтовані, де�

мократичні стосунки допоможуть студентам

у пошуку смислу життя, розвитку рефлексійних

здібностей, створенні програм самовдоскона�

лення, в реалізації творчої активності і самос�

тійності, прояву духовного та інтелектуального

потенціалу.

Нововведенням, що сприяє впровадженню

акмеологічного підходу у вищому навчальному

закладі, може стати організація психолого�ак�

меологічної служби, психолого�акмеологічний

супровід навчально�виховного процесу. Для

цього необхідно розробити ефективну систему

функціонування даної структури, науково�ме�

тодичне її забезпечення. 

Отже, впровадження певних нововведень у

навчально�виховний процес дозволить удоско�

налити систему професійної підготовки сту�

дентів — майбутніх психологів.
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У статті розглядаються психологічні засоби
розвитку професійно значущих характеристик
особистісної зрілості майбутніх психологів, опи"
сано досвід використання технологій осо"
бистісно"професійного зростання. 

Ключові слова: особистісна зрілість, про�

фесійно значуща характеристика, психологічні

засоби, майбутній психолог.     

В статье рассматриваются психологические
средства развития профессионально значимых ха"
рактеристик личностной зрелости будущих пси"
хологов, описан опыт использования технологий
личностно профессионального роста.

Ключевые слова: личностная зрелость, про�

фессионально значимая характеристика, пси�

хологические средства, будущий психолог.    

Psychological facilities of development profession"
ally of meaningful descriptions of personality maturity
of future psychologists are examined in the article,
experience of the use of technologies is described per"
sonality professional growth. 

Key words: personality maturity, professionally

meaningful description, psychological facilities,

future psychologist.    

Професія психолога досить специфічна.  Він

працює із особистістю і, водночас, сам є осо�

бистістю, яка впливає на особистість клієнта.

Інструментом психологічної допомоги є осо�

бистість психолога. Особистісне зростання

клієнта — це мета психологічної допомоги. То�

му важливе значення у цій професії займає осо�

бистісна зрілість фахівця, оскільки психолог не

зможе навчити клієнта тому, чого не вміє сам —

особистісно зростати. 

Для професії психолога значущим є по�

єднання високого рівня розвитку особистіс�

но�професійних якостей, що визначають

успішність надання психологічної допомоги.

Психолог повинен бути вільним від невротич�

них симптомів, невирішених внутрішньоосо�

бистісних конфліктів, що заважають особис�

тісно зростати, перешкоджають становленню

ефективного психолога. Тому психологу важли�

во розвивати особистісну зрілість.

Особистісна зрілість — динамічний фено�

мен. Вона має властивість розвиватися під

впливом суб’єктивних і об’єктивних факторів.

Тому важливе значення для розвитку осо�

бистісної зрілості має суб’єктна позиція люди�

ни і створення оптимального середовища, що

розвиває особистісну зрілість. 

Для розвитку особистісної зрілості майбутніх

психологів значущими є прагнення студентів до

особистісного зростання та відповідні умови під

час навчання і в позанавчальний час. Розвиток

професійно значущих характеристик особис�

тісної зрілості майбутніх психологів можливий

при створенні певних умов під час їх профе�

сійної підготовки. Оптимальним буде поєднан�

ня розвивальних зовнішніх факторів із внутріш�

нім прагненням майбутнього психолога до

особистісного зростання. Займаючи активну

позицію щодо особистісного самовдосконален�

ня, студент зможе оптимізувати процес розвит�

ку його особистісної зрілості. Створення лише

відповідних умов без суб’єктної позиції май�

бутнього психолога принесе мінімальний ре�

зультат. Над розвитком особистісної зрілості

мають працювати фахівці різного профілю: пси�

холог психологічної службу ВНЗ викладачі

навчальних дисциплін, самі студенти. 

Особливості професійної підготовки психо�

лога вивчали О. О. Бодальов, О. Ф. Бондаренко,

Ж. П. Вірна, П. П. Горностай, Р. С. Нємов,

В. Г. Панок, Н. І. Пов’якель, Н. В. Чепелєва,

Т. С. Яценко та ін. Вони звертають увагу на важ�

ливість особистісного зростання майбутніх пси�

хологів. Разом із тим, психологічні засоби роз�

витку професійно значущих характеристик

особистісної зрілості майбутніх психологів ви�

вчено недостатньо. Це стало метою для написан�

ня статті — проаналізувати психологічні засоби

розвитку професійно значущих характеристик

особистісної зрілості майбутніх психологів.   

Психологічні засоби мають важливе значен�

ня для розвитку професійно значущих характе�

ристик особистісної зрілості майбутніх психо�

логів. Ми вважаємо, що психологічні засоби

розвитку професійно значущих характеристик

особистісної зрілості майбутніх психологів — це

психологічні матеріали і знаряддя, завдяки

яким більш успішно і за коротший час майбутні

психологи підвищують свій рівень особистісної

зрілості, розвивають власні професійно значущі

характеристики особистісної зрілості.  
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Психологічними засобами розвитку профе�

сійно значущих характеристик особистісної

зрілості майбутніх психологів є: арттерапія,

тренінги особистісного зростання, консульту�

вання із питань особистісного росту, анкетуван�

ня, написання наративів і автонаративів, веден�

ня щоденників особистісного росту, складання

індивідуальних програм розвитку професійно

значущих характеристик особистісної зрілості із

урахуванням результатів психодіагностичних

методик, акмеологічні технології, супервізія та ін. 

Для розвитку професійно значущих характе�

ристик особистісної зрілості майбутніх психо�

логів пропонуємо застосовувати різні види

арттерапії: бібліотерапію, відеотерапію, музико�

терапію, танцювальну терапію, малюнкову

терапію, драмотерапію, фототерапію, маскоте�

рапію, ігротерапію, кольоротерапію, лялькоте�

рапію, піскову психотерапію та ін. Арттерапію

можна включити як складову частину при

засвоєнні практичних курсів із психології, особ�

ливо тренінгів, практикумів. При можливості

можна ввести у навчальний план спеціальний

курс арттерапії як курс за вибором студента.   

Творчість, реалізована із допомогою артте�

рапії, сприяє більш глибокому відтворенню

внутрішніх переживань, конфліктів, психо�

логічних проблем. Майбутні психологи неодно�

разово будуть переживати значущі події, відтво�

рюючи їх у символічній формі. Спонтанна

мистецька діяльність відображає підсвідомий

зміст психіки, де можуть міститися психічні

субстанції, що перешкоджають особистісно�

професійному зростанню психологів.   

Варто зауважити, що майбутнім психологам

подобається виконувати вправи із використан�

ням методів арттерапії. Студентів приваблює

цікавий зміст арттерапевтичних завдань,

можливість самовираження, прояву творчих

здібностей, уяви, відчуття релаксації і спокою

під час їх виконання. Разом з тим, арттерапія не

лише розвиває у майбутніх психологів креа�

тивність, але й гармонізує розвиток їх особис�

тості, що допомагає вирішенню проблем,

сприяє особистісно�професійному зростанню

майбутніх фахівців.   

Можна запропонувати майбутнім психоло�

гам заповнювати експрес�анкети із питаннями

про особливості особистісного і професійного

становлення їхніх особистостей, їхні плани на

майбутнє, написання творів на відповідну

«професійну» тему (наприклад, «Я�майбутній

професіонал»). Майбутній психолог повинен

виконувати індивідуальну роботу у вигляді на�

писання автонаративів, що можуть допомогти

знайти суто біографічні, а не групові, вирішен�

ня проблеми особистісного і професійного

зростання.  

Самостійну роботу майбутніх психологів

можна організувати шляхом ведення щоден�

ників самопізнання, самоаналізу, рефлексивних

щоденників, щоденників особистісного зрос�

тання, де будуть описуватися напрямки розвит�

ку особистісної зрілості, шляхи самокорекції та

саморозвитку. У щоденниках майбутні психоло�

ги занотовують власні роздуми про особистісне

зростання, записують дані самоаналізу, самос�

постережень, порівнюють їх з результати за пси�

ходіагностичними методиками.

Майбутні психологи складають індивіду�

альні програми розвитку професійно значущих

характеристик особистісної зрілості майбутніх

психологів. Складові програми можуть бути

такі: назва програми, мета, завдання, напрямки

роботи, очікуваний результат, принципи, фор�

ми, методи, прийоми, засоби, тривалість вико�

нання програми та ін.    

Програма може включати такі блоки:

діагностичний, корекційний, розвиваючий,

профілактичний. Діагностичний блок передба�

чає проведення психодіагностичних методик

для розвитку професійно значущих характерис�

тик особистісної зрілості майбутніх психологів.

Корекційний блок спрямовується на виправ�

лення особистісних структур, що перешкоджа�

ють особистісному зростанню. Розвиваючий

блок використовується для планування вдоско�

налення професійно значущих характеристик

особистісної зрілості майбутніх психологів.

Профілактичний блок передбачає застосування

заходів попередження особистісної незрілості. 

Важливими для розвитку особистісної зрі�

лості майбутнього психолога є тренінг (особис�

тісного зростання, комунікативності, емпа�

тійності, саморегуляції). Під час тренінгу

використовуються такі методи і прийоми:

активізаційні і релаксаційні вправи, вправи�

метафори, психогімнастичні вправи, ігрові ме�

тоди (ситуативно�рольова гра), проективний

малюнок, аналіз повчальних притч, виконання

домашніх завдань та ін. Майбутні психологи

ведуть щоденники особистісного росту, де опи�

сують результати самоаналізу, самоспостере�

ження, роздуми під час тренінгових занять,

досягнуті цілі, труднощі, що виникали під час

тренінгу, можливі їх причини і шляхи вирішен�

ня різного роду конфліктів.       

Вивченням людини на найвищому рівні роз�

витку своїх можливостей займається акмео�

логія. Метою акмеологічного дослідження є

розробка акмеологічної концепції особистісно�

го та професійного становлення представника

конкретної спеціальності [1]. Оскільки ми роз�

виваємо особистісну зрілість, то ефективними

будуть акмеологічні технології особистісно�

професійного зростання. До них належать —
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засоби, спрямовані на розкриття внутрішнього

потенціалу особистості, розвиток властивостей

і якостей, що сприяють досягненню високого

рівня особистісно�професійного розвитку.

Головним методом акмеологічних технологій

є внутрішньо здійснюваний акмеологічний

вплив, який має сприяти розкриттю творчого

потенціалу особистості. Отже, важливим є ак�

меологічний супровід майбутніх психологів у

ВНЗ, створення сприятливих умов для вирі�

шення завдань самореалізації особистості, до�

сягнення вершин професіоналізму.

На нашу думку, ефективним є акмеологічне

проектування, що застосовується для визначен�

ня стратегії життя, професійного вдосконален�

ня майбутніх психологів. Інформативним для

акмеологічного проектування є попереднє

визначення смисложиттєвих орієнтацій під час

психолого�акмеологічної діагностики майбут�

ніх психологів (наприклад, тест СЖО Д. О. Ле�

онтьєва). У процесі проведення тренінгу осо�

бистісного зростання можна використати

вправи: створення плакату�образу «Моє май�

бутнє» — для візуалізації цілей у житті, напи�

сання плану «Сходинки до майбутнього» — для

організації подальшої стратегії поведінки для

досягнення життєвих цілей та ін. 

Важливим є складання акмеологічного алго�

ритму — послідовності і етапів розвитку. Май�

бутні психологи можуть написати твір «Мої

шляхи професійного і особистісного зростан�

ня», де висвітлюють засоби для досягнення

акме як особистості і професіонала. Центральне

місце серед акмеологічних методів займає акме�

ологічний аналіз, на основі якого виявляють ак�

меологічні умови та фактори, будуються прог�

нози та вибираються шляхи і способи розвитку

особистості і професіоналізму майбутніх психо�

логів. Майбутнім психологам можна запропо�

нувати написати роздум на тему «Вплив психо�

логічної практики на мій професійний і

особистісний розвиток», у щоденниках можна

проаналізувати шляхи особистісного та про�

фесійного зростання. Акмеологічний аналіз

включає в себе пошук закономірностей, ме�

ханізмів, умов і факторів, які сприяють досяг�

ненню професіоналізму, або, навпаки, переш�

коджають цьому. Його проводять на основі

порівняльного аналізу. Порівнянню підлягають

такі показники: професійні якості, які найбільш

важливі, а також ступінь їх вираженості; мотиви

професійної діяльності та досягнень у сфері

професії; професійні еталони. 

Для визначення відповідності особистісних

якостей майбутнього психолога обраній спеціа�

льності використовує психолого�акмеологічна

діагностика. Із майбутніми психологами прово�

диться комплекс психодіагностичних методик.

На нашу думку, найбільш інформативними для

психолого�акмеологічної діагностики будуть

такі методики: багатофакторний особистісний

опитувальник Р. Кеттелла, опитувальники осо�

бистісної зрілості Ю. З. Гільбуха, О. С. Штепи,

короткий індекс самоактуалізації (SI) А. Джон�

са, Р. Крендела, шкала ясності Я�концепції

(SCC) Д. Кемпбела, самоактуалізаційний тест

Е. Шострома, опитувальник самоставлення

С. Р. Пантилєєва, тест смисложиттєвих орієнта�

цій Д. О. Леонтьєва та ін.

Акмеологія, використовуючи тестування, ак�

центує увагу не просто на значенні тієї чи іншої

шкали тесту, а на співвідношенні цих резуль�

татів із акмеограмою. Акмеограма — система

акмеологічних вимог, умов і факторів, які спри�

яють прогресивному розвитку професійної

майстерності та особистості майбутніх психо�

логів. Діагностичними методами в акмеології,

крім тестів, можуть бути психобіографічний

метод, акмеологічна експертиза. 

Біографічний метод має кількісні і якісні

психологічні варіанти, тому його називають

психобіографічним аналізом. Акмеологи вико�

ристовують аналіз автобіографій, біографічне

інтерв’ю — метод дослідження, який полягає у

докладному спілкуванні з обстежуваним про

його життєвий шлях, найбільш важливі події

духовного життя. Майбутні психологи можуть

написати автонаратив «Книга про моє життя».

Студентам пропонують завдання: «Уявіть, що

ваше життя зображено у книжці. Напишіть ано�

тацію до цієї книжки». За результатами само�

опису здійснюється психобіографічний аналіз

умов, що впливали на особистісно�професійне

становлення майбутніх психологів, їхню Я�кон�

цепцію, аналізуються кількісні і якісні показни�

ки у змісті автонаративу.    

Важливим і конструктивним методом вирі�

шення акмеологічних завдань є акмеологічна

експертиза — комплексна оцінка психологів

із метою виявлення рівня їхньої професійної

майстерності і пошуку резервів для вдоскона�

лення професійної діяльності. У психолого�ак�

меологічній діагностиці можна також викорис�

товувати експертні оцінки, спостереження,

інтерв’ю, опитування. 

В акмеології застосовують акмеологічні мо�

делі. Акмеологічна модель — це система

об’єктів і знаків, яка відтворює суттєві власти�

вості об’єкта�оригіналу — ідеального образу

професіонала чи еталону особистісно�про�

фесійного розвитку. В акмеології з допомогою

моделей синтезуються знання про те, що по�

винно бути сформовано. Здійснюється спів�

ставлення того, що є в наявності із тим, що

повинно бути сформованим, а також визнача�

ються умови і фактори, які сприяють цьому
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процесові. Моделювання активно використо�

вується при розробці програм чи індивідуаль�

них планів особистісно�професійного розвитку. 

Майбутні психологи під час вивчення психо�

логічних дисциплін можуть вести щоденники

особистісно�професійного зростання, де будуть

відповідати на запитання «Які мої особистісні і

професійні якості зараз?», «Яким я бачу себе

майбутнім психологом і особистістю?». Інфор�

мацію про «Я�реальне» майбутні психологи бе�

руть із результатів попередньої діагностики та

самоаналізу. Співставлення образів «Я�реальне»

і «Я�ідеальне» є механізмом самозміни і осо�

бистісно�професійного зростання майбутніх

психологів. Аналізуючи відмінності цих образів,

студенти дають відповіді на запитання у щоден�

никах особистісно�професійного зростання

«Над якими професійними і особистісними

якостями мені ще потрібно працювати, що

вдосконалювати у перспективі?». 

В акмеології часто використовується акмеог�

рафічний опис. У ньому є такі елементи:

підвищення професійної компетентності; вдос�

коналення професійних навичок та вмінь; ово�

лодіння новими способами і технологіями

вирішення професійних завдань; розвиток осо�

бистісно�ділових якостей, розвиток професійно

важливих рис; підвищення потреби в саморе�

алізації і досягнення розширення кругозору;

розкриття творчого потенціалу особистості.

Основні методи, що використовуються для акме�

ографічного опису, це — експертні опитування й

оцінки, співбесіди зі спеціалістами, аналіз доку�

ментів, результати порівняльного аналізу, психо�

логічне тестування, аналіз динамічних змін в

особистісно�професійному розвитку. 

Акмеографічний опис можна здійснити шля�

хом аналізу динамічних змін особистісно�про�

фесійного зростання майбутніх психологів при

проведенні повторної діагностики після форму�

вального експерименту. Порівнюються резуль�

тати контрольної й експериментальної груп,

первинної і вторинної діагностики між собою.

У щоденниках особистісно�професійного зрос�

тання майбутні психологи описують власні

шляхи особистісного та професійного зростан�

ня. Можна запропонувати студентам написати,

що перешкоджає їхньому особистісно�про�

фесійному зростанню. Акмеограма і акмеог�

рафічний опис повинні містити індивідуальні

рекомендації для кожного студента.

Здійснення психолого�акмеологічної під�

тримки можливе завдяки проведенню тренін�

гів, консультування. Акмеологічне консульту�

вання — надання консультативної допомоги

майбутнім психологам у досягненні вершин

професійної діяльності, особистісної і про�

фесійної зрілості тощо. 

Отже, акмеологічними технологіями осо�

бистісно�професійного зростання майбутніх

психологів є: акмеологічне проектування, акме�

ологічний аналіз, складання акмеограми, ак�

меологічної моделі, акмеографічний опис,

проведення психолого�акмеологічної діагнос�

тики, акмеологічного консультування, тренінгів

особистісного зростання та ін. Лише комплекс�

не використання акмеологічних технологій осо�

бистісно�професійного зростання майбутніх

психологів сприяє досягненню акме у психоло�

га як особистості і професіонала. Важливим є

створення цілісної акмеологічної моделі про�

фесійно�особистісного зростання майбутніх

психологів для оптимізації професійної підго�

товки цих спеціалістів під час навчання у ВНЗ,

проведення психолого�акмеологічної діагнос�

тики для професійного відбору майбутніх

психологів за професійними і особистими якос�

тями.  

На нашу думку, комплексна програма пси�

ходіагностики та розвитку особистісної придат�

ності до професійного навчання і діяльності по�

винна проводитися при вступі абітурієнтів до

вишу (для визначення їхніх особистісних

здібностей, профпридатності до професії пси�

холога і для «відсіву» особистісно непридатних

абітурієнтів до цієї професії), під час навчання

(для контролю за динамікою змін при навчанні

на різних курсах), після закінчення навчання,

на випускному курсі (для визначення остаточ�

ної особистісної придатності, яка може бути по�

казником при взятті на посаду психолога).

Без опрацювання власних проблем психолог

не зможе бути ефективним. Ще З. Фройд вва�

жав, що жоден психоаналітик не просунеться у

своїй роботі із клієнтом далі, ніж йому дозво�

лять власні комплекси та внутрішній опір. Як

зазначає Р. Мей, «бачити людей через призму

власних упереджень — ось головна перешкода

для особистості консультанта» [2]. Такі психо�

логи підсвідомо будуть виходити із цих комп�

лексів при консультуванні клієнтів, тобто в

процесі роботи із клієнтом психолог буде пере�

носити на нього свої власні проблеми, що нази�

вається механізмом контрперенесення. Тому

практичною діяльністю повинні займатися пси�

хологи, які пройшли курс психотерапії як

клієнта у досвідченого практика — супервізію,

що дозволяє одержувати практичні навики

роботи із клієнтом під контролем досвідченого

психолога та опрацьовувати власні помилки і

комплекси. 

Супервізія — засіб особистісно�професійної

корекції, вид прийомів психокорекційної підго�

товки майбутнього психолога, що сприяє про�

фесійному вдосконаленню психолога за раху�

нок самоаналізу власних захисних механізмів,
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внутрішньоособистісних і міжособистісних кон�

фліктів.  Готовність психолога піддати свою ро�

боту до супервізії залежить від його особистісних

і професійних рис, відкритості для нового

досвіду, послідовності намірів в особистісній

психокорекції. Здатність до проходження су�

первізії передбачає наявність високого ступеня

мотивації професійного зростання [3, с. 97].   

За визначенням Т. С. Яценко, «підготовка

майбутнього практичного психолога має поля�

гати не лише у формуванні належних теоретич�

них знань, а й у набутті навичок практичної ро�

боти із орієнтацією на глибинне пізнання

психіки у взаємозв’язку свідомої і несвідомої

сфер, що передбачає особистісну психоко�

рекцію» [3, с. 5]. Ефективним є також метод

активного соціально�психологічного навчання

(АСПН), розроблений Т. С. Яценко. На думку

вченої, «психокорекційний процес дає змогу

пізнати недосконалість, яка гальмує особистіс�

не зростання й самореалізацію у професійній

діяльності психолога�практика» [3, с. 38].

АСПН сприяє гармонізації особистості, зрос�

танню почуття необхідності власного вдоско�

налення та відповідальності за свій розвиток,

за реалізацію своїх потенційних можливостей

[3, с. 40]. 

Професійна діяльність невідкоригованого

психолога може перетворитися на невидиму для

нього реалізацію захисних тенденцій, що приз�

водить до зниження мотивації, відчуття незадо�

волення та фахової нереалізованості [3, с. 67].

Тоді як показниками особистісної відкоригова�

ності, на думку Т. С. Яценко, є глибинне

розуміння власної особистості та інших людей,

гуманістична налаштованість, здатність до

самореалізації в соціально значущій діяльності,

поглиблення самоусвідомлення та розвиток

соціально�перцептивного інтелекту, особистіс�

не зростання загалом. У разі невідкоригованості

психолога через викривлення порушується

адекватність сприймання іншої людини у про�

фесійній взаємодії [3, с. 74]. Це є небажаним у

професійній діяльності психолога, де важливе

об’єктивне сприйняття проблемної ситуації

клієнта.

Прийомами АСПН є: 

1. Спонтанна невимушена дискусія, у про�

цесі якої майбутні психологи привчаються

утримуватися від різких зауважень, порад,

оцінних суджень. 

2. Психогімнастичні вправи спрямовані на

розслаблення, вивільняють емоційну сферу

майбутнього психолога. 

3. Рольова гра каталізує спонтанну творчу

активність майбутніх психологів, студенти роз�

вивають соціально�перцептивні навички, зна�

ходять зв’язки актуальної ситуації із травмую�

чими ситуаціями з дитинства.

4. Психодраматична гра, що задається осо�

бистісною проблемою. Це потребує швидкого

просування до виявлення інфантильного осе�

редку, що емоційно втомлює і виснажує психіку.

5. Робота із психомалюнком відбувається

при аналізі якого звертають увагу на символічне

вираження глибинного змісту. 

6. Використання предметної моделі (іграш�

ки) сприяє каналізації глибинного змісту

психіки через застосування об’єкта, який люди�

на спочатку сприймає нейтрально [3, с. 91�93].

Отже, психологічні засоби розвитку про�

фесійно значущих характеристик особистісної

зрілості майбутніх психологів є досить різнома�

нітними: арттерапія, тренінги, консультування,

анкетування, написання наративів і автонара�

тивів, ведення щоденників, складання індивіду�

альних програм, акмеологічні технології,

супервізія та ін. Перспективами подальших

досліджень у цьому напрямі є створення ефек�

тивної технології розвитку професійно значу�

щих характеристик особистісної зрілості май�

бутніх психологів і застосування її на практиці.    
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У статті розглядається продуктивний напрям
у розробці методики викладання психології у ВНЗ,
пов’язаний із дослідженням проблем психології
суб’єкта навчальної діяльності (зокрема, його
очікувань). Аналізуються результати досліджен"
ня очікувань, які актуалізуються на початковому
етапі вивчення курсу психодіагностики студен"
тами"психологами. Визначаються методичні
особливості викладання психодіагностики май"
бутнім психологам.

Ключові слова: очікування, методика викла�

дання психодіагностики.

В статье рассматривается продуктивное
направление в разработке методики преподава"
ния психологии в вузе, связанное с исследованием
проблем психологии субъекта учебной деятельнос"
ти (в частности, его ожиданий). Анализируются
результаты исследования ожиданий, актуализи"
рующихся на начальном этапе изучения курса
психодиагностики студентами"психологами. Оп"
ределяются методические особенности препода"
вания психодиагностики будущим психологам.

Ключевые слова: ожидания,  методика препо�

давания психодиагностики.

In the article productive direction is examined in
development of method of teaching of psychology in the
institute of higher, related to research of problems of
psychology of subject of educational activity (in partic"
ular, his expectations). The results of research of
expectations which present on the initial stage of study
of course of psychodiagnostics students are analysed.
The methodical features of teaching of psychodiagnos"
tics are determined to the future psychologists.

Key words: expectations, method of teaching of

psychodiagnostics.

Постановка проблеми. На сучасному етапі

розвитку суспільства підвищуються вимоги до

професійної освіти, покликаної забезпечити

підготовку конкурентоздатного спеціаліста,

освіченої, творчої особистості. Однак, сьогодні

навчання, в тому числі професійне, часто зво�

диться до простої трансляції знань, отож ста�

новлення особистості професіонала відбуваєть�

ся здебільшого стихійно. Ідея гуманізації освіти

вимагає переосмислення підходу до освіти.

Ключовим у цьому переосмисленні можна виз�

начити поворот від знань як цінності — до осо�

бистості, яка пізнає і розвивається. Необхідною

умовою гуманізації освіти і мірою ефективності

освітнього процесу виступає особистісний та

професійний розвиток студентів. Актуальна

тенденція гуманізації освіти вимагає перетво�

рення підходів, цілей, змісту, методів навчання

та виховання. Центральним моментом орієнто�

ваної на людину освіти стає увага до становлен�

ня особистості як суб’єкта навчальної, профе�

сійної діяльності. 

У системі фахової підготовки майбутніх пси�

хологів вказані зміни проявляються, зокрема,

при розробці методики викладання психології.

Останнім часом проблеми, пов’язані із методи�

кою викладання психології у ВНЗ, привертають

все більшу увагу дослідників (Б. Ц. Бадмаєв,

В. К. Боярчук, І. І. Ільясов, В. М. Карандашев,

Є. О. Климов, О. В. Левченко, В. Я. Ляудіс,

О. О. Савіна, І. В. Смолярчук та ін.). Визнача�

ються методичні особливості викладання ок�

ремих навчальних дисциплін теоретичної та

прикладної психології, однак недостатньо роз�

робленою залишається проблематика методики

викладання  психодіагностики.

Психодіагностика визнається «одним із най�

складніших видів діяльності психолога» [1, с. 129]

і як навчальна дисципліна має певні особли�

вості, зокрема, функціональні. Так залежно від

функцій, які вони виконують у професійній

підготовці психологів, дисципліни В. М. Каран�

дашев поділяє [2, с. 94] на наступні групи: дис�

ципліни фундаментальної психології; методо�

логія та методи психологічного дослідження;

дисципліни прикладної психології; дисципліни

практичної  психології; педагогічні дисципліни.

Психодіагностика належить одночасно до двох

груп — є і методологічно�центрованою, і дис�

ципліною практичної психології. Ця двоїстість,

зокрема, обумовлює певну відмінність змістових

характеристик навчального курсу психодіагнос�

тики, представлених у різних навчальних

посібниках (М. К. Акімова; Л. Ф. Бурлачук;

О. О. Бодальов, В. В. Столін; І. М. Галян;

К. М. Гуревич; І. М. Носс; В. О. Скребець;

І. В. Сиромятников; Є. С. Романова; С. Т. По�

сохова; М. І. Шевандрін; О. Г. Шмельов та ін.).

Продуктивним напрямом розробки методики

викладання психодіагностики майбутнім психо�

логам є, на нашу думку, підхід до методики вик�

ладання психології як галузі психологічного
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знання, запропонований О. В. Левченко. Від�

повідно, як підкреслює дослідниця [3, с. 82], на

перший план мають бути висунуті проблеми

психології викладання та психології учіння і, в

першу чергу, проблеми психології суб’єкта

навчальної діяльності, який розпочинає ви�

вчення курсу певної психологічної дисципліни:

буденний образ психічної реальності, який

склався у нього до систематичного вивчення

психології; цілі, які він сам ставить перед со�

бою, починаючи вивчення психології, і т. п.,

тобто очікування, що актуалізуються на почат�

ковому етапі вивчення психології.

Проблематика очікувань особистості предс�

тавлена у низці робіт. Досліджуються соціальні

очікування (експектації) у сфері міжособистіс�

них відносин (О. О. Бодальов, М. В. Кондра�

тьєва, Г. Блумер, Ч. Кулі, М. Кун, Дж. Мід,

Т. Шибутані, й ін.), очікування в структурі

індивідуальної свідомості (К. О. Абульханова�

Славська, М. Л. Гомелаурі, О. В. Гордієнко,

Я. Л. Коломинський, А. П. Копилова, ін.), очі�

кування у контексті життєвої перспективи

(Б. Ф. Ломов, Є. М. Сурков, В. М. Українець,

В. Врум, А. Шюц та ін.), в контексті самодетер�

мінації особистості (О. В. Каріна, М. А. Кисель�

ова, Н. Є. Шустова, Д. Мак�Клелланд, Дж. Рот�

тер та ін.) тощо.  

В системі очікувань суб’єкта навчальної

діяльності О. В. Левченко [там же] виокремлює

когнітивний компонент (фонові знання, пов’я�

зані із навчальним предметом і отримані до його

вивчення), афективний компонент (емоційно�

оцінне ставлення до предмета), конативний

компонент (мотиви та самостійно продуковані

цілі вивчення навчальної дисципліни).

Дослідження Т. В. Наумової [4] засвідчило

доцільність вивчення очікувань студентів та

врахування їх при проектуванні курсу психо�

логії в технічному ВНЗ.

Отже, враховуючи актуальність та недостат�

ню розробленість означеної проблеми, мета
статті полягає у дослідженні очікувань сту�

дентів, які розпочинають вивчення психодіаг�

ностики, та аналізі методичних особливостей

викладання курсу психодіагностики майбутнім

психологам.

Результати дослідження та їх аналіз. З метою

вивчення очікувань студентів, які розпочинають

вивчення нової навчальної психологічної

дисципліни, проведене опитування 115 студен�

тів (слухачів) першого курсу Інституту пе�

репідготовки і підвищення кваліфікації НПУ

ім. М. П. Драгоманова, спеціальності «Психо�

логія». Опитування проводилося перед першою

лекцією із психодіагностики і було анонімним.

Досліджувалися характеристики когнітивного та

конативного компонентів очікувань студентів.

При аналізі отриманих даних ураховувалися

особливості першої вищої освіти студентів: в ок�

рему групу виділялися ті студенти, які при отри�

манні попередньої освіти вивчали ряд навчаль�

них дисциплін психологічного циклу. Це —

вчителі, соціальні педагоги, вихователі дошкіль�

ного закладу, які  склали майже половину всієї

вибірки. Серед психологічних дисциплін, які

вивчали ці студенти, психодіагностики, як пра�

вило, не було. Але отримані систематизовані

знання із курсів загальної психології, вікової,

педагогічної, соціальної психології дозволяють

цим студентам орієнтуватися в психологічній

проблематиці. Такі студенти отримали умовне

найменування «обізнані» і далі позначаються як

група І. Відповідно групу П склала решта сту�

дентів (за першою освітою  інженерних, еко�

номічних спеціальностей, т. п.), які не вивчали

психологічні дисципліни в такому обсязі і тому

умовно визначаються як «новачки». 

Дослідження наявних знань студентів щодо

сутності психодіагностики виявило наступне.

Пояснити, що таке психодіагностика спробува�

ли практично всі студенти (не відповіли лише

0,86% усіх респондентів). Але відповіді 22,6%

студентів є простим «розгортанням» пропоно�

ваного терміна: «психодіагностика — це діаг�

ностика психіки людини» (або «психологічна

діагностика особистості» тощо). Серед тих, хто

дав таке тавтологічне, незмістовне визначення,

більшість (69%) — «новачки». 20% студентів

визначають психодіагностику як «діагностику

психічного стану людини» («аналіз психічного

стану», «дослідження психічного стану»). Такі

відповіді теж переважно дають «новачки» (61%).

19,1% студентів розуміють психодіагностику як

визначення психологічних характеристик,

властивостей особистості (напр., «це наука про

визначення особистісних рис людини», «галузь

психології, яка вивчає процес дослідження ха�

рактеру, темпераменту, поведінки людини для

визначення узагальненого образу людини», то�

що). Серед тих, хто презентує таке визначення

психодіагностики, «новачків» уже меншість —

42,8%, 15,7% студентів (у рівній мірі із груп І та

ІІ) визначають психодіагностику через методи

(напр., «наука, яка вивчає методи визначення

психічного стану людини, темпераменту та ін.»,

«система методів, що дає можливість охаракте�

ризувати особистість людини», тощо). Кожен

десятий респондент пов’язує психодіагностику

із вивченням проблем (напр., «дисципліна, яка

вивчає проблеми психіки людини», «виявлення

проблем особистості для їх подолання», ін.).

Серед цих студентів переважна більшість

(72,8%) — із групи І. Тільки серед «новачків»

(таких 5,2 % від усіх респондентів) виявляється

розуміння сутності психодіагностики як «визна�
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чення психологічного типу особистості» (напр.,

«наука, яка поділяє людей на окремі психотипи

за зовнішніми характеристиками»). І також тіль�

ки «новачки» (3,5% від всієї вибірки) пов’язують

психодіагностику із установленням відхилення

від психічної норми і «можливістю визначити,

наскільки людина є психічно здоровою». Решта

відповідей (3,5%) віднесені до «невизначених»

(напр., «психодіагностика — це наука, яка вив�

чає людей, їхню діяльність», «теоретичне визна�

чення всіх нюансів людської особистості»).

У цілому відповіді студентів не розгорнуті, ла�

конічні, вказують на одну певну характеристику.

Студенти групи І переважно підкреслюють на�

уковий статус психодіагностики, а студенти гру�

пи ІІ — її практичну зорієнтованість.

На питання щодо того, що може дати пси�

ходіагностика практичному психологу, відпо�

віли 99,14 % респондентів. Отримані відповіді

систематизуються таким чином. 27% студентів

просто констатують, що психодіагностика дає

визначення психологічних характеристик осо�

бистості (напр., «детальне, поглиблене вивчен�

ня людської психіки», «уявлення про психічний

стан»). У цій групі студентів більше «новачків»

(61,3%). 25,2% студентів завдання психодіаг�

ностики формулюють як допомогу практично�

му психологу у вивченні особистості та розу�

мінні проблеми (напр., «психодіагностика

допомагає глибше оцінити і зрозуміти людину, її

проблеми»). Серед цих студентів «новачків»

меншість (45%). 18,3% студентів підкреслюють

необхідність психодіагностики практичному

психологу для визначення напрямку, змісту по�

дальшої роботи із людиною (напр., «психодіаг�

ностика може дати характеристику психіки,

завдяки якій психолог може зрозуміти причини

виникнення проблем та методи подальшої ро�

боти із клієнтом», і т. п.). До речі, такі відповіді

частіше дають «новачки» (66,7%), 5,2% студен�

тів (переважно із групи ІІ) констатують, що

психодіагностика допомагає практичному пси�

хологу в його роботі, але не пояснюють, не

конкретизують це положення (напр., «ефектив�

но допомагає в роботі із клієнтом»). Такі

відповіді не свідчать про ясність, змістовність

когнітивних характеристик досліджуваних

очікувань студентів. Близько 7% студентів

вбачають роль психодіагностики в наданні

допомоги людині, яка звернулася до психолога.

На їхню думку, психодіагностика дозволяє

«вирішити певні проблеми, які існують у

людини», «дає допомогу людям у розв’язанні

їхніх проблем». Серед студентів, які дають

подібні відповіді, переважають студенти групи

І (62,5%). 

Звертає на себе увагу той факт, що всі студен�

ти групи І пишуть про роботу практичного

психолога із «клієнтом», а от серед студентів

групи ІІ 20% зазначають, що психолог працює із

«пацієнтом». Саме «новачки» дають відповіді

(поодинокі) щодо того, що психодіагностика

допомагає практичному психологу «виявити

психічні порушення», «визначити вади та відхи�

лення психіки». 

У конативному компоненті очікувань сту�

дентів досліджувалися самостійно продуковані

та презентовані  цілі вивчення навчальної дис�

ципліни. Не виконали завдання 1,7 % респон�

дентів. Очікування 5,2 % студентів є невизначе�

ними (напр., «краще розібратися», «ясності»).

Більше третини всіх студентів орієнтовані на

одержання суто знань. Узагальнено формулю�

ють цілі як очікування: нових знань — 7,8% сту�

дентів; корисної, цікавої, нової інформації —

2,6%; знань із психології — 7%; знань та загаль�

ного розуміння курсу психодіагностики —

12,2% студентів. Конкретизують зміст очікува�

них знань як знання методів психодіагностики

лише 13,9% студентів. 

Інші студенти орієнтовані на формування

знань та вмінь. Визначаючи таку ціль вивчення

курсу психодіагностики, 7,8% студентів не конк�

ретизують їх зміст (напр., «набути практичного

досвіду»); 13% студентів конкретизують уміння

як оволодіння методиками психодіагностики;

25,2% — «навчитися діагностувати»; 8,7% сту�

дентів сформулювали ціль — «навчитися розби�

ратися в людині».

У студентів групи І найчастіше зустрічаються

такі формулювання цілей вивчення дис�

ципліни: «навчитися діагностувати» (30% сту�

дентів групи І), оволодіти психодіагностичними

методиками (18%) та «навчитися розбиратися в

людині» (16%). При цьому остання ціль може

формулюватися як нереалістичне очікування

(напр., «отримати здатність «бачити особистість

наскрізь», можливість визначення притаманних

особистості властивостей «із першого погляду»)

або ж включати і самопізнання (напр., «краще

розуміти себе та інших»). Студенти групи ІІ

найчастіше визначають такі цілі: «навчитися

діагностувати» (21,5% студентів групи ІІ), знан�

ня психодіагностичних методик (напр., «інстру�

менти для діагностики людини») та оволодіння

методиками психодіагностики (13,8%) (напр.,

«навчитися користуватися засобами, за допомо�

гою яких можна діагностувати стан людини»).

При цьому «навчитися розбиратися в людині»

прагнуть лише 3,1%. Очікування кожного деся�

того «новачка» невизначені (в групі І таких не�

має). В цілому можна констатувати подібність

домінуючих змістових характеристик конатив�

ного компонента очікувань студентів обох

порівнюваних груп. Однак практична спрямо�

ваність на вміння здійснювати діагностику,
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застосовувати психодіагностичні методики

більш виражена у студентів групи І (48%), ніж

групи ІІ (35,3%). В той же час, майже половина

всіх респондентів не конкретизує цілі вивчення

навчальної дисципліни «Психодіагностика»,

формульовані ними цілі загальні, належать до

вивчення будь�якої дисципліни.

Таким чином, дослідження очікувань, які

актуалізуються на початковому етапі вивчення

курсу психодіагностики майбутніми психолога�

ми, виявило наявність як конкретних та реа�

лістичних очікувань, так і невизначених,

дифузних, нереалістичних. Досліджені змістові

характеристики когнітивного компонента очі�

кувань більш ніж у третини студентів невизна�

чені, дифузні, а деякі — нереалістичні. Самос�

тійно продуковані конкретні та реалістичні цілі

вивчення курсу психодіагностики має більше

половини студентів. Однак, кожен третій сту�

дент, усвідомлюючи практичну значущість кур�

су психодіагностики, необхідність його для

подальшої професійної діяльності, не може

визначити конкретні очікування за його резуль�

татами. Разом з тим, нереалістичні очікування

наявні навіть серед тих студентів, які мають сис�

тематизовані фонові знання із психології.

При складанні робочої програми курсу пси�

ходіагностики викладачу необхідно враховувати

характеристики очікувань студентів, співвід�

нести цілі навчального курсу із очікуваннями

студентів та забезпечити оптимальний рівень

відповідності змісту навчальної дисципліни

очікуванням майбутніх психологів.

Зрозуміло, що навчальні програми з психо�

діагностики мають враховувати вимоги соціаль�

ної практики до практичної психодіагностичної

діяльності психолога. Наразі особливості пси�

ходіагностичної діяльності психолога�практика

полягають у тому, як зазначають Н. Я. Семаго та

М. М. Семаго [5, с. 18], що відходить у минуле

чисто «рецептурний» підхід до діагностики і

спеціалісти починають розуміти, що просте

маніпулювання діагностичними методиками

(навіть великою їх кількістю) недостатньо ефек�

тивне; приходить розуміння того, що психодіаг�

ностика із мистецтва спеціаліста починає

перетворюватися в технологічний процес. По�

казово, що і за результатами нашого досліджен�

ня ряд студентів формулює цілі вивчення

діагностики не просто як «оволодіти інструмен�

тарієм», а «навчитися діагностувати» (напр.,

«очікую знання та вміння володіти методиками

аналізу психічних явищ людини, за допомогою

курсу хочу структурувати знання і побачити

систему дій»).

Отже, у викладанні курсу психодіагностики

«методико�рецептурний» підхід (із акцентом на

опису психодіагностичних методик) має посту�

питися місцем «методолого�технологічному»

підходу, основні характеристики якого поляга�

ють в особливій увазі, по�перше, до методо�

логічних засад психодіагностики, по�друге, до

психодіагностичної технології. При цьому

методики розглядаються як один із психодіаг�

ностичних засобів (інструментальна складова) і

ознайомлення із ними включає формування

вмінь оцінки якості конкретного тесту за його

психометричними характеристиками та роботи

із ним. Останнє передбачає формування вмінь

вибору певних методик відповідно до поставле�

ного практичного завдання, організації роботи

обстежуваного, аналізу та інтерпретації резуль�

татів, формулювання діагностичного висновку,

повідомлення психодіагностичної інформації

користувачу тощо. Оволодіння психодіагнос�

тичною технологією забезпечить ефективне

здійснення психодіагностичної діяльності як

обов’язкової складової роботи практичного

психолога.    

Висновки та перспективи подальших досліджень.
Проведене дослідження показало  продуктивність

розробки проблем методики викладання психо�

логії через психологічне обґрунтування, зокрема,

врахування психологічних характеристик суб’єкта

навчальної діяльності. Дослідження очікувань

студентів�психологів, які розпочинають вивчення

психодіагностики, виявило наявність як конкрет�

них, реалістичних очікувань, так і невизначених,

дифузних, нереалістичних. При визначені зміс�

товно�цільових характеристик курсу психодіаг�

ностики викладач має співвідносити їх із очіку�

ваннями майбутніх психологів, враховуючи

особливості цих очікувань.

Подальше дослідження проблем методики

викладання психодіагностики пов’язане із по�

шуком найбільш ефективних методів навчання

і, зокрема, аналізом можливостей застосування

активних методів навчання.
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