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ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
УДК 159:352
Дунець Л. М., Павліченко А. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
Дунець Л. М., Павліченко А. П. Особливості професійного спілкування майбутніх працівників
поліції. У статті розкрито особливості професійного спілкування та пов’язані з цим особливості психологічної
підготовки працівників поліції у вищому навчальному закладі. Визначено сутність поняття «професійне
спілкування працівників поліції». Виявлено компоненти професійного спілкування працівників поліції.
Проаналізовано структуру професійного спілкування працівників правоохоронних органів. Визначено сутність
поняття «комунікативна компетентність» працівників поліції та підходи до його визначення. Здійснено загальну
характеристику особливостей професійного спілкування майбутніх працівників поліції. Визначено загальні
правила професійного спілкування працівників поліції.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, компоненти професійного спілкування, комунікативна
компетентність, працівник поліції, працівник правоохоронних органів, професійне спілкування.
Дунец Л. М., Павличенко А. П. Особенности профессионального общения будущих работников
полиции. В статье раскрыты особенности профессионального общения и связанные с этим особенности
психологической подготовки сотрудников полиции в высшем учебном заведении. Определена сущность понятия
«профессиональное общение работников полиции». Выявлены компоненты профессионального общения
работников
полиции.
Проанализирована
структура
профессионального
общения
сотрудников
правоохранительных органов. Определена сущность понятия «коммуникативная компетентность» работников
полиции и подходы к его определению. Осуществлена общая характеристика особенностей профессионального
общения будущих сотрудников полиции. Выявлены общие правила профессионального общения работников
полиции.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, компоненты профессионального общения, коммуникативная
компетентность, работник полиции, сотрудник правоохранительных органов, профессиональное общение.

Постановка проблеми. Вимоги сьогодення потребують нових підходів до вдосконалення
професійного спілкування працівників поліції. Успішність професійної діяльності працівників
правоохоронних органів суттєво залежить від професійно-психологічної підготовки, адже найчастіше
їм доводиться здійснювати професійне спілкування у складних ситуаціях, з необхідністю прийняття
виваженого рішення в умовах гострого дефіциту часу.
Професійне спілкування є не лише зовнішньою стороною професійної діяльності працівника
поліції, але й визначає внутрішній рівень його культури і ступінь самоповаги. Саме тому професійне
спілкування працівника правоохоронних органів є показником його моральної вихованості і загальної
культури, важливою умовою створення довіри і сприятливого соціально-психологічного клімату у
професійній діяльності.
Однією з інтегральних особистісних характеристик, що відображає рівень професіоналізму
працівника правоохоронних органів, є його комунікативна компетентність, тобто вміння грамотно та
ефективно спілкуватися, насамперед, з об’єктом службової діяльності.
Для працівників правоохоронних органів спілкування є основним інструментом під час
виконання професійних обов’язків, основним засобом реалізації всіх сторін їхньої професійної
діяльності: пошукової, комунікативної, посвідчувальної, організаційної, реконструктивної, соціальної.
Таким чином, проблема професійного спілкування є однією з найактуальніших у підготовці
майбутніх працівників правоохоронних органів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Специфічна комунікація правоохоронців, яка
передбачає спілкування з різними категоріями громадян, зокрема з правопорушниками, злочинцями, –
одна з невід’ємних складових їхньої професійної діяльності. Сучасні дослідження з питань діяльності
та комунікації працівників правоохоронних органів у складних, конфліктних, екстремальних ситуаціях
висвітлені у роботах В.Г. Андросюка, В.Ф. Антипенка, О.М. Бандурки, В.І. Барка, О.М. Васильєва,
Е.О. Дідоренка,
Л.І. Казміренко,
Я.Ю. Кондратьєва,
В.О. Коновалової,
М.В. Костицького,
В.Г. Лукашевича, В.С. Медведєва, О.М. Морозова, О.М. Столяренка, С.А. Тарарухіна, Г.О. Туманова,
С.І. Яковенка та ін. [2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 12].
Відомі й різні підходи до виділення функцій спілкування. Зокрема, М.Р. Бітянова виділяє
наступні функції:
- спілкування – форма існування та прояву людської сутності;
- спілкування – комунікативно-зв’язуюча роль у колективній діяльності;
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- спілкування – важлива життєва потреба людини, умова її благополуччя;
- спілкування – психотерапевтична, підтверджувальна роль у житті будь-якої людини [5, с. 36].
Аналізуючи роль спілкування у житті людини, В.Г. Крисько виділяє його прагматичну,
формувальну, підтверджувальну, міжособистісну та внутрішньоособистісну функції [7, с. 142].
У даних дослідженнях висвітлені важливі аспекти. Однак, поки ще недостатньо виокремлені
специфічні чинники професійного спілкування правоохоронців.
Мета статті – аналіз особливостей професійного спілкування майбутніх працівників поліції.
Виходячи із актуальності та недостатньої розробки проблеми, нами визначено такі завдання
дослідження:
1. Виявити компоненти професійного спілкування працівників поліції (перцептивний,
комунікативний та інтерактивний).
2. Проаналізувати структуру професійного спілкування працівників правоохоронних органів.
3. Визначити сутність поняття «комунікативна компетентність» працівників поліції та підходи
до його визначення.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Багато труднощів науковці
пов’язують з тим, що майбутній фахівець не володіє достатньою мірою вмінням спілкуватися як
основним інструментом своєї діяльності. Тому, враховуючи нагальну потребу в розв’язанні цієї
проблеми, важливо забезпечити високий рівень навчання психології спілкування майбутніх
працівників поліції у вищому навчальному закладі.
У Державному університеті «Житомирська політехніка» лекції з юридичної психології та
професійно-психологічної підготовки працівників поліції, як правило, проводять кваліфіковані
викладачі. Навчальна лекція – це логічно вивершений, науково обґрунтований, ілюстрований за
необхідності засобами наочності, і систематизований виклад певних питань з психології спілкування
загалом та професійного спілкування, зокрема.
На лекціях з юридичної психології та професійно-психологічної підготовки працівників поліції
викладач знайомить майбутніх працівників правоохоронної діяльності з поняттям, структурою та
функціями спілкування; сприйняттям та взаєморозумінням у професійному спілкуванні; вербальними
та невербальними засобами професійного спілкування; комунікативними бар’єрами у професійному
спілкуванні та методами їх подолання; інтерактивними параметрами професійного спілкування
працівників правоохоронних органів.
Серед ефективних форм і прийомів навчання, що сприяють розвитку професійного
спілкування, на нашу думку, є методи проблемного викладу лекції, прийоми створення проблемних
ситуацій, виступи здобувачів вищої освіти з міні-лекціями на конкретну тему тривалістю 5–6 хвилин.
Особлива роль відводиться методу вправ, які сприяють розвитку і зміцненню
потрібних
комунікативних умінь.
Формування комплексних комунікативних умінь на основі знань, навичок і початкових умінь
професійного спілкування продовжується і на семінарських заняттях. Крім того, ефективними
формами організації навчання є тренінг професійного спілкування, тренувальні вправи, самостійна
робота здобувачів вищої освіти, консультації, іспити.
Однією з ефективних форм на семінарських заняттях є підготовка промов, участь у бесідах,
дискусіях, диспутах з урахуванням основних правил і вимог професійного спілкування. Можна
практикувати виступи-експромти, де за одну хвилину потрібно розвинути тезу.
Потрібно пам’ятати, що спілкування є найважливішим середовищем духовного, суспільного і
особистісного прояву людини, засобом досягнення взаєморозуміння між людьми. Соціальнопсихологічна сутність спілкування полягає в тому, що воно є живим процесом взаємодії людей,
людини із собою та світом.
Спілкування забезпечує всю багатогранність життєдіяльності, відносин, самопрояву і
самоствердження індивідів за допомогою мови і таких способів передачі інформації, як міміка, поза,
рухи тіла, жести, зображення, символи, звукові сигнали, умовні знаки.
Потреба у спілкуванні закладається в людині генетично, як природна умова існування людини
суспільної і розумної. Спілкування забезпечує обмін інформацією, взаєморозуміння, ділове
співробітництво, творчість між людьми; розвиває їхню психіку, збагачує свідомість.
Спілкування працівників правоохоронних органів відбувається насамперед у межах виконання
різноманітних професійних дій: бесіди, допиту, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних
осіб, обшуку тощо. І це не просто розмова працівника правоохоронних органів з іншою людиною, це
такий акт поведінки, який здійснюється для вирішення певних професійних завдань. Професійні
особливості такого спілкування визначаються:
- результатом, який повинен бути досягнутим (дача показань, встановлення істини, зміна
поведінки громадянина та ін.);
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- його перебігом у режимі права і правовідносин;
- контактом з непростими людьми;
- обстановкою напруженості, конфліктності, протиборства.
Саме тому працівникам правоохоронних органів необхідно знати як загальні закономірності
спілкування, так і особливості їх прояву в конкретних умовах, конкретні психотехнології та
психотехніки спілкування, тобто бути комунікативно компетентними.
Спілкування є складним процесом взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією
пізнавального або афективно-оцінного характеру, а також у сприйнятті й розумінні партнерами один
одного.
Спілкування – одна із основних сфер людського життя, яка має різноманітні види і форми.
Спілкування може бути опосередкованим і безпосереднім, діалогічним і монологічним, конфліктним і
дружнім [6, с. 59].
У соціально-психологічній літературі використовується поняття «ділове спілкування»,
спрямоване на забезпечення переговорів, ведення нарад і офіційного листування, на високу
ефективність публічних виступів. У конкретній професійній галузі, у тому числі й у правоохоронній
діяльності, ділове спілкування має свою специфіку й називається професійним, а іноді службовим,
посадовим, статутним [5, с. 48].
Спілкування є складовою частиною підготовки майбутнього працівника поліції.
Професійне спілкування працівників правоохоронних органів – це різновид спеціально
організованої взаємодії людей (керівників і підлеглих; працівників, рівних за посадовим становищем;
працівників і громадян; працівників і правопорушників), змістом якого є пізнання, обмін інформацією і
вплив учасників комунікативного процесу один на одного з метою вирішення правоохоронних завдань.
Аналіз структури професійного спілкування працівників правоохоронних органів та його
динаміки дозволяє виділити чотири основні етапи:
1) психологічне «читання» особливостей поведінки, зовнішнього вигляду, використання
наявної інформації про конкретну людину й складання первинного психологічного портрета
взаємодіючої особи;
2) пошук психологічних передумов ефективності спілкування й створення сприятливих умов
для міжособистісного контакту;
3) взаємодія та вплив у процесі професійного спілкування на інших осіб з боку працівника
правоохоронних органів з метою вирішення професійних завдань;
4) оцінка результатів конкретного акту спілкування, планування змісту і процесу подальших
контактів з певними особами.
Що стосується поняття «комунікативна компетентність» працівників поліції, то є різні підходи
до його визначення. Найчастіше для розкриття сутності та структури цього явища використовують
наступні категорії:
- здатність встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми;
- вміння людини організовувати «міжособистісний простір» у процесі спілкування з людьми,
керувати процесами спілкування;
- здатність людини брати на себе та виконувати різні соціальні ролі, вільне володіння
вербальними та невербальними засобами спілкування;
- вміння давати соціально-психологічний прогноз комунікативної ситуації, у якій має бути
спілкування;
- здатність демонструвати знання комунікативної поведінки, соціально доцільної в певній
ситуації;
- здатність керувати так званими «процедурними» аспектами комунікації для її плавного
протікання (це стосовно професійного спілкування) та інші.
У цілому поняття «комунікативна компетентність» відбиває вміння людини психологічно
грамотно й ефективно спілкуватися.
Слід зазначити, що формування та розвиток комунікативної компетентності і комунікативної
культури працівників правоохоронних органів є одним з основних завдань їх професійно-психологічної
підготовки [2, с. 57].
Велике значення для спілкування має «відкритість», тобто вміння бути чесним і природним у
відносинах з іншими. Відкритість як психологічний феномен безпосереднім чином залежить від
ступеня усвідомлення свого внутрішнього «Я» і сприйняття себе на особистісному рівні. Неадекватне
уявлення про себе створює багато психологічних бар’єрів спілкування, веде до ігнорування інформації,
чужої думки, що може призвести до конфліктної поведінки.
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Коли людина поводиться відкрито, то інші люди можуть довідатися про неї більше, що
збільшує можливість взаєморозуміння. Якщо людина закривається, вона починає гірше усвідомлювати
себе.
Дуже важливо, щоб працівники поліції дотримувались загальних правил професійного
спілкування з правопорушниками, а саме:
- уважно слухали та демонстрували те, що почули зі сказаного;
- не боялися уточнювати деталі;
- говорили так, щоб їх зрозуміли;
- говорили про себе, про невинних людей, але не про правопорушника;
- говорили заради досягнення мети;
- були готові розбиратися з проблемою, а не з людьми (тобто не займатись перевихованням
правопорушника);
- запропонували правопорушнику спільно подумати, як вийти із конкретної ситуації;
- за будь-яку ціну домагались того, щоб спілкування хоч на деякий час стало спільною
діяльністю, в якій потрібно спільно вирішувати завдання, як вийти з ситуації, що склалася [6, с. 55–56].
Професійна необхідність примушує працівників правоохоронних органів спілкуватися з
громадянами, справи яких не викликають симпатії та співчуття. Зустрічі й спілкування з ними
відбуваються не за власним вибором та бажанням, а через виконання службового обов’язку. Такі люди
спричиняють появу негативної емоційної реакції. Однак професіонал-працівник поліції повинен
завжди бути готовим до взаємодії з будь-якою людиною, незалежно від особистих симпатій, а також
дотримуватись етичних норм поведінки та толерантності при виконанні службових обов’язків, а також
у повсякденному житті [10]. Діяльність персоналу правоохоронних органів належить до професій типу
«людина-людина», тому її ефективність багато в чому залежить від рівня розвитку здібностей до
пізнання поведінки інших людей, розуміння своїх переваг та недоліків у професійному
спілкуванні [1, с. 5].
Висновки. Таким чином, недотримання та порушення працівником поліції правил
професійного спілкування може стати причиною непорозуміння, викликати заперечну реакцію у
співрозмовника й негативно позначитися на справі та подальшій кар’єрі. Професійне спілкування є
складовою іміджу працівника правоохоронних органів.
Отже, дослідження в галузі психології свідчать, що для ефективної професійної діяльності
працівникам правоохоронних органів особливо важливо опанувати наукові основи професійного
спілкування, уміти творчо їх застосовувати. Маючи знання і професійну майстерність, працівник
поліції визначає цілі своєї діяльності та виробляє стратегію, що визначає засоби їх досягнення;
приймає відповідні обраній стратегії рішення, за які він несе персональну відповідальність.
Напрямки оптимізації професійно-психологічної підготовки полягають, у першу чергу, у
впровадженні в систему підготовки майбутніх працівників поліції у вищому навчальному закладі
сучасних тренінгових технологій та різноманітних видів навчальних занять, що ґрунтуються на
всебічному розвитку індивідуально-психологічних особливостей, знань і вмінь працівника,
психологічній діагностиці і прогнозуванні його поведінки, розвитку мотивації професійної діяльності.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку вважаємо дослідження можливостей
подальшого вдосконалення професійної підготовки працівників поліції відповідно до нових вимог і
сучасних методів навчання.
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Dunets, L. M., Pavlichenko, A. P. Features of professional communication of future police officers.
Effective law enforcement requires new approaches to improving the professional communication of police officers.
Professional efficiency of police officers depends significantly on their professional and psychological preparedness to
make reasonble and quick decisions in difficult situations of professional communication.
Professional communication is not only an external aspect of police officers' work, but it also determines their
inner culture and self-esteem. That is why the professional communication of law enforcement officers is a measure of
their morality and general culture, as well as an important condition for creating confidence and a favorable social and
psychological climate in police departments.
Psychological research findings show that knowledge of scientific foundations of professional communication
and their creative application in practice make an effective police officer. With good professional knowledge and skills,
police officers set their professional goals and develop relevant tactics to achieve them as well as make appropriate
decisions, for which they are personally responsible.
The optimization of professional and psychological police officers' training, first of all, includes introduction of
modern training technologies and various types of training aimed at developing future police officers' profession-relevant
individual and psychological features, knowledge, skills and motivation.
The follow-up research is planned to focus on the possibilities of improvement of police officers' training in
accordance with modern requirements and innovative teaching methods.
Keywords: higher education institution, components of professional communication, communicative
competence, police officer, professional communication.
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УДК 159.9:371.1
Карамушка Л. М., Вознюк А. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ОКРУГАМИ
ЯК ІННОВАЦІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Карамушка Л. М., Вознюк А. В. Психологічний аналіз управління освітніми округами як
інноваційними організаціями. У статті проаналізовано основні підходи до розкриття змісту освітніх округів як
інноваційних організацій. Визначено структуру освітніх округів як інноваційних організацій. Виокремлено та
здійснено аналіз психолого-управлінських проблем, які виникають у процесі створення й функціонування освітніх
округів як інноваційних організацій. Розкрито особливості управління освітніми округами в цілому та управління
педагогічними працівниками в освітніх округах. Встановлено відмінність традиційного та інноваційного підходів
до управління педагогічними працівниками в освітніх округах.
Ключові слова: освітній округ, управління освітніми округами, управління педагогічними працівниками в
освітніх округах.
Карамушка Л. Н., Вознюк А. В. Психологический анализ управления образовательными округами
как инновационными организациями. В статье проанализированы основные подходы к раскрытию содержания
образовательных округов как инновационных организаций. Определена структура образовательных округов как
инновационных организаций. Выделены и осуществлен анализ психолого-управленческих проблем, возникающих
в процессе создания и функционирования образовательных округов как инновационных организаций. Раскрыты
особенности управления образовательными округами в целом и управления педагогическими работниками в
образовательных округах. Установлено отличие традиционного и инновационного подходов к управлению
педагогическими работниками в образовательных округах.
Ключевые слова: образовательный округ, управление образовательными округами, управление
педагогическими работниками в образовательных округах.

Постановка проблеми. Зростання вимог з боку держави і суспільства до якості та доступності
освітніх послуг, впровадження нових державних стандартів в освіті вимагають нових підходів до
регіональної системи освіти, основним показником якої є підготовка випускника з відповідними
професійно-орієнтованими компетенціями. Однак збільшення кількості малокомплектних закладів
освіти, низький рівень їх ресурсного забезпечення (педагогічні працівники, матеріально-технічна база,
навчально-методичне забезпечення тощо) призвели до неефективності функціонування даних закладів.
З огляду на це виникла нагальна потреба у створенні нової структури освітньої мережі, за якої кожен
учень мав би можливість, незалежно від місця проживання, одержати якісні освітні послуги відповідно
до його здібностей та інтересів. Такою структурною одиницею, надзвичайно дієвою і прогресивною, як
засвідчує досвід інших держав, є освітні округи.
В умовах децентралізації повноважень центральних органів влади Урядом внесено зміни у
порядок створення освітніх округів, значно збільшено повноваження опорних закладів, розширено
функціональні обов’язки їхніх керівників. У зв’язку з цим виникає необхідність визначення сутності,
особливості створення та функціонування освітніх округів як інноваційних організацій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналітичний огляд літератури показав, що окремі
питання створення та функціонування освітніх округів вивчалися у працях О. Григор’євої [4],
В. Громового [5], В. Джалілова [6], Н. Криволапчук [8], П. Кульпіна [9], Курець В.С. [10], Макаренко
О.П. [11], Н. Макеєва [12], В. Мелешко [13], В. Новікова [15], Г. Осадчий [16], Є. Сидорова [19],
І. Шарапа [22], Л. Юрчук [23] та ін. Що ж до проблеми визначення змісту, структури та специфіки
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функціонування освітніх округів як інноваційних оргаізацій, то вона раніше не вивчалася. У наших
попередніх дослідженнях розкрито психологічні особливості створення та функціонування освітніх
округів [1], визначено психолого-організаційні особливості управління педагогічними працівниками в
освітніх округах [2], здійснено аналіз психолого-організаційних проблем управління педагогічними
працівниками в освітніх округах [3]. Разом із тим, залишається не дослідженим психологічний аналіз
управління освітніми округами як інноваційними організаціями.
Мета статті – здійснити психологічний аналіз управління освітніми округами як
інноваційними організаціями.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати основні підходи до визначення змісту поняття «освітній округ».
2. Визначити сутність освітнього округу як інноваційної організації, її структуру та основні
елементи.
3. Проаналізувати організаційно-психологічні проблеми, які існують в діяльності освітніх
округів.
4. Визначити психологічні особливості управління освітніми округами та педагогічними
працівниками в освітніх округах.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Проаналізуємо спочатку основні
підходи до визначення змісту поняття «освітній округ».
У першу чергу необхідно наголосити, що відповідно до Положення про освітній округ [17],
освітній округ – це добровільне об’єднання у межах адміністративно-територіальних одиниць
навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та
вищої освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної
середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення
окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості, а також закладів культури, фізичної
культури і спорту, підприємств і громадських організацій (далі – суб’єкти округу).
На основі аналізу можна виокремлено кілька основних підходів до розгляду змісту поняття
«освітній округ».
У рамках першого підходу освітній округ розглядається як один із можливих напрямів в
освітній мережі для створення умов щодо модернізації освіти та покращення якості освітніх послуг.
Так, наприклад, В. Джалілова [6], Н. Криволапчук [8], П. Кульпін [9], В. Курець [10],
Н. Макеєва [12], Н. Мельник [14], Л. Римар [18] у своїх дослідженнях пропонують розглядати освітній
округ як один з можливих напрямів в освітній мережі для створення умов щодо модернізації освіти та
покращення якості освітніх послуг.
Зокрема, П. Кульпін [9] та Н. Мельник [14] наголошують на тому, що освітній округ
створюється не як реакція на погіршення стану та рівня освітніх послуг, а як «удосконалення» старої
системи освіти. Його створення має бути орієнтоване на розвиток і модернізацію освіти [14].
Доповнюючи їх думку, В. Курець [10] зазначає, що це не просто вдосконалення старої системи, а й
розвиток і модернізація освіти, що приведе до запланованих результатів.
З цього приводу Л. Римар [18] говорить про те, що створення освітнього округу орієнтоване на
поетапний розвиток і модернізацію закладів освіти, тому що звільнення та розподіл ресурсів між
освітніми закладами сприяють створенню нових освітніх можливостей. В. Джалілова [6] у своїх
дослідженнях підкреслює, що освітній округ – це не тільки територіальне утворення, а й потужна
матеріально-технічна та навчально-методична база з висококваліфікованим кадровим потенціалом.
Слід зазначити, що Н. Макеєва [12] та Н. Криволапчук [9] роблять акцент на тому, що освітній округ –
це реальний шлях забезпечення рівних можливостей для отримання якісної освіти, що відповідає
індивідуальним запитам учнів.
На думку П. Кульпіна [9], освітній округ – це провідник нового підходу до надання послуг в
освіті, який має стати важливим елементом державно-громадської організації освітнього процесу, що
дозволить залучати додаткові надходження, а також ефективно використовувати наявні державні
кошти для забезпечення освітнього процесу, оцінювання якості освіти, а також розробляти стратегію
розвитку освітнього округу з урахуванням інтересів і ресурсів різних учасників освітнього процесу.
Своєрідний підхід до розкриття змісту освітнього округу виокремлює Н. Мельник [14],
підкреслюючи, що освітній округ як соціально-педагогічна система забезпечує оптимальну взаємодію
кадрових, матеріально-технічних, фінансових, соціально-економічних ресурсів певної території у
формуванні конкурентоспроможної особистості, компетентної та мобільної на ринку праці, здатної
навчатися впродовж життя.
Другий підхід зорієнтований на визначення освітнього округу як цілісної системи, що дає
можливість забезпечити міжнародний (європейський) рівень якості освіти та конструктивну взаємодію
всіх суб’єктів освітнього процесу.
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Так, О. Косигіна [7] стверджує, що основним спонукальним чинником у процесі створення
освітніх округів має бути забезпечення досягнення європейського рівня якості і доступності освіти
громадянами шляхом створення реальних умов для отримання необхідних знань, умінь та навичок;
відповідності рівня освіти сучасним стандартам завдяки ефективному використанню потенціалу
ресурсів кожного навчального закладу, координації та консолідації зусиль усіх суб’єктів освітнього
округу, їх залучення до державно-громадського управління навчально-виховним процесом у регіоні.
Ідея створення освітнього округу, на думку В. Новікової [15], може виступати перспективною
формою розвитку освітньої системи школи, оскільки: дозволяє створити рівні можливості для
школярів щодо отримання повноцінної освіти, що відповідає їх індивідуальним запитам і враховує
соціально-економічні тенденції розвитку регіону; є реальним шляхом побудови навчальних закладів як
відкритих систем, готових до міжнародного співробітництва та інтеграції з іншими закладами.
Третій підхід полягає в аналізі освітнього округу як нової, «горизонтальної», моделі
управління в освіті.
Заслуговує на увагу дослідження В. Громового [5], який запропонував розглядати освітній
округ як дієвий механізм налагодження «горизонтальних» зв’язків у системі освіти. Він наголошує
також, що для створення освітнього округу, перш за все, необхідно, щоб з’явилась мотивація до його
створення в усіх керівників загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних освітніх закладів та
закладів культури, які працюють на цій території. Тільки в цьому випадку, на його думку, партнерство
стане принципом розвитку освітніх округів.
Більш узагальненим, і водночас близьким до попереднього, є твердження Л. Юрчук [23], яка
визначає освітній округ як горизонтальну форму самоврядування та кооперації в освіті. Дослідниця
зазначає, що межі освітнього округу не обов’язково мають збігатися з адміністративно-територіальним
розподілом регіону.
Досить цікавий аналіз зазначеної проблеми здійснено в роботі І. Осадчого. Автор вважає, що
освітній округ – це напрям проектно-цільового управління в практиці управління освітою, що
забезпечить керований розвиток територіальної освітньої системи в умовах динамічного суспільноекономічного середовища шляхом її структурної перебудови [16].
Четвертий підхід, в рамках якого виконано і наше дослідження, розглядає освітній округ як
інноваційну структуру для забезпечення рівного доступу до якісної освіти та розвитку всіх суб’єктів
освітнього процесу.
Зокрема, Є. Сидорова [19] визначає освітній округ як інноваційну структуру, у межах якої
можна оптимізувати освітню мережу, згрупувавши та диференціювавши школи з профілем освітніх
послуг для забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
О. Макаренко [11], В. Мелешко [13] також розглядають освітній округ як інноваційну
структуру, діяльність якої формується шляхом об’єднання навчально-виховних закладів у межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці та передбачає вирішення питань як державного
значення, так і задоволення освітніх потреб та послуг місцевого населення.
На думку Ю. Соловйова [20], освітній округ слід розглядати як особливу інноваційну
педагогічну модель, спрямовану на підвищення якості освіти та забезпечення її відповідності сучасним
стандартам завдяки ефективному використанню потенціалу ресурсів кожного навчального закладу,
координації та консолідації зусиль всіх суб’єктів освітнього округу, залучення до державногромадського управління навчально-виховним процесом у регіоні.
Зазначимо, що суттєвим при цьому підході є розуміння поняття «інновації», (від англ.
innovation – «нововведення», лат. novus – «новий»), під яким розуміється цілеспрямоване
впровадження в існуючу практику того чи іншого нововведення, завдяки якому відбуваються
позитивні зміни і досягається необхідний ефект [21].
З урахуванням законодавчих документів (Положення про освітній округ, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79)), аналізу літератури та власного теоретичного аналізу
проблеми, освітній округ визначено нами як інноваційну організацію, що складається з добровільно
об’єднаних на певній території організацій (різних типів і форм власності) і виступає дієвим
механізмом надання якісних освітніх послуг, забезпечуючи умови для вибору й реалізації
індивідуальної освітньої траєкторії розвитку кожного учня та створюючи комфортне середовище для
самовизначення, самовдосконалення всіх суб’єктів освітнього процесу.
Однією з важливих проблем вивчення освітніх округів як інноваційних організацій є аналіз їх
структури. Спираючись на законодавчі документи та враховуючи результати наукових досліджень,
присвячених психологічним особливостям діяльності організацій, визначено структуру освітніх
округів як інноваційних організацій. До неї входять такі компоненти: мета діяльності освітніх округів,
суб’єкти освітніх округів, персонал освітніх округів, технології забезпечення діяльності освітніх
округів (рис. 1).
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На основі аналізу психолого-педагогічної та управлінської літератури можна говорити про те,
що мета діяльності освітніх округів як інноваційних організацій має включати такі гармонійно
поєднані складові: а) забезпечення повноти і якості освітніх послуг, які відповідають європейським та
національним стандартам освіти, враховуючи всі потенційні ресурси (соціальні, інтелектуальні,
особистісні, технологічні, інформаційні, матеріально-технічні та ін.); б) створення умов для розвитку
індивідуальних можливостей учнів, особистісно-професійного зростання педагогічних працівників та
партнерської взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу (учнів, педагогічних працівників, керівників
освітнього округу, батьків, громадськості).
Мета діяльності освітніх округів
Забезпечення повноти і якості освітніх
послуг, які відповідають європейським та
національним стандартам освіти, враховуючи
всі потенційні ресурси (соціальні, особистісні,
інформаційні, матеріально-технічні, технічні
та ін.)
Суб’єкти
освітніх округів:
- опорний заклад;
- філії опорного закладу;
- інші суб’єкти освітніх
округів

Створення умов для розвитку індивідуальних
можливостей
учнів,
особистісно-професійного
зростання педагогічних працівників та партнерської
взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу (учнів,
педагогічних працівників, керівників освітнього
округу, батьків, громадськості)

Персонал
освітніх округів:
- керівники освітніх округів;
- педагогічні працівники;
- персонал інших суб’єктів
освітніх округів;
- рада округу, координатор округу

Технології забезпечення
діяльності освітніх округів:
- управлінсько-організаційні;
- освітньо-розвивальні;
- інформаційні;
- психологічні

Рис. 1. Структура освітніх округів як інноваційних організацій
Зазначимо, що до основних суб’єктів освітніх округів як інноваційних організацій віднесено
такі: опорний заклад; філії опорного закладу; інші суб’єкти освітніх округів (заклади культури,
фізичної культури і спорту тощо).
Персонал освітніх округів як інноваційних організацій складається з таких категорій: а)
керівників освітніх округів (керівництва опорним закладом (директор та його заступники), керівництва
філією опорного закладу (завідувач філією та його заступники), керівництва суб’єктів освітнього
округу); б) педагогічних працівників; в) персоналу інших суб’єктів освітніх округів. Окрім того, для
успішної взаємодії суб’єктів освітніх округів як інноваційних організацій з керівництва округу
створюється рада округу та призначається координатор округу.
Обов’язковим компонентом структури освітніх округів як інноваційних організацій є
технології забезпечення діяльності освітніх округів. До них входять такі технології:
а) управлінсько-організаційні (спрямовані на забезпечення навчально-методичних та
матеріально-технічних умов для освітньо-розвивального середовища; впровадження інноваційних
форм та методів управління й освітнього процесу; оновлення змісту та форм підвищення кваліфікації
педагогічних працівників тощо);
б) освітньо-розвивальні технології (зорієнтовані на створення єдиного освітньо-розвивального
середовища; забезпечення наступності допрофільного навчання й професійної освіти, гнучкість та
варіативність системи освіти; розробка індивідуальної траєкторії розвитку учнів тощо);
в) інформаційні (орієнтовані на створення умов для впровадження застосування інтернеткомунікаційних і цифрових технологій; здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг тощо);
г) психологічні (спрямовані на забезпечення умов для прийняття ефективних колегіальних та
індивідуальних рішень; здійснення соціально-психологічного супроводу та підтримки суб’єктів
освітнього округу; забезпечення партнерської взаємодії між всіма суб’єктами освітнього процесу та
іншими організаціями тощо).
На основі аналізу наукової літератури (О. Григор’єва [4], В. Громовий [5], О. Косигіна [7],
Н. Мельник [14], В. Новікова [15], І. Осадчий [16], І. Шарапа [22] та ін.) встановлено, що у процесі
створення та функціонування освітніх округів як інноваційних організацій може виникати низка
організаційно-управлінських проблем, які, на наш погляд, можна об’єднати в три блоки: а) проблеми,
що стосуються управління освітніми округами в цілому; б) проблеми, які відображають специфіку
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управління педагогічними працівниками в освітніх округах; в) проблеми, пов’язані з якісною
організацією освітнього процесу в освітніх округах. Окрему групу проблем, на нашу думку, складають
проблеми, що стосуються психологічної готовності керівників закладів освіти як до управління
освітніми округами в цілому, так і до налагодження конструктивної взаємодії з усіма учасниками
освітнього процесу (педагогічними працівники, учнями, батьками, керівниками освітніх округів,
громадськими організаціями тощо).
Виходячи зі сказаного вище, необхідно наголосити на тому, що діяльність освітніх округів як
інноваційних організацій є складною системою, успішне функціонування якої має забезпечуватися
комплексним управлінням.
На основі аналізу результатів наукових досліджень, присвячених питанню управління освітніми
округами, управління освітніми округами визначено як спеціальний вид діяльності, який забезпечує
конструктивну взаємодію та ефективну співпрацю всіх суб’єктів освітнього процесу для надання якісних
освітніх послуг відповідно до специфіки освітнього середовища на певній території. Слід зазначити, що
управління освітніми округами сьогодні має переважно організаційно-функціональний характер і
спрямоване на: розробку структурно-функціональної моделі округу; створення системи державногромадського управління; створення єдиного освітнього середовища; модернізацію навчально-методичного
та матеріально-технічного забезпечення тощо. У свою чергу, організаційно-психологічні особливості
конструктивної співпраці між усіма суб’єктами освітнього округу в процесі управління освітніми округами
враховуються недостатньо.
Одним із важливих напрямів управління освітніми округами є управління педагогічними
працівниками в даних об’єднаннях. Спираючись на наукові дослідження, управління педагогічними
працівниками в освітніх округах розкрито як важливий напрямок управління, що передбачає
створення команди професіоналів, з урахуванням специфіки їх діяльності та професійних
можливостей, забезпечення сприятливих умов для особистісно-професійного зростання та
самореалізації професійних інтересів педагогічних працівників.
Існує два основні підходи до управління педагогічними працівниками в освітніх округах:
традиційний та інноваційний.
У рамках традиційного підходу управління педагогічними працівниками в освітніх округах
здійснюється переважно з метою впровадження унормованої системи діяльності освітніх округів
шляхом реалізації адміністративного стилю управління, спрямованого на виконання поставлених
завдань. Такий підхід зорієнтований лише на збереження існуючої системи освіти, напрацьованого
навчально-методичного матеріалу та матеріально-технічної бази.
Інноваційний підхід вирізняється тим, що управління педагогічними працівниками в освітніх
округах спрямоване на реалізацію стратегії розвитку освітніх округів на основі державно-громадського
управління, забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів (за рахунок створення
умов для особистісно-професійного вдосконалення підлеглих), запровадження інноваційних методів
навчання та модернізації матеріально-технічної бази.
Аналіз та узагальнення теоретико-методологічних засад створення та функціонування освітніх
округів як інноваційних організацій дають підстави для наступних висновків:
1. Освітній округ – це інноваційна організація, що складається з добровільно об’єднаних
організацій (різних типів і форм власності) на певній території і виступає дієвим механізмом надання
якісних освітніх послуг, забезпечуючи умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії
розвитку кожного учня та створюючи комфортне середовище для самовизначення, самовдосконалення
всіх суб’єктів освітнього процесу.
2. Структура освітніх округів як інноваційних організацій містить такі компоненти: мета
діяльності освітніх округів; суб’єкти освітніх округів; персонал освітніх округів; технології
забезпечення діяльності освітніх округів.
3. Управління освітніми округами визначено як спеціальний вид діяльності, який забезпечує
конструктивну взаємодію та ефективну співпрацю всіх суб’єктів освітнього процесу для надання якісних
освітніх послуг відповідно до специфіки освітнього середовища на певній території.
4. Управління педагогічними працівниками в освітніх округах передбачає створення команди
професіоналів з урахуванням специфіки їх діяльності та професійних можливостей, забезпечення
сприятливих умов для особистісно-професійного зростання та самореалізації професійних інтересів
педагогічних працівників.
5. Згідно з інноваційним підходом, управління педагогічними працівниками в освітніх округах
спрямоване на реалізацію стратегії розвитку цих об’єднань, забезпечення індивідуальної освітньої
траєкторії розвитку учнів (за рахунок створення умов для особистісно-професійного вдосконалення
працівників), запровадження інноваційних методів навчання та модернізації матеріально-технічної бази.
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у визначенні змісту психологічної
готовності керівників до управління освітніми округами як інноваційними системами.
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Karamushka, L. M., Voznyuk, A. V. Psychological analysis of managing education districts as innovative
organizations. The article analyzes the creation, mission and functions of education districts as innovative organizations.
The authors discuss the basic approaches to understanding the role of an education district as: a way of modernization of
education services; a system, which provides the international (European) level of education and the constructive
interaction between all educational process actors; an innovative structure, which provides equal access to quality
education and personal development to all educational process actors.
The article describes education districts as innovative organizations, which have their aims and objectives, actors,
staff, and work technologies. The creation and functioning of education districts as innovative organizations may have a
number of organizational and administrative problems, including those related to: managing an education district as a
whole, different aspects of teaching staff management, educational process organization in education districts, and
educational institution heads' psychological readiness for education district management. The authors also analyze the
distinctive features of education district teaching staff management and educational district management as well as the
differences between traditional and innovative approaches to education district teaching staff management.
Keywords: education district, education district management, education district teaching staff management.
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Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В.
МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ «MENTAL HEALTH» ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ
Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В. Методики для дослідження «mental health»
персоналу організацій. У статті представлено комплекс методик для дослідження «mental health» персоналу
організацій. Першу групу складають методики для вивчення психологічних особливостей здоров’я в цілому. До
другої групи входять методики для дослідження власне психологічного здоров’я. Як перша, так і друга група
методик мають по дві підгрупи. У першій групі виділено методики для вивчення функціональних особливостей
здоров’я та методики для вивчення психологічних особливостей здоров’я. До складу другої групи входять
методики для дослідження складових психологічного здоров’я та ставлення до нього та методики для
дослідження основних видів благополуччя. Представлено детальний опис методик та обґрунтовано доцільність їх
включення до комплексу.
Ключові слова: здоров’я; психологічне здоров’я; функціональні особливості здоров’я; психологічні
особливості здоров’я; складові психологічного здоров’я; ставлення до психологічного здоров’я; благополуччя;
методики.
Карамушка Л. Н., Креденцер О. В., Терещенко К. В. Методики для исследования «mental health»
персонала организаций. В статье представлен комплекс методик для исследования «mental health» персонала
организаций. Первую группу составляют методики для изучения психологических особенностей здоровья в
целом. Ко второй группе относятся методики для исследования собственно психологического здоровья. Как
первая, так и вторая группа методик имеют по две подгруппы. В первой группе выделено методики для изучения
функциональных особенностей здоровья и методики для изучения психологических особенностей здоровья. В
состав второй группы входят методики для исследования составляющих психологического здоровья и отношения
к нему и методики для исследования основных видов благополучия. Представлены подробное описание методик
и обоснована целесообразность их включения в комплекс.
Ключевые слова: здоровье; психологическое здоровье; функциональные особенности здоровья;
психологические особенности здоровья; составляющие психологического здоровья; отношение к
психологического здоровья; благополучия; методики.

Постановка проблеми. Проблема психологічного здоров’я персоналу організацій є однією із
актуальних тем сьогодення, в силу інтенсифікації професійної діяльності персоналу, посилення рівня
конкуренції, підвищених вимог до персоналу з боку керівництва, незадоволення матеріальних та інших
очікувань персоналу тощо. Осмислення цієї проблеми передбачає, зокрема, визначення методик для
дослідження змісту та структурних компонентів психологічного здоров’я.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури засвідчує, що вивчення
психологічних аспектів здоров’я особистості знайшло відображення в роботах зарубіжних та вітчизняних
учених, у яких розкрито сутність здоров’я, його види, психологічні аспекти дослідження, технології
збереження тощо (В.А. Ананьєв [1], О.В. Завгородня [8], Г.С. Нікіфоров [16], І.Я. Коцан [16] та ін.). Окрім
того, проаналізовано особливості психічного (С.Д.Максименко [13], C.L. Keyes [22] та ін.), психологічного
(L. Deci, R.M. Ryan [21], І.В. Дубровіна [6], В.Е. Пахальян [18], Ж.В. Сидоренко [18], Р. Kinderman,
М. Schwannauer, Е. Pontin [18] та ін.), професійного (З.В. Дутченко [7] та ін.) здоров’я. Також розроблено
окремі методики для дослідження психологічних аспектів здоров’я [5; 11; 20 та ін.].
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Що стосується психологічного здоров’я персоналу організації, то ця проблема знайшла значно
менше відображення, зокрема, в роботах вітчизняних учених. У попередніх наших публікаціях [10], з
урахуванням наявних у літературі розробок, відзначено, що в ієрархії організаційних цінностей
феномен здоров’я розглядається як базова умова ефективності професійної діяльності та своєрідний
продукт її розвитку. Також виділено три складові прояву феномену здоров’я в організації:
індивідуальне здоров’я окремого працівника, здоров’я персоналу конкретної організації і здорова
організація [10]. Окрім того, наголошено, що здорова організація орієнтована на підтримку
індивідуального здоров’я окремого працівника та здоров’я персоналу конкретної організації, що
передбачає гармонію і оптимум усіх складових здорової організації. Одним із важливих завдань при
цьому є визначення комплексу методик для дослідження психологічного здоров’я персоналу
організацій, причому на двох рівнях: як на рівні психологічних особливостей здоров’я в цілому, так і
на рівні психологічного здоров’я. Порушена проблема, наскільки нам відомо, не знайшла відображення
в літературі.
У процесі дослідження на основі наявних наукових розробок [5; 6; 16 та ін.] психічне здоров’я
розглядається нами як інтегральна характеристика повноцінності психічного функціонування індивіда,
основу якого становить повноцінний розвиток вищих психічних функцій, психічних процесів і
механізмів на всіх етапах онтогенезу. Воно виступає передумовою психологічного здоров’я як головної
умови самоактуалізації особистості, її повноцінного розвитку та функціонування. Оскільки для
означення обох феноменів у літературі часто використовується термін «mental health», то ми будемо
його використовувати і в нашому дослідженні, але підкреслимо при цьому, що мова йтиме про
психологічне здоров’я.
Мета дослідження: визначити комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я
(«mental health») персоналу організацій.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. На основі аналізу літератури нами
було підібрано «Комплекс методик для дослідження «mental health» персоналу організацій», який
включає дві групи методик, виділених та проаналізованих нами (табл. 1). Першу групу складають
методики для вивчення психологічних особливостей здоров’я в цілому. До другої групи входять
методики для дослідження власне психологічного здоров’я.
Як перша, так і друга група мають по дві підгрупи. У першій групі виділено такі підгрупи:
методики для вивчення функціональних особливостей здоров’я та методики для вивчення
психологічних особливостей здоров’я. До складу другої групи входять: методики для дослідження
складових психологічного здоров’я та ставлення до нього та методики для дослідження основних видів
благополуччя.
Проаналізуємо послідовно кожну із груп методик.
1. Методики для дослідження психологічних особливостей здоров’я в цілому.
Як уже зазначалось вище, у цій групі методик виділено такі підгрупи: методики для вивчення
функціональних особливостей здоров’я та методики для вивчення психологічних особливостей
здоров’я.
Що стосується методик для вивчення функціональних особливостей здоров’я, то до цієї
групи віднесено опитувальник «Оцінка способу життя та рівня здоров’я» Р. Страуба (в адаптації та
модифікації Г.В. Залевського) [9]. Опитувальник включає 80 питань (об’єднаних у 10 блоків) і виявляє
показники, які стосуються рівня фізичного здоров’я та умов його забезпечення (заняття зарядкою та
фітнесом; підходи до харчування і контроль ваги та ін.). Окрім того, аналізується ступінь використання
персоналом превентивної практики забезпечення здоров’я (регулярне відвідування лікарів,
вимірювання тиску та ін.) та застосування додаткових превентивних заходів (використання ременів
безпеки, дотримання правил дорожнього руху та ін.).
Суттєвим є також те, що опитувальник дає можливість оцінити, окрім фізичного здоров’я, ще і
інші види здоров’я (духовне, соціальне, екологічне). Зазначимо при цьому, що шкалу для вивчення
психологічного здоров’я цього опитувальника віднесено до другої групи методик.
У цілому опитувальник діагностує чотири рівні здоров’я і способу життя: критично низький,
низький, середній, високий.
Призначення даної методики у підібраному нами комплексі методик полягає в тому, що вона
дає можливість виявити рівень різних видів здоров’я та способу життя в персоналу організацій та
визначити найбільш «проблемні місця» з цього питання. Тобто за своєю спрямованістю методика має
організаційно-функціональний характер. Залежно від потреб дослідження, можуть використовуватися
окремі блоки питань.
Далі слідують методики, які дають можливість вивчати психологічні особливості здоров’я.
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Таблиця 1
Комплекс методик для дослідження «mental health» персоналу організацій
Назва методик
Показники, що досліджуються
1. Методики для вивчення психологічних особливостей здоров’я в цілому
1.1.Методики для вивчення функціональних особливостей
здоров’я
Опитувальник «Оцінка способу життя та рівня Рівні вираженості (критично низький, низький,
здоров’я» Р. Страуба (в адаптації та середній, високий) основних видів здоров’я
модифікації Г.В. Залевського) [9]
персоналу: фізичного, духовного, соціального,
екологічного.
Використання персоналом превентивних практик
здоров’я (основних і додаткових)
1.2.Методики для вивчення психологічних особливостей
здоров’я
Опитувальник «Ставлення до здоров’я» Р.А. Рівні
вираженості
когнітивної,
емоційної,
Березовської [2; 5]
поведінкової, ціннісно-мотиваційної складових
ставлення персоналу до здоров’я та загального
показника ставлення до здоров’я
«Опитувальник для вимірювання локус Рівні вираженості (низький, помірний та високий)
контролю здоров’я» [4]
різних видів локус контролю здоров’я персоналу:
внутрішнього
локус
контролю;
контролю
«могутніми іншими»; контролю випадку
2. Методики для вивчення власне психологічного здоров’я
2.1. Методики для вивчення складових психологічного здоров’я
та ставлення до нього
Шкала
«Психологічне
здоров’я» Рівні вираженості (критично низький, низький,
опитувальника «Оцінка способу життя та рівня середній,
високий)
окремих
показників
здоров’я» Р. Страуба (в адаптації та психологічного здоров’я персоналу (наприклад,
модифікації Г.В. Залевського [9])
наявність чітких цілей у житті, повноти планів та
надій
стосовного
майбутнього,
позитивне
ставлення до себе та ін.) та індексу
психологічного здоров’я (загального показника)
«Шкала ставлення до психологічного здоров’я» Рівні вираженості окремих складових ставлення
(ШОПЗ) Н.Г. Артемцева, Т.В. Галкіної [3]
до психологічного здоров’я персоналу (наприклад,
позитивного мислення, оптимізму, впевненості в
собі,
адекватної
самооцінки,
здатності
адаптуватися в сучасному світі та ін.) та
загального показника ставлення
2.1. Методики для вивчення основних видів благополуччя
Опитувальник «Стабільність психічного
Рівень
вираженості
(«процвітання»,
здоров’я – коротка форма» («The Mental Health «пригнічення», «помірності») основних видів
Continuum - Short Form») К. Кіза (адаптація
благополуччя
персоналу:
суб’єктивного,
Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак) [14; 22]
соціального та психологічного
«Шкала благополуччя (BBC Well-being Scale)» Рівень вираженості (неймовірно задоволений,
[23]
дуже задоволений, середньо задоволений, трохи
не задоволений, зовсім не задоволений) основних
видів благополуччя персоналу: психологічного;
фізичного здоров’я і благополуччя; стосунків
Сюди належить, в першу чергу, методика для вивчення ставлення персоналу організацій до
здоров’я. Такою методикою є опитувальник «Ставлення до здоров’я» Р.А. Березовської, в основі
якого лежить концепція «психології ставлення» В.М. М’ясищева [2; 5, с. 396–402]. Опитувальник
включає 10 комплексних питань, які об’єднані в чотири шкали: когнітивну, емоційну, поведінкову,
ціннісно-мотиваційну. За допомогою названих шкал діагностуються відповідні складові ставлення до
здоров’я.
Когнітивна складова характеризує знання людини про своє здоров’я, розуміння ролі здоров’я в
життєдіяльності, знання основних чинників (професійна діяльність, образ життя, якість медичного
обслуговування та ін.), які здійснюють як негативний, так і позитивний вплив на здоров’я людини.
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Емоційна складова виявляє переживання і почуття людини, які пов’язані із станом її здоров’я, а
також особливості емоційного стану, обумовлені погіршенням фізичного чи психічного самопочуття
людини.
Поведінкова складова відображає особливості поведінки, пов’язаної із здоров’ям, ступінь
відданості здоровому способу життя, особливості поведінки людини в разі погіршення стану її
здоров’я.
Ціннісно-мотиваційна складова визначає місце здоров’я в індивідуальний ієрархії
термінальних і інструментальних цінностей респондентів, а також характеризує особливості їх
мотивації у сфері здорового способу життя і основні причини недостатньої уваги до свого здоров’я.
У процесі обробки даних визначається рівень вираженості кожної із складових здоров’я та
загальний показник ставлення до здоров’я.
Наступним важливим психологічним показником вивчення проблеми здоров’я є локус
контролю здоров’я. Для діагностики цього показника використовується «Опитувальник для
вимірювання локус контролю здоров’я», створений на основі шкал локус контролю (Multidimensional
Health Locus-of-Control Scales) [4].
Опитувальник складається із 18 питань, які об’єднані в три шкали: шкала внутрішнього локус
контролю; шкала контролю «могутніми іншими»; шкала контролю випадку.
Шкала внутрішнього локус контролю відображає ступінь відчуття контролю людини над
власним здоров’ям.
Шкала контролю «могутніми іншими» показує ступінь переконаності людини в тому, що за її
здоров’я відповідальні «могутні інші» (наприклад, лікарі).
Шкала контролю випадку показує, наскільки людина переконана в тому, її здоров’я залежить
від випадку, удачі або долі.
Опитувальник дає можливість вияви три рівні вираженості показників за кожною шкалою
(низький, помірний та високий). Суттєвим є також порівняння даних, отриманих за трьома шкалами,
що може слугувати основою для виявлення різних типів респондентів стосовно локус контролю
здоров’я.
Таким чином, за допомогою методик першої групи можна вивчати функціональні та
психологічні особливості здоров’я персоналу організацій.
2. Методики для вивчення власне психологічного здоров’я.
Вище було зазначено, що до складу цієї групи входять методики для дослідження складових
психологічного здоров’я і ставлення до нього та методики для дослідження основних видів
благополуччя.
Що стосується методик для вивчення складових психологічного здоров’я і ставлення до
психологічного здоров’я, то, насамперед, зазначимо, що до даної групи методик належить шкала
«Психологічне здоров’я», яка входить до розглянутого вище опитувальника «Оцінка способу життя та
рівня здоров’я» Р. Страуба в адаптації та модифікації Г.В. Залевського [9]. Шкала включає 8 питань і
дає можливість діагностувати такі показники: наявність у житті людини чітких цілей; наявність
повноти планів та надій стосовного майбутнього; позитивне ставлення до себе; здатність
концентруватися на виконанні завдань на роботі або під час навчання; отримання задоволення від
подолання перешкод; здатність знімати м’язове та емоційне напруження; здатність справлятися з
стресами; здатність висловлювати свої почуття. Окрім того, вираховується індекс психологічного
здоров’я (загального показника психологічного здоров’я) персоналу. Як окремі складові психічного
здоров’я, так і загальний показник діагностуються за такими рівнями: критично низький, низький,
середній, високий.
Суттєвим для вивчення психологічного здоров’я персоналу організацій є також використання
опитувальника «Шкала ставлення до психологічного здоров’я» (ШОПЗ) Н.Г. Артемцева,
Т.В. Галкіної [3], який є складовою визначеного комплексу. Опитувальник включає 14 питань і дає
можливість виявити особистісні уявлення опитуваних про психологічне здоров’я та ставлення до таких
його компонентів: позитивного мислення, оптимізму, впевненості в собі, адекватної самооцінки;
здатності адаптуватися в сучасному світі, справлятися з проблемами, які виникають, відповідальності
за себе, встановлення міжособистісних стосунків; переживання душевного спокою та благополуччя,
переживання радості, забезпечення гармонії душі і тіла, гармонії фізичного, душевного та духовного
здоров’я.
За результати опитування обчислюється загальний рівень вираженості ставлення персоналу
організації до психологічного здоров’я та відмінності в ставленні до його окремих показників.
Слід підкреслити, що «Шкала ставлення до психологічного здоров’я» (ШОПЗ) Н.Г. Артемцева,
Т.В. Галкіної доповнює та поглиблює результати, які отримані за попередньою шкалою «Психологічне
здоров’я».
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Далі розглянемо методики для дослідження основних видів благополуччя.
Заначимо, насамперед, що при розробці комплексу ми виходили із наявних у літературі
традиційних підходів про те, що психологічне здоров’я трактується не тільки як відсутність
психопатології, а наявність ознак позитивного функціонування [14]. Тому важливою складовою
комплексу є психологічне благополуччя (wellbeing), яке розглядається як область станів і переживань,
властивих здоровій особистості [14].
З метою вивчення психологічного благополуччя персоналу організацій у комплекс методик
включено опитувальник «Стабільність психічного здоров’я – коротка форма» («The Mental Health
Continuum – Short Form») К. Кіза [22], який передбачає операціоналізацію феномену «mental health» у
термінах частоти переживання ознак психологічного, соціального та суб’єктивного благополуччя [14].
У літературі зазначається, що «таке розуміння психічного здоров’я ґрунтується на уявленні, згідно з
яким психічно здорові індивіди не тільки не мають психічних розладів, але і відчувають задоволення
від життя, демонструють ознаки позитивного функціонування, тобто вважають себе психологічно
благополучними й соціально адаптованими» [14, с. 90].
Україномовна адаптація опитувальника «Стабільність психічного здоров’я – коротка форма»
(MHC-SF-UA) здійснена Е.Л. Носенко, А.Г.Четверик-Бурчак [14]. Цей опитувальник включає
14 питань, які входять до 3 шкал: суб’єктивного, соціального та психологічного благополуччя.
Шкала суб’єктивного благополуччя дає можливість діагностувати відчуття щастя,
задоволеності та інтересу до життя.
Шкала соціального благополуччя спрямована на вивчення таких показників: соціальне
прийняття (відчуття комфортності в оточенні інших людей); соціальна актуалізація (впевненість у
власних можливостях); узгодженість з суспільством (сприйняття соціального оточення, у якому
перебуває людина, як упорядкованого, і відчуття себе його частиною); соціальний внесок (власний
соціальний внесок в це оточення); соціальна інтеграція (оцінка якості відносин із суспільством).
Шкала психологічного благополуччя вимірює такі показники: задоволеність респондента собою,
як особистістю; успішність виконання повсякденних зобов’язань; наявність теплих та довірливих
стосунків з оточуючими; наявність досвіду, який спонукає до самовдосконалення; впевненість у
висловлюванні власних позицій; наявність мети та сенсу життя.
Слід зазначити, що перша шкала, шкала суб’єктивне благополуччя, діагностує благополуччя,
яке належить до так званого гедонічного благополуччя [12; 19; 21], у якому акцент робиться на
переживанні суб’єктом щастя та задоволеності. А наступні дві шкали (соціального благополуччя та
психологічного благополуччя) спрямовані на вивчення евдемоністичного благополуччя [21], яке
розглядається через процеси самореалізації (наявність гармонії між всіма сторонами життя, між
особистістю і суспільством, вияви життєздатності та людяності індивіда, прагнення людини
залишатися собою тощо). Тобто тут спостерігаються вияви позитивного функціонування [21]. Отже, в
цілому благополуччя розглядається як «перетин» його духовного та об’єктивно-поведінкового
(функціонального) компонентів [9].
Методика дає можливість дослідити такі рівні благополуччя: 1) процвітання (flourishing) – коли
індивід відчуває принаймні один із трьох симптомів гедонічного благополуччя «щодня» і «майже
щодня» і переживає 6 із 11 симптомів евдемоністичного благополуччя (позитивного функціонування);
2) пригнічення (languishing) – коли індивід зазначає, що «ніколи» або «1–2 рази» протягом останнього
місяця (двох тижнів) не переживав жодного із трьох симптомів гедонічного благополуччя та 6 із 11
симптомів евдемоністичного благополуччя (позитивного функціонування); 3) «помірний» (задовільний)
рівень – спостерігається в індивідів, які не увійшли до груп, у яких виявлено перший та другий рівень
благополуччя.
Ще однією методикою для вивчення благополуччя, яка включена у визначений нами комплекс,
є методика «Шкала благополуччя (BBC Well-being Scale)» [23]. Методика включає 24 питання, які
об’єднано у три шкали: шкалу психологічного благополуччя; фізичного здоров’я і благополуччя;
стосунків.
Шкала психологічного благополуччя вивчає такі показники: наявність мети в житті; впевненість
в своїх думках і переконаннях; відчуття оптимізму стосовно майбутнього; здатність контролювати своє
життя; здатність робити те, що хочеться; здатність розвиватися, як особистість; задоволеність собою і
своїми досягненнями; задоволеність особистим і сімейним життя; задоволеність своєю зовнішністю і
зовнішнім виглядом; здатність насолоджуватися життям.
До шкали фізичного здоров’я і благополуччя відносять такі показники: задоволеність своїм
фізичним здоров’ям; задоволеність якістю сну; задоволеність можливостями для занять
спортом/відпочинку; задоволеність доступом до медичних послуг; задоволеність здатністю працювати.
Шкала стосунків включає такі показники: наскільки людина щаслива у дружніх та особистих
відносинах; чи комфортно людина почувається; як вона ставиться до інших та спілкується з іншими; чи
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задоволена людина своїм сексуальним життя; чи в змозі людина звернутися по допомогу через
проблему; чи щаслива людина тим, що неї є достатньо грошей, щоб задовольнити свої потреби.
Слід зазначити, що методика «Шкала благополуччя (BBC Well-being Scale)» включена у даний
комплекс як додаткова методика до опитувальника «Стабільність психічного здоров’я – коротка
форма» («The Mental Health Continuum – Short Form») К. Кіза (адаптація Е.Л. Носенко, А.Г. ЧетверикБурчак, оскільки включає шкалу фізичного здоров’я і благополуччя та шкалу стосунків, які відсутні у
попередній методиці, а також, як перевірна методика, оскільки також включає шкалу психологічного
благополуччя.
Отже, за допомогою методик другої групи можна вивчати складові психологічного здоров’я і
ставлення до нього та основні види благополуччя (як вияву психологічного здоров’я).
У цілому, доходимо висновку, що розглянутий комплекс, який включає 7 методик, дає
можливість досліджувати функціональні та психологічні особливості здоров’я, а також вивчати
складові психологічного здоров’я і ставлення до нього та основні види благополуччя.
Висновки:
1. У процесі дослідження визначено комплекс методик для дослідження «mental health»
персоналу організацій.
2. Комплекс включає дві групи методик: для вивчення психологічних особливостей здоров’я в
цілому та методики для дослідження власне психологічного здоров’я.
3. У першій групі виділено методики для вивчення функціональних особливостей здоров’я та
методики для вивчення психологічних особливостей здоров’я.
4. До складу другої групи входять методики для дослідження складових психологічного
здоров’я та ставлення до нього та методики для дослідження основних видів благополуччя.
5. Розроблений комплекс методик може використовуватися організаційними психологами для
дослідження психологічного здоров’я персоналу організацій.
До перспектив подальшого дослідження належить визначення комплексу методик для
дослідження організаційно-психологічних чинників та умов забезпечення психологічного здоров’я
персоналу організацій.
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Karamushka, L. M., Kredentser, O. V., Tereshchenko, K. V. Tools for researching staff's mental health.
The article presents a set of tools for researching mental health of the staff in organizations. The first group of tools
consists of those for studying the psychological characteristics of health in general, the second group includes the tools for
studying psychological health. Both the first and the second groups of tools have two subgroups: the first subgroup has the
tools meant to study staff's functional health and psychological health, while the second subgroup includes the tools
designed to study the components of and staff's attitudes towards psychological health as well as the basic types of wellbeing. The authors give a detailed description of the discussed tools and the rationale for their including in the complex.
The proposed set of tools can be used by organizational psychologists to assess staff's psychological health. Further
research may focus on choosing instruments for studying organizational and psychological factors in and conditions for
maintaining staff's psychological health.
Keywords: health; psychological health; functional health; psychological features of health; components of
psychological health; attitude towards psychological health; welfare; tools.
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УДК 159.923:37.07
Клочко А. О.
ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
ЗВ’ЯЗОК ІЗ ІННОВАЦІЙНИМИ СТИЛЯМИ УПРАВЛІННЯ
Клочко А. О. Особистісні характеристики менеджерів освітніх організацій: зв’язок із
інноваційними стилями управління. У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано особистісні
характеристики менеджерів освітніх організацій: «екстраверсія (інтроверсія)», «приязність (обособленість)»,
«самоконтроль (імпульсивність)», «емоційна стійкість (емоційна нестійкість)», «експресивність (практичність)».
Виділено три типи менеджерів освітніх організацій за емоційним інтелектом: «Емоційно необізнаний»,
«Контролюючий емоції», «Емоційно чутливий». Обґрунтовано особливості традиційних та інноваційних стилів
управління за емоційним інтелектом. Описано зв’язок між інноваціями стилями управління менеджерів освітніх
організацій за емоційним інтелектом та їх особистісними характеристиками. Показано, що особистісні
характеристики менеджерів освіти впливають на розвиток інноваційних стилів управління за емоційним
інтелектом.
Ключові слова: освітні організації; менеджери; особистісні характеристики; емоційний інтелект; типи
менеджерів освітніх організацій; традиційні та інноваційні стилі управління.
Клочко А. А. Личностные характеристики менеджеров образовательных организаций: связь с
инновационными стилями управления. В статье на основе эмпирического исследования проанализированы
личностные характеристики менеджеров образовательных организаций: «экстраверсия (интроверсия)»,
«приветливость (обособленность)», «самоконтроль (импульсивность)», «эмоциональная устойчивость
(эмоциональная неустойчивость)», «экспрессивность (практичность)». Выделены три типа менеджеров
образовательных организаций по эмоциональному интеллекту: «Эмоционально непосвященный»,
«Контролирующий эмоции», «Эмоционально чувствительный». Обоснованы особенности традиционных и
инновационных стилей управления по эмоциональному интеллекту
Описаны связь между традиционными и инновационными стилями управления менеджеров
образовательных организаций по эмоциональному интеллекту и их личностным характеристикам. Показано, что
личностные характеристики менеджеров образования влияют на развитие инновационных стилей управления по
эмоциональному интеллекту.
Ключевые слова: образовательные организации; менеджеры; личностные характеристики;
эмоциональный интеллект; типы менеджеров образовательных организаций; традиционные и инновационные
стили управления.

Постановка проблеми. Упровадження концепції Нової української школи висуває підвищені
вимоги до менеджерів освітніх організацій, їхнього рівня підготовки й особистісних якостей, вимагає
сутнісних змін у соціально-психологічному портреті сучасного менеджера освіти. Успішна реалізація
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менеджерами освіти своїх професійних функцій передбачає вираженість у них відповідних
особистісних якостей, які впливають на розвиток інноваційних стилів управління. Тому на сьогодні
надзвичайно важливим і актуальним є дослідження особливостей управлінської діяльності менеджера
освіти, його психологічних особистісних характеристик, що допоможе розвивати у них ті якості
особистості, які забезпечать особистий успіх та успіх освітньої організації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблема дослідження професійних
якостей особистості широко представлена в психології [2; 11; 15–17; 25]. Можна виокремити досить
значну кількість психологічних досліджень, в яких розглядалися професійно важливі якості менеджера
(О. Бандурка [1], О. Бондарчук [3, М. Вудкок [6], В. Казміренко [9], Л. Карамушка [10],
Н. Коломінський [14], Л. Орбан-Лембрик [19], М. Пірен [20], В. Третьяченко [23], Ю. Швалб [26],
А. Шмельов [27]. Проблему психологічних якостей особистості менеджера висвітлено у працях
І.П. Волкова [5], Ю.Н. Ємельянова [7], А.Л. Журавльова [8], А.Г. Ковальова [13], А.М. Омарова [18],
В.Ф. Рубахіна [21], А.Л. Свенцицького [22], А.В. Філіпова [24]. Разом із тим, вивчення літературних
джерел свідчить про те, що проблемі впливу особистісних якостей на стилі управління менеджерів
освіти за емоційним інтелектом не приділялося достатнього уваги, і тому, на нашу думку, це питання
становить значний науковий інтерес.
Мета статті – дослідити взаємозв’язок між типами менеджерів освітніх організацій за
емоційним інтелектом та особистісними характеристиками менеджера.
Методика та організація дослідження. З метою визначення особистісних характеристик, що
обумовлюють розвиток інноваційних стилів управління менеджерів освітніх організацій, нами було
обрано опитувальник «Велика П’ятірка» (Р. МакКрейєм і П. Коста) [29], за допомогою якого
досліджуються
п’ять виокремлених факторів («екстраверсія (інтроверсія)», «приязність
(обособленість)», «самоконтроль (імпульсивність)», «емоційна стійкість (емоційна нестійкість)»,
«експресивність (практичність)»).
Дослідження проводилось у 2018 році. Обсяг вибірки склав 1219 менеджерів освітніх
організацій кількох областей України.
Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм SPSS
(версія 22).
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. П’ять виокремлених факторів
опитувальника «Велика П’ятірка» (Р. МакКрейєм і П. Коста) [29] визначають особистісні
характеристики менеджерів освітніх організацій як чинники розвитку інноваційних стилів управління.
Перший фактор «Екстраверсія (інтроверсія)» розкриває психологічну індивідуальну
характеристику менеджера освіти, який схильний відчувати переважно позитивні емоційні стани і
почуття щодо як себе самого, так і навколишнього світу. Екстраверти, як правило, товариські, емоційні
і доброзичливі. Інтроверти – це люди, які мають за шкалою екстраверсії низький показник; вони з
меншою ймовірністю відчувають позитивні емоційні стани і меншою мірою схильні до взаємодії з
іншими.
Екстраверсія ж асоціюється з популярністю і соціальним успіхом, з високим рівнем активності,
самозростання і, врешті-решт, з більш тривалим довголіттям [30]. Екстраверти також мають тенденцію
відчувати себе більш щасливими, ніж інтроверти, а відкритість новому досвіду є інформативним
показником для прогнозування креативних досягнень [28].
Другий фактор «Приязність (обособленість)» визначає ставлення менеджера освіти до інших
людей на усьому континуумі від співчуття до ворожості у думках, почуттях та діях. Схильність до
згоди представлена у діапазоні між схильністю підкорювати свої інтереси інтересам колективу,
прийняттям принципів колективу більшою мірою, ніж власних, довірливістю, дружелюбністю та між
переважанням власних інтересів, їх протиставленням колективним нормам, аж до своєрідного виклику
суспільству, жорсткістю і підозрілістю, відособленістю. Для менеджерів з високим показником
«приязності» зазвичай характерні теплі відносини з іншими людьми і прагнення допомогти іншим. А
ті, у кого показник за цією шкалою низький, часто демонструють антагонізм у відносинах, недовіру,
відсутність симпатії, небажання співпрацювати і грубість. Вони більше зайняті своїми персональними
принципами і потребами, ніж інтересами колективу.
Третій фактор «Самоконтроль (імпульсивність)» відображає міру організованості,
наполегливості і мотивованості менеджерів освітніх організацій у цілеспрямованій поведінці;
протиставляє менеджерів надійних та вимогливих тим, хто є апатичним і неретельним у роботі.
Сумлінність, або самосвідомість, як риса, характеризує організованість, внутрішню дисциплінованість,
пунктуальність.
Протилежною якістю є «імпульсивність», яка представляє «мінливого» менеджера, що легко
відволікається, є неорганізованим, спонтанним, любить експериментувати, мало концентрований на
меті, гедоністичний, вирізняється низьким рівнем цілеспрямованості, гнучкий, легко кидає справу, яку
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почав, слабко контролює власні імпульси. Ці риси сприятливі для розвитку творчого потенціалу,
оскільки менеджер освіти залишається відкритим для різних можливостей мислення та дії, не
обираючи раз і назавжди певний шлях.
Четвертий фактор «Емоційна стійкість (емоційна нестійкість)» відображає прояв
чутливості у менеджерів освіти до стресогенних ситуацій. На одному полюсі цього фактора
перебувають менеджери, які вирізняються легкістю виникнення негативних емоцій. Вони відчувають
велику кількість негативних переживань, тривожні, роздратовані, мають поганий настрій.
На іншому полюсі перебувають менеджери, які мають тенденцію ставиться до життя більш
раціонально та спокійно, ніж більшість людей. Такі менеджери освіти здаються спокійними, їх нібито
не хвилюють події, які відбуваються навколо.
П’ятий фактор «Експресивність (практичність)» пов’язаний з активним пошуком
менеджерами освіти нового досвіду і визнанням його самостійної цінності, терпимістю до чужого,
незвичного та дослідницьким інтересом до нього (толерантність до невизначеності). Відкритість до
досвіду має прояв у сприйнятливості до будь-якого виду знань, в активності відповідно до нових ідей
або ситуацій. Такі менеджери освіти готові до експериментів та упровадження інноваційних підходів в
управлінні.
На протилежному полюсі цього чинника – менеджери з обмеженими інтересами,
«консерватори», «практики», більш схильні дотримуватися стереотипів та традиційних способів дій
[4].
Результати дослідження особистісних характеристик менеджерів освітніх організацій
представлені у табл.1.
Таблиця 1
Рівні розвитку особистісних характеристик менеджерів освітніх організацій
(у % від загальної кількості опитаних)
Рівні розвитку
Особистісні характеристики
Високий
Середній
Низький
самоконтроль (імпульсивність)
67,8
19,9
11,4
приязність (обособленість)
67,4
18,9
13,2
експресивність (практичність)
53,9
29,4
15,3
екстраверсія (інтроверсія)
35,5
36,5
26,9
емоційна стійкість (емоційна нестійкість)
19,3
26,5
53,2
За шкалою «самоконтроль (імпульсивність)» дані розподілилися наступним чином: 67,8%
менеджерів освіти має високі показники, що відображає їх організованість, надійність та вимогливість
у роботі; 11,4% досліджуваних мають низькі показники, тобто ці респонденти переважно
характеризуються імпульсивністю у спілкуванні, діяльності, поведінці, прийнятті рішень.
Відсоткові показники за шкалою «приязність (обособленість)» розподілилися у такий спосіб:
високий рівень мають 67,4% досліджуваних, які характеризується конформністю, поступливістю,
схильністю підкорювати свої інтереси інтересам інших людей. 13,2% опитаних мають низький рівень,
тобто характеризуються переважанням власних інтересів та прагненням бути незалежними і
самостійними.
Половина (53,9%) від досліджуваних нами менеджерів освіти характеризується високими
показниками «експресивність (практичність)», 15,3% досліджуваних показує низький рівень цього
параметра, тобто ці особи схильні до звичних, традиційних способів дій, консерватизму в прийнятті
рішень та стереотипії у поведінці. 29,4% менеджерів мають середні помірні показники за шкалою
«експресивність (практичність)», що надає їм вміння обирати у незвичних ситуаціях правильний спосіб
поведінки, впевненості у власних силах при взаємодії з новими людьми, у нових обставинах, при
виконанні нових видів діяльності.
Шкала «екстраверсія (інтроверсія)» показує, що до екстравертів належать 35,5% опитаних
нами менеджерів освіти, до інтровертів – тільки 26,9% досліджуваних. На наш погляд, вміння
встановлювати контакт у спілкуванні та зацікавленість зовнішніми подіями є передумовою успішної
адаптації менеджера в незвичній для нього ситуації, при виконанні нової справи.
За шкалою «емоційна стійкість (емоційна нестійкість)» 19,3% опитаних має високий рівень,
26,5% – середній, і 53,2% досліджуваних характеризуються емоційною стабільністю. Високі значення
за цим фактором характеризують менеджерів освіти, які не здатні контролювати свої емоцій та
імпульсивні потяги. У поведінці це виявляється як відсутність почуття відповідальності, ухиляння від
реальності, примхливість. Низькі значення за цим фактором притаманні менеджерам самодостатнім,
впевненим у власних силах, емоційно зрілим, спокійним, постійним у своїх планах та прихильностях,
їм не властиві випадкові коливання настрою.
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Далі проаналізуємо зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій та особистісними
характеристиками «Велика П’ятірка» (Р. МакКрейєм і П. Коста) [29].
У попередніх роботах нами було виділено три типи менеджерів освітніх організацій за
емоційним інтелектом: «Емоційно необізнаний», «Контролюючий емоції», «Емоційно чутливий» [12].
Також констатовано, що менеджери, які належать до типів «Контролюючий емоції» та «Емоційно
чутливий», використовують інноваційні стилі управління, а менеджери, які належать до «Емоційно
необізнаний» тип, застосовують традиційні стилі управління.
У процесі емпіричного дослідження встановлено статистично значущий зв’язок між типами
менеджерів освітніх організацій за емоційним інтелектом та особистісними характеристиками
менеджера (табл. 2). При цьому виявлено особливості впливу цих характеристик на прояви різних
стилів управління менеджерів освіти.
Таблиця 2
Зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій за емоційним інтелектом та особистісними
характеристиками менеджера (у % від загальної кількості опитаних)
Особисті чинники
Рівні
Типи менеджерів освітніх організацій
розвитку
«Емоційно
«Контролюючий емоції»
«Емоційно
необізнаний»
чутливий»
екстраверсія
Низький
29,9***
24,6***
23,6***
***
***
(-інтроверсія)
Середній
42,0
31,2
35,7***
***
***
Високий
28,1
44,2
40,8***
***
***
приязність
Низький
13,5
13,2
9,8***
(- обособленість)
Середній
27,3***
14,5***
12,7***
***
***
Високий
59,2
72,3
77,5***
**
**
самоконтроль
Низький
11,1
10,3
9,6**
**
**
(-імпульсивність)
Середній
25,5
17,7
16,2**
**
**
Високий
63,4
72,0
74,2**
**
**
емоційна стійкість
Низький
51,1
50,8
61,4**
**
**
(-емоційна
Середній
29,9
25,8
23,7**
нестійкість)
Високий
19,0**
23,4**
14,9**
***
***
експресивність
Низький
14,9
15,3
13,7***
***
***
(-практичність)
Середній
38,9
24,6
23,1***
***
***
Високий
46,2
60,1
63,2***
Як видно з табл. 2, результати проведеного кореляційного аналізу свідчать, що існують
статистично значущі зв’язки між показниками, які отримані за всіма шкалами характеристик
особистості.
Так, між характеристикою особистості «екстраверсія (інтроверсія)»
було визначено
позитивний зв’язок (p0,001) суть якого проявляється в тому, що в міру підвищення екстраверсії
зростає кількість менеджерів освіти, які належать до типу «Контролюючий емоції» (низький рівень
екстраверсії – 24,6% менеджерів, які входять до даного типу, середній рівень екстраверсії – 31,2%
опитаних, високий рівень екстраверсії – 44,2% опитаних), та тих, які належать до типу «Емоційно
чутливий» (низький рівень екстраверсії – 23,6% менеджерів, які входять до даного типу, середній
рівень екстраверсії – 35,7 % опитаних, високий рівень екстраверсії – 40,8% опитаних). І, навпаки, в
осіб, які належать до «емоційно нечутливого» типу, показники екстраверсії знижуються (низький
рівень екстраверсії – 29,9% менеджерів, які входять до даного типу, середній рівень екстраверсії –
42,0% опитаних, високий рівень екстраверсії – 28,1% опитаних)
Це свідчить про те, що екстраверсія позитивно впливає на здатність до управління емоціями, на
використання інноваційних стилів управління. Отже, чим сильніше виражене прагнення менеджера
освіти до спілкування, долання протиріч власних міркувань, бажання жити в гармонії з суспільством,
спілкування з людьми, тим більша здатність породжувати нові нестандартні ідеї, висловлювати широке
розмаїття ідей, що проявляється у розвитку інноваційних стилів управління.
Психологічна характеристика «екстраверсія (інтроверсія)» цілком узгоджується із фактором
«приязність (обособленість)», потреби спілкування з людьми. Тобто менеджер освіти не працює для
себе, йому потрібно спілкуватися з членами колективу, щоб доводити свої думки.
У менеджерів освітніх організацій виявлено позитивні кореляції з особистісною
характеристикою «приязність (обособленість)» (p0,001). Зміст даного зв’язку полягає в тому, що
зростає кількість менеджерів типу «Контролюючий емоції» (72,3%) та типу «Емоційно чутливий»
(77,5%), які мають високий рівень приязності. У той час як їхні показники на низькому рівні,
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відповідно (13,2% та 9,8%), зменшуються. Іншими словами, здатність до упровадження інноваційних
ідей у менеджерів освіти вища у разі більшої представленості рис приязності, конформності,
поступливості, схильності підкорювати свої інтереси інтересам інших людей.
Отже, чим більше особа враховує бажанням членів колективу, не залежить від настроїв, вміє
контролювати свої емоції та поведінку, тим більше проявляються в неї нестандартні ідеї, тим вищим є
рівень розвитку інноваційних стилів управління.
Дослідження показало наявність статистично значущого зв’язку між типами менеджерів освіти
та такою характеристикою, як «самоконтроль (імпульсивність)» (p0,01), який свідчить про те, що
рівень вираженості типу менеджерів «Контролюючий емоції» (низький рівень самоконтролю – 10,3%
менеджерів, які належать до даного типу, середній рівень – 17,7% опитаних, високий рівень – 72,0%
опитаних) та типу «Емоційно чутливий» (низький рівень самоконтролю – 9,6% менеджерів, які
належать до даного типу, середній рівень – 16,2% опитаних, високий рівень – 74,2% опитаних)
підвищується, в міру вираженості у них самоконтролю. Це відображає те, що наявність у менеджерів
освіти вольового, регулятивного аспекту, рівня самовладання, здатності приймати рішення, брати на
себе відповідальність за їх виконання та наслідки, відчувати контроль над ситуацією, навіть коли вона
раптом змінюється, підвищує їх орієнтацію на використання інноваційних стилів управління.
Отже, такі менеджери освітніх організацій виявляють вищу здатність до розвитку інноваційних
стилів управління при підвищенні самоконтролю поведінкових виявів, відкритості досвіду, цікавості до
того, що відбувається та водночас при униканні вражень у поєднанні з емоційною комфортністю.
Стосовно такої особистісної характеристики «емоційна стійкість (емоційна нестійкість)»,
то тут також спостерігається статистично значущий зв’язок (p0,01). Було встановлено, що при
підвищенні емоційної стійкості зменшується кількість менеджерів освіти, які становлять
«Контролюючий емоції» тип (низький рівень розвитку емоційної стійкості – 50,8% опитаних, середній
– 25,8%, високий – 23,4%) та «Емоційно чутливий» тип (низький рівень розвитку емоційної стійкості –
61,4% опитаних, середній – 23,7%, високий – 14,9%). Разом із тим, кількість менеджерів типу
«Емоційно необізнаний» збільшується (низький рівень розвитку емоційної стійкості – 51,1% опитаних,
середній – 29,9%, високий – 19,0%). Отримані дані можуть вказувати на невпевненість у собі, емоційну
незрілість, непостійність та неспокій менеджерів освіти, які у професійній діяльності обирають
інноваційні стилі управління, що не можна сказати про менеджерів освіти, які надають перевагу
традиційним стилям управління. Можливо, це можна пояснити прагненням менеджерів освітніх
організацій, які працюють у режимі постійного творчого пошуку, до певної емоційної нестійкості.
Це дає підставу вважати, що чим більша здатність особистості керувати власними емоціями,
тим слабше прагнення породжувати нові нестандартні ідеї та висловлювати широке розмаїття ідей.
І щодо такого показника характеристики особистості, як «експресивність (практичність)», то
тут також констатовано статистично значущий зв’язок (p0,001). У міру підвищення експресивності
зростає високий рівень кількості менеджерів, які належать до типу «Контролюючий емоції» (60,1%) та
типу «Емоційно чутливий» (63,2%). Тобто чим більше у менеджерів освіти виражені активність,
домінування, схильність до суперництва, відкритість досвіду та більш розвинутий інтелект виявляється
краща здатність проявляти емоційне лідерство у колективі, у порівнянні з тими менеджерами освіти, у
кого дані якості виражені менше.
Можна вважати, що залежно від того, з якою силою менеджер освіти виражає свої почуття,
переживання, емоції, з такою ж силою буде породжуватися широке розмаїття нових ідей, і тим вищим
буде рівень розвитку інноваційних стилів управління у таких менеджерів освітніх організацій.
Отримані дані свідчать, що типи менеджерів освітніх організацій за емоційним інтелектом
прямо залежать від психологічних характеристик особистості, а саме, «екстраверсія (інтроверсія)»,
«приязність (обособленість)», «самоконтроль (імпульсивність)», «емоційна стійкість (емоційна
нестійкість)», «експресивність (практичність)». Отже, розвитку інноваційних стилів управління за
емоційним інтелектом може сприяти розвиток особистісних характеристик менеджерів.
Висновки:
1. Виявлено статистично значущий зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій за
емоційним інтелектом та психологічними особистісними характеристиками («екстраверсія
(інтроверсія)», «приязність (обособленість)», «самоконтроль (імпульсивність)», «емоційна стійкість
(емоційна нестійкість)», «експресивність (практичність)») менеджера.
2. Отримані дані можуть бути використані для розвитку в менеджерів освітніх організацій
інноваційних стилів управління у контексті розвитку емоційного інтелекту.
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у виявленні зв’язку між типами
менеджерів освітніх організацій за емоційним інтелектом та психологічними чинниками «бар’єри
педагогічної діяльності» та «задоволеність роботою».
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Klochko, A. O. Personal characteristics of educational organization managers: relationship with innovative
management styles. The article analyzes the results of empirical research related to personal characteristics of managers of
educational organizations (extraversion/introversion, attachment/isolation, self-control /impulsivity, emotional
stability/emotional instability, expressiveness/practicality). According to their emotional intelligence, educational
organization managers have been divided into three groups: emotionally ignorant, emotion controlling, and emotionally
sensitive. The author discusses the features of traditional and innovative management styles in relation to the respondents'
emotional intelligence type: emotion controlling and emotionally sensitive educational organization managers use
innovative management styles, while emotionally ignorant managers use traditional management styles.
The author also discusses the relationship between the educational organization managers' intelligence-based
management styles and their personal characteristics. It is shown that the personal characteristics of educational
organization managers associate with their innovative management. The findings can be helpful in promoting innovative
management styles used by educational organization managers in the context of emotional intelligence development
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Лагодзінська В. І.
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА ДЕТЕРМІНАНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
Лагодзінська В. І. Креативність як важлива детермінанта забезпечення психологічного здоров’я
персоналу освітніх організацій: теоретичний аналіз проблеми. У статті здійснено теоретико-методологічний
аналіз креативності персоналу освітніх організацій в контексті забезпечення психологічного здоров’я особистості.
Зазначено, що у визначенні психологічного здоров’я особистості дослідники розглядають його не тільки
через призму концепції фізичного, психічного та соціального благополуччя, а й через підходи щодо
постійного саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації.
Ключові слова: креативність, творчість, психологічне здоров’я особистості, психологічне здоров’я
персоналу, освітні організації.
Лагодзинская В. И. Креативность как важная детерминанта обеспечения психологического
здоровья персонала образовательных организаций: теоретический анализ проблемы. В статье осуществлен
теоретико-методологический анализ креативности персонала образовательных организаций в контексте
обеспечения психологического здоровья личности. Отмечено, что в определении психологического здоровья
личности исследователи рассматривают его не только через призму концепции физического, психического и
социального благополучия, но и через подходы к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации.
Ключевые слова: креативность, творчество, психологическое здоровье личности, психологическое
здоровье персонала, образовательные организации.

Постановка проблеми. Переорієнтація сучасної освіти на європейські стандарти передбачає
підготовку компетентного персоналу освітніх організацій, здатного до особистісного і професійного
зростання. Важливою умовою на цьому шляху є забезпечення психологічного здоров’я персоналу
освітніх організацій. В ієрархії детермінант психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій
важливе місце належить креативному потенціалу особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури засвідчив що вивчення поняття
«креативність» у контексті психологічного здоров’я особистості має достатню багатовекторність
(О. Антонова [3], Д. Богоявленская [4], О. Бондарчук [5], П. Горностай [9], Л. Карамушка [13–15],
В. Лагодзінська [20], О. Лобода [21] Т. Любарт [23], В. Моляко [27; 28] А. Маслоу [25], І. Поклад [33],
Т. Яковишина [38], Н. Ярема [40] та ін.).
Поняття «психологічне здоров’я» розглядається, насамперед, у контексті психологічних
аспектів психічного здоров’я, стосується особистості в цілому та перебуває в тісному зв’язку з вищими
проявами людського духу (І. Галецька [7; 8], Ю. Никоненко [29], А. Шувалов [37] та ін.). Окрім того,
психологічне здоров’я визначається як процес гармонійного особистісного опрацювання життєвого
досвіду в напрямку самоздійснення особистості (Т. Коваленко [17], Н. Підбуцька [32] та ін.).
Разом із тим, аналіз літературних джерел вказує на те, що проблема дослідження креативності в
контексті забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організації розроблена
недостатньо. Виходячи з актуальності та недостатньої розробки проблеми, метою нашого
дослідження виступає теоретико-методологічний аналіз креативності як важливої детермінанти
забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій.
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Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної
та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психологоорганізаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в
умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – член-кореспондент НАПН
України, доктор психологічних наук, професор Л. Карамушка.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Розвиток особистості відбувається
упродовж усього життя людини. Одним із найважливіших критеріїв її розвитку є творчість.
Згідно з працями С. Яланської [39], зарубіжними та вітчизняними науковцями сформульовано
різні підходи до розуміння природи творчості: 1) психогенетичний підхід (В. Бехтєрєв, В. Енгельгард,
В. Вільчек та ін.). Кожна людина має певний рівень природної обдарованості творчими здібностями.
Творча здібність людини виступає як природжена потреба та реалізується за допомогою механізму
наслідування; 2) соціальний підхід (О. Лук [22], В. Моляко [27; 28] та ін.). Оскільки людина
народжується в світі соціальному, то процес її розвитку завжди супроводжується впливом
соціокультурного середовища. Соціальне обумовлює творчі можливості людини, сприяє їх реалізації
або гальмує їх прояв; 3) чуттєво‐емоційний підхід (В. Дружинін [10] та ін.). Творчість передбачає
внутрішню (ментальну) активність особистості, тому що супроводжується емоційно‐чуттєвими
реакціями особистості. Емоційні переживання можуть або спонукати особистість до творчості, або
бути продуктом творчо‐діяльнісної активності; 4) аксіологічний (ціннісний) підхід (В. Роменець [35] та
ін.). Цінності визначають зміст творчості. Творчість є цінною лише тоді, коли виражається в
позитивній продуктивності; 5) діяльнісний підхід (Л. Виготський [6], В. Моляко [27; 28] та ін.).
Внутрішня активність особистості, як правило, має прояв у її зовнішній (діяльнісній) активності, мета
якої – перетворення світу через власну діяльність; 6) мотиваційний підхід (А. Маслоу [25], Г. Олпорт [30] та
ін.). До творчості особистість спонукає певний тип мотивації, тому творчість породжується специфічними
внутрішніми прагненнями людини.
Творчість як культурно-історичне явище має психологічний аспект: особистісний і
процесуальний (О. Антонова [2]). Згідно з поглядами багатьох учених, найважливішими у формуванні
творчої особистості є психологічні аспекти творчості, внутрішні процеси, а основою творчої діяльності
виступають механізм уяви, сприйняття, фантазії, волі (М. Дяченко [11]).
На думку В. Роменця [35], саме через творчість простежуються можливі вияви
індивідуальності людини. «Творчість – це боротьба з усім хворобливим, творчість – це прояснення і
душевне очищення, катарсис» [35]. Людина – це розумне створіння, наділене душею, свідомістю,
прагненням до зростання та вдосконалення (у духовній, професійній сферах тощо), внутрішньою
потребою у постійному поступі вперед – безперервному саморозвитку [35].
Тим часом, існує детально викладена модель емоційного резонансу, висунута Т. Любартом [23]
для пояснення механізмів впливу позитивних і негативних емоцій на креативне мислення. На його
думку, креативність може відігравати позитивну роль у повсякденному житті кожної людини,
наприклад, допомагаючи розв’язувати проблеми в стосунках з іншими людьми, що зустрічаються в
емоційному і професійному житті [23].
Важливого значення проблема розвитку креативності в контексті забезпечення
психологічного здоров’я набуває в освітній галузі, яка перебуває на шляху суттєвого реформування.
На думку Р. Павлюк [31], для того щоб вижити у ситуації постійних змін, щоб адекватно на них
реагувати, особистість повинна активізувати свій творчий потенціал. Таким чином, виникає протиріччя
між репродуктивним характером традиційної системи освіти і нагальною потребою суспільства у
креативній системі розвитку особистості.
У найпростішому варіанті слід говорити про творчий потенціал як про ресурс творчих
можливостей людини, здатність конкретної людини до здійснення творчих дій, творчої діяльності в
цілому (О.В. Лобода [21]). Авторка наголошує, що творчий потенціал виконує інтегруючу функцію в
структурі якісних характеристик системи психологічного здоров’я, розвитку та становлення
особистості.
На сьогодні перспектива подальшого розвитку системи освіти передбачає необхідність
дослідження проблеми забезпечення психологічного здоров’я у взаємозв’язку із творчим розвитком
особистості.
У наш час здійснюється перегляд уявлень про людину як особистість, її неповторну цінність, і
це потребує розв’язання нових проблем. Найважливішою серед них є проблема збереження здоров’я
людини, причому не тільки фізичного, а й психологічного. Різнобічна й тривала дія несприятливих
соціальних, психологічних, економічних та інших чинників зумовлює виникнення в менеджерів
організацій високої нервово-психічної напруги. Це, в свою чергу, викликає різноманітні негативні
прояви в їхній поведінці та діяльності, зокрема відчуття душевного дискомфорту, негативні психічні
стани, межові нервово-психічні розлади. В результаті цього виникає проблема психологічного здоров’я
особистості.
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На думку В. Ананьєва [1], суттєве призначення психології здоров’я проявляється в розкритті
так званої «квітки потенціалів» особистості: потенціал розуму (інтелектуальний аспект здоров’я) –
здатність людини розвивати інтелект та вміти користуватися ним; потенціал волі (особистісний аспект
здоров’я) – здатність людини до самореалізації, уміння ставити цілі та досягати їх, обираючи адекватні
засоби; потенціал почуттів (емоційний аспект здоров’я) – здатність людини конґруентно виражати
власні почуття, розуміти та некритично сприймати почуття інших людей; потенціал тіла (фізичний
аспект здоров’я) – здатність розвивати фізичну складову здоров’я, усвідомлювати свою тілесність як
властивість власної особистості; креативний потенціал (творчий аспект здоров’я) – здатність людини
до творчої активності, творчості; духовний потенціал (духовний аспект здоров’я) – здатність розвивати
духовну природу людини.
Отже, у дослідженнях особливостей психічного здоров’я особистості значна увага зосереджена
на проблемі розкриття її потенційних можливостей. Особливого значення ми надаємо саме
креативності особистості.
Розкриваючи поняття «психічного здоров’я», Всесвітня організація охорони здоров’я
виокремлює такі сім компонентів: 1) усвідомлення та відчуття безперервності існування, постійність й
ідентичність свого фізичного та психічного «Я»; 2) постійність й однаковість переживань в
однотипних ситуаціях; 3) критичне ставлення до себе та своєї діяльності; 4) відповідність психічних
реакцій силі й частоті впливів соціального середовища; 5) здатність корегувати свою поведінку
відповідно до встановлених норм; 6) планування власної життєдіяльності і її реалізація; 7) здатність
змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин. Отже, психічне здоров’я
віддзеркалює внутрішню цілісність людини, її гармонію зі своїм внутрішнім «Я», що проявляється в
усвідомленій особистісній та професійній самореалізації [24].
Найбільш широко представлені дослідження креативності особистості в контексті її
психологічного здоров’я в гуманістичній психології (А. Маслоу [25], В. Моляко [27; 28]). Зазначається,
що творча самореалізація як прояв психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій, на думку
представників гуманістичної психології, розвиток творчого потенціалу і самореалізації особистості є
важливою умовою оздоровлення суспільства, оскільки передбачає єднання людини із соціумом, а
також зумовлює її творчу адаптацію, яка є необхідною для повноцінного життя в світі з бурхливими
змінами. Вбачаючи в творчості вищу людську потребу, прояв психологічного здоров’я та особистісної
інтеграції, психологи розглядають творчу особистість як особистість, яка є самоактуалізованою.
В. Моляко [27] підкреслює, що творчий потенціал особистості розглядається як інтегральна,
динамічна особистісно-соціальна властивість, яку можна охарактеризувати як невичерпний ресурс
творчих можливостей, здатність конкретної людини до цілеспрямованої творчої діяльності, що
виступає фундаментом її психічного благополуччя. Таким чином, творчий потенціал виконує
інтегруючу функцію в структурі якісних характеристик системи психічного здоров’я, розвитку та
становлення особистості.
Аналізуючи погляди А. Маслоу на досліджувану проблему, І. Поклад [33] зазначає, що, на
переконання А. Маслоу, темпи розвитку історичного процесу останнім часом значно прискорилися, і
людство переживає особливий історичний момент, зовсім не схожий на попередні. У суспільстві,
стверджує дослідник, назріла необхідність у новому типі людини – креативній особистості, яку б зміни
не лякали, а надихали, яка була б здатна до імпровізації, впевнена, мужня, духовно сильна, адаптивна у
несподіваній, незнайомій ситуації. Отже, проблема креативності, на думку А. Маслоу, – це перш за все
проблема креативної особистості (а не продуктів креативної діяльності, креативної поведінки тощо).
Автор глибоко переконаний, що креативність може проявлятися у всьому, що робить людина: в її
сприйнятті, установках, поведінці. Саме тому вона не може не впливати на контрактивну, когнітивну
та емоційну сферу людини [33].
На думку Т. Яковишина [38], сучасний педагог має знати та реалізовувати засади особистісно
орієнтованого навчання, індивідуального підходу, бути психологічно й емоційно компетентним,
володіти новітніми технологіями, бути лідером і менеджером, ефективним комунікатором й
фасилітатором, звільнитися від стереотипів та формувати ті знання й навички, які необхідні в
сучасному середовищі. Але найголовніше – бути креативною особистістю, адже саме креативність як
здатність до творчості, нестандартного й оригінального мислення і поведінки, що проявляється в
різних сферах активності людини, сприятиме максимальній орієнтації на творче начало в освітній
діяльності [38].
У контексті нашого дослідження цікавим є підхід І.М. Щербакової [37]. Дослідниця зазначає,
що ціннісносмислове визначення психологічного здоров’я підкреслює його основу повноцінного
розвитку людини. Духовний (ціннісно смисловий) вимір є доречним при визначенні і характеристиці
рівнів психологічного здоров’я (креативного, адаптивного, асимілятивно-акомадативного). При цьому,
духовність як особливий спосіб існування людини, визначає її зорієнтованість на широкий спектр
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загальнолюдських і культурних цінностей, які не перебувають між собою в ієрархічних відносинах, а
припускають альтернативність [37].
Чинниками ризику для психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій є висока
емоційна витратність і стресовість діяльності, відсутність у школах умов для зняття психологічної
втоми, недостатня компетентність у питаннях збереження психологічного здоров’я.
Л. Карамушка, А. Шевченко [14], вивчаючи стан проблеми підготовки менеджерів освітніх
організацій до збереження психологічного здоров’я у педагогічній теорії і практиці, виділили ряд
суперечностей між: високими вимогами професії до рівня здоров’я менеджерів освітніх організацій і
низькими показниками психічного, фізичного і соціального здоров’я менеджерів освітніх організацій
як професійної групи; об’єктивною потребою суспільства у збереженні здоров’я менеджерів освітніх
організацій та особливостями організації навчально-виховного процесу у навчальних закладах, що
спричиняє погіршення здоров’я менеджерів освітніх організацій, має здоров’язатратний характер,
недостатнім упровадженням сучасних здоров’язбережувальних технологій у практику діяльності
менеджерів освітніх організацій; соціальними потребами у вихованні здорового покоління і
недостатнім рівнем усвідомлення менеджерами освітніх організацій цінності психологічного здоров’я
для здоров’язбережувальної спрямованості навчально-виховного процесу у школі; потребами сучасної
школи у фахівцях з належним рівнем психологічного здоров’я і недостатньою розробленістю
теоретичних основ і технології підготовки менеджерів освітніх організацій до його збереження;
необхідністю створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальних закладах і
відсутністю у менеджерів освітніх організацій чітких орієнтирів та реальних можливостей для
реалізації здоров’язбережувальних технологій
На думку дослідниць, психологічне здоров’я менеджерів освітніх організацій є необхідною
умовою їх ефективної діяльності загалом і професійної зокрема. У наш час здійснюється перегляд
уявлень про людину як особистість, її неповторну цінність, і це потребує розв’язання нових проблем.
Найважливішою серед них є проблема збереження здоров’я людини, причому не тільки фізичного, а й
психологічного [14].
На сьогодні в умовах гуманізації суспільства в психолого-педагогічній галузі знань дедалі
більше уваги приділяється вивченню проблеми всебічного гармонійного розвитку, становлення,
зрілості, особистісного та професійного вдосконалення, здоров’я та благополуччя, необхідності
підтримки психічної норми особистості. Усі ці складові слід розглядати в контексті психології
здоров’я, що має багатовекторну спрямованість: збереження, зміцнення та цілісний розвиток
духовного, психічного, соціального та соматичного компонентів здоров’я (О. Лобода [21]).
На наш погляд, концепція креативності і концепція здорової, самоактуалізованої особистості є
тісними та взаємодоповнюваними.
Висновки. Креативність виступає важливою детермінантою забезпечення психологічного
здоров’я освітнього персоналу. Розробка психологічних технологій розвитку креативності персоналу
освітніх організацій сприятиме забезпеченню психологічного здоров’я особистості в закладах освіти.
Перспектива подальших досліджень полягає в емпіричному дослідженні креативності як
детермінанти забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу.
Список використаних джерел
1. Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. – Кн. 1 : Концептуальные основы психологии здоровья / В. А.
Ананьев. – СПб. : Речь, 2006. – 384 с.
2. Антонова О. Є. Концептуальні підходи до виділення ознак креативності / О. Є Антонова. // Креативна
педагогіка ; Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2014. – Вип. 8. – С. 59–
67.
3. Антонова О. Є. Теоретичні підходи до створення моделі педагогічної обдарованості / [авт. кол. : О. А.
Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька, Н. Г. Сидорчук, О. М. Спірін, Н. В. Якса та ін.] // Професійнопедагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : монографія / за заг. ред. проф. О. А.
Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – С. 175–215.
4. Богоявленская Д. Б. «Субъект деятельности» в проблематике творчества / Д. Б. Богоявленская // Вопросы
психологии. – 1999. – № 2. – С. 35.
5. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх
навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.
6. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : психол. очерк / Л. С. Выготский. – М. :
Просвещение, 1991. – 92 с.
7. Галецька І. І. Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки / І. І. Галецька // Науковий вісник
Львівського державного університету внутрішніх справ. – Л., 2012. – № 2 (1). – С. 49–58.
8. Галецька І. І. У пошуках свободи: внутрішня свобода як критерій психологічного здоров’я / І. І. Галецька //
Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка
АПН України. – К., 2010. – Вип. 10. – С. 129–139.

32

Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54
9. Горностай П. П. Креативність і гармонійність особистості (психотерапевтичний аспект) / П. П. Горностай //
Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім.
М. П. Драгоманова, 2005. – № 9 (33). – С. 3–7.
10. Дружинин В. Н. Психология творчества / В. Н. Дружинин // Психологический журнал. – 2005. – № 5. – С. 101–
109.
11. Дяченко М. Д. Творчість і креативність як педагогічні категорії: історичний аспект / М. Д. Дяченко //
Науковий огляд. – 2016. – № 5 (26). – С. 1–11.
12. Іващук Л. Ю. Сучасні концептуальні чинники інтегральної характеристики здоров’я особистості і суспільства :
колективна монографія / Л. Ю. Іващук // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження ; Міністерство освіти і
науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди / [заг. ред. проф. Ю. Д.
Бойчука]. – Харків, 2017. – С. 33–40.
13. Карамушка Л. М. Феномен «здоров’я», як актуальний напрям досліджень в організаційній психології / Л. М.
Карамушка. Т. М. Дзюба // Організаційна психологія. Економічна психологія. – 2019. – № 1 (16).
14. Карамушка Л. М. Психологічні чинники та умови забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх
організацій / Л.М. Карамушка, А. М. Шевченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології
імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2017. – Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія.
Соціальна психологія. – Вип. 47. – С. 22–29.
15. Карамушка Л. М. Соціальна фрустрованість освітнього персоналу: зв’язок зі складовими організаційної
культури загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. Карамушка, І. В. Заіка // Актуальні проблеми психології :
зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том І : Організаційна психологія.
Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 45. – C. 4–40.
16. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини / І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич / за ред. І. Я. Коцана ;
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ-Вежа, 2011.– 430 с.
17. Коваленко Т. М. Творчість і креативність – риси майбутніх фахівців у вищій економічній освіті / Т. М.
Коваленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://novyn.kpi.ua/2009-3-2/02_Kovalenko.pdf
18. Коновальчук В. Взаємозв’язок психологічного здоров’я та творчого розвитку особистості / В. Коновальчук
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oipopp.ed-sp.net/public/oipopp/repository/metod/1670_1_kcl_0.pdf
19. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини / І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич. – Луцьк : РВВ-Вежа ;
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – 430 с.
20. Лагодзінська В. І. Креативний потенціал освітніх організацій: взаємозв’язок із типами організаційної культури
/ В. І. Лагодзінська // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С.
Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – Т. І : Організаційна психологія.
Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2014. – Вип. 41. – С. 40–45.
21. Лобода О. В. Креативність як основа психічного здоров’я особистості / О. В. Лобода [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/3_2010/16.pdf
22. Лук А. Н. Психология творчества / А. Н. Лук ; под ред. П. В. Занкова. – М. : Наука, 1978. – 127 с.
23. Любарт Т. Психология креативности / Т. Любарт, С. Торджман, Ф. Зенасни ; пер. с франц. – М. : КогитоЦентр,
2009. – 215 с.
24. Малімон Л. Я. Професійна самореалізація як чинник психічного здоров’я персоналу державної служби / Л. Я.
Малімон // Психологічні перспективи. – 2018. – Вип. 31. – С. 195–206.
25. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с.
26. Мешко Г. М. Детермінанти професійного здоров’я вчителя / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогіка здоров’я :
збірник наукових праць V Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова / за заг.
ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – С. 357–362.
27. Моляко О. В. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред. В. О.
Моляко, О. Л. Музики. – Житомир : Рута, 2006. – 320 с.
28. Моляко В. О. Творчий потенціал людини як психологічна проблема / В. О. Моляко // Обдарована дитина. –
2005. – № 6. – С. 2.
29. Никоненко Ю. П. Клінічна психологія : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. – К. : КНТ, 2016. – 369 с.
30. Олпорт Г. Становление личности : Избранные труды / [пер. с англ. Л. В. Трубицыной и Д. А. Леонтьева] ; под
общ. ред. Д. А. Леонтьева / Г. Олпорт. – М. : Смысл, 2002. – 462 с.
31. Павлюк Р. О. Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154.doc.htm.
32. Підбуцька Н. В. Критерії психологічного здоров’я особистості / Н. В. Підбуцька, О. М. Курявська. // Проблеми
та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / [ред. Л. Л. Товажнянський,
О. Г. Романовський]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – Вип. 28 (32). – С. 255–260.
33. Поклад І.М. Креативність у концепції А. Г. Маслоу / І. М. Поклад // Новый акрополь. Культурная ассоциация
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.newacropolis.org.ua/ru/study/conference/?thesis= 4960
34. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика / Я. А. Пономарев. – М. : Педагогика, 1976. – 280 с.
35. Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посіб. / В. А. Роменець. – [2-ге вид, доп.]. – К. : Либідь, 2001. –
288 с.
36. Шувалов А. В. Антропологические аспекты психологии здоровья / А. В. Шувалов // Национальный
психологический журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 23–36.

33

Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54
37. Щербакова І. М. Духовний вимір психологічного здоров’я особистості в сучасному глобалізованому просторі
/ І. М. Щербакова // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології
ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Випуск 10, 2010. – С. 892–902
38. Яковишина Т. В. Трансформація поняття «Креативність» у контексті реформування педагогічної освіти / Т. В.
Яковишина, Ю. В. Шалівська // Інноваційна педагогіка : науковий журнал Причорноморського науководослідного інституту економіки та інновацій. – Одеса, 2019. – Т. 2. – Вип. 10. 188 с.
39. Яланська С. П. Психологія творчості : навч. посіб. / С. П. Яланська // Міністерство освіти і науки України;
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. До 100-ліття Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014.
40. Ярема Н. Ю. Психологічне здоров’я особистості / Н. Ю. Ярема // Юридична психологія. – 2015. – № 2. –
С. 106–115.
Spysok vykorystanykh dzherel
1. Anan'ev V. A. Osnovy psihologii zdorov'ja. – Kn. 1 : Konceptual'nye osnovy psihologii zdorov'ja / V. A. Anan'ev. –
SPb. : Rech', 2006. – 384 s.
2. Antonova O. Ye. Kontseptualni pidkhody do vydilennia oznak kreatyvnosti / O. Ye Antonova. // Kreatyvna
pedahohika ; Akademiia mizhnarodnoho spivrobitnytstva z kreatyvnoi pedahohiky. – Vinnytsia, 2014. – Vyp. 8. – S. 59–
67.
3. Antonova O. Ye. Teoretychni pidkhody do stvorennia modeli pedahohichnoi obdarovanosti / [avt. kol. : O. A.
Dubaseniuk, O. Ye. Antonova, S. S. Vitvytska, N. H. Sydorchuk, O. M. Spirin, N. V. Yaksa ta in.] // Profesiinopedahohichna osvita: suchasni kontseptualni modeli ta tendentsii rozvytku : monohrafiia / za zah. red. prof. O. A.
Dubaseniuk. – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2006. – S. 175–215.
4. Bogojavlenskaja D. B. «Sub#ekt dejatel'nosti» v problematike tvorchestva / D. B. Bogojavlenskaja // Voprosy
psihologii. – 1999. – № 2. – S. 35.
5. Bondarchuk O. I. Sotsialno-psykholohichni osnovy osobystisnoho rozvytku kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh
zakladiv u profesiinii diialnosti : monohrafiia / O. I. Bondarchuk. – K. : Nauk. svit, 2008. – 318 s.
6. Vygotskij, L. S. Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste : psihol. ocherk / L. S. Vygotskij. – M. :
Prosveshhenie, 1991. – 92 s.
7. Haletska I. I. Psykholohichne zdorovia yak problema natsionalnoi bezpeky / I. I. Haletska // Naukovyi visnyk
Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – L., 2012. – № 2 (1). – S. 49–58.
8. Haletska I. I. U poshukakh svobody: vnutrishnia svoboda yak kryterii psykholohichnoho zdorovia / I. I. Haletska //
Problemy suchasnoi psykholohii : zb. nauk. prats KPNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H.S.Kostiuka
APN Ukrainy. – K., 2010. – Vyp. 10. – S. 129–139.
9. Hornostai P. P. Kreatyvnist i harmoniinist osobystosti (psykhoterapevtychnyi aspekt) / P. P. Hornostai // Naukovyi
chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia № 12. Psykholohichni nauky : zb. nauk. prats. – K. : NPU im. M. P.
Drahomanova, 2005. – № 9 (33). – S. 3–7.
10. Druzhinin V. N. Psihologija tvorchestva / V. N. Druzhinin // Psihologicheskij zhurnal. – 2005. – № 5. – S. 101–109.
11. Diachenko M. D. Tvorchist i kreatyvnist yak pedahohichni katehorii: istorychnyi aspekt / M. D. Diachenko //
Naukovyi ohliad. – 2016. – № 5 (26). – S. 1–11.
12. Ivashchuk L. Yu. Suchasni kontseptualni chynnyky intehralnoi kharakterystyky zdorovia osobystosti i suspilstva :
kolektyvna monohrafiia / L. Yu. Ivashchuk // Zahalna teoriia zdorovia i zdoroviazberezhennia ; Ministerstvo osvity i
nauky Ukrainy Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody / [zah. red. prof. Yu. D.
Boichuka]. – Kharkiv, 2017. – S. 33–40.
13. Karamushka L. M. Fenomen «zdorovia», yak aktualnyi napriam doslidzhen v orhanizatsiinii psykholohii / L. M.
Karamushka. T. M. Dziuba // Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. – 2019. – № 1 (16).
14. Karamushka L. M. Psykholohichni chynnyky ta umovy zabezpechennia psykholohichnoho zdorovia menedzheriv
osvitnikh orhanizatsii / L.M. Karamushka, A. M. Shevchenko // Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats In-tu
psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – 2017. – Tom I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna
psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. – Vyp. 47. – S. 22–29.
15. Karamushka L. M. Sotsialna frustrovanist osvitnoho personalu: zviazok zi skladovymy orhanizatsiinoi kultury
zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv / L. M. Karamushka, I. V. Zaika // Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. prats
In-tu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – 2016. – Tom I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna
psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. – Vyp. 45. – C. 4–40.
16. Kotsan I. Ya. Psykholohiia zdorovia liudyny / I. Ya. Kotsan, H. V. Lozhkin, M. I. Mushkevych / za red. I. Ya. Kotsana
; Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. – Lutsk : RVV-Vezha, 2011.– 430 s.
17. Kovalenko T. M. Tvorchist i kreatyvnist – rysy maibutnikh fakhivtsiv u vyshchii ekonomichnii osviti /
T. M. Kovalenko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://novyn.kpi.ua/2009-3-2/02_Kovalenko.pdf
18. Konovalchuk V. Vzaiemozviazok psykholohichnoho zdorovia ta tvorchoho rozvytku osobystosti / V. Konovalchuk
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://oipopp.ed-sp.net/public/oipopp/repository/metod/1670_1_kcl_0.pdf
19. Kotsan I. Ya. Psykholohiia zdorovia liudyny / I. Ya. Kotsan, H. V. Lozhkin, M. I. Mushkevych. – Lutsk : RVV-Vezha
; Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2011. – 430 s.
20. Lahodzinska V. I. Kreatyvnyi potentsial osvitnikh orhanizatsii: vzaiemozviazok iz typamy orhanizatsiinoi kultury /
V. I. Lahodzinska // Aktualni problemy psykholohii : zb. naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka
NAPN Ukrainy / [red. kol. : S. D. Maksymenko (hol. red.) ta in.]. – T. I : Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna
psykholohiia. Sotsialna psykholohiia / za red. S.D. Maksymenka, L.M. Karamushky. – K. : Instytut psykholohii imeni
H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2014. – Vyp. 41. – S. 40–45.

34

Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54
21. Loboda O. V. Kreatyvnist yak osnova psykhichnoho zdorovia osobystosti / O. V. Loboda [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu : https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/3_2010/16.pdf
22. Luk A. N. Psihologija tvorchestva / A. N. Luk ; pod red. P. V. Zankova. – M. : Nauka, 1978. – 127 s.
23. Ljubart T. Psihologija kreativnosti / T. Ljubart, S. Tordzhman, F. Zenasni ; per. s franc. – M. : KogitoCentr, 2009. –
215 s.
24. Malimon L. Ya. Profesiina samorealizatsiia yak chynnyk psykhichnoho zdorovia personalu derzhavnoi sluzhby /
L. Ya. Malimon // Psykholohichni perspektyvy. – 2018. – Vyp. 31. – S. 195–206.
25. Maslou A. G. Motivacija i lichnost' / A. G. Maslou. – SPb. : Piter, 2008. – 352 s.
26. Meshko H. M. Determinanty profesiinoho zdorovia vchytelia / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Pedahohika zdorovia :
zbirnyk naukovykh prats V Vseukr. nauk.-prakt. konf., prysv. 170-richchiu z dnia narodzhennia I. I. Mechnykova / za
zah. red. akad. I. F. Prokopenka. – Kharkiv : KhNPU im. H. S. Skovorody, 2015. – S. 357–362.
27. Moliako O. V. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / za red. V. O. Moliako,
O. L. Muzyky. – Zhytomyr : Ruta, 2006. – 320 s.
28. Moliako V. O. Tvorchyi potentsial liudyny yak psykholohichna problema / V. O. Moliako // Obdarovana dytyna. –
2005. – № 6. – S. 2.
29. Nykonenko Yu. P. Klinichna psykholohiia : navch. posib. / Yu. P. Nykonenko. – K. : KNT, 2016. – 369 s.
30. Olport G. Stanovlenie lichnosti : Izbrannye trudy / [per. s angl. L. V. Trubicynoj i D. A. Leont'eva] ; pod obshh. red.
D. A. Leont'eva / G. Olport. – M. : Smysl, 2002. – 462 s.
31. Pavliuk R. O. Kreatyvnist yak skladova chastyna profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu : http://www.rusnauka.com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154.doc.htm.
32. Pidbutska N. V. Kryterii psykholohichnoho zdorovia osobystosti / N. V. Pidbutska, O. M. Kuriavska. // Problemy ta
perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity : zb. nauk. pr. / [red. L. L. Tovazhnianskyi, O. H.
Romanovskyi]. – Kharkiv : NTU "KhPI", 2011. – Vyp. 28 (32). – S. 255–260.
33. Poklad I.M. Kreatyvnist u kontseptsii A. H. Maslou / I. M. Poklad // Novыi akropol. Kulturnaia assotsyatsyia
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http: // www.newacropolis.org.ua/ru/study/conference/?thesis= 4960
34. Ponomarev Ja. A. Psihologija tvorchestva i pedagogika / Ja. A. Ponomarev. – M. : Pedagogika, 1976. – 280 s.
35. Romenets V. A. Psykholohiia tvorchosti: navch. posib. / V. A. Romenets. – [2-he vyd, dop.]. – K. : Lybid, 2001. –
288 s.
36. Shuvalov A. V. Antropologicheskie aspekty psihologii zdorov'ja / A. V. Shuvalov // Nacional'nyj psihologicheskij
zhurnal. – 2015. – № 4 (20). – S. 23–36.
37. Shcherbakova I. M. Dukhovnyi vymir psykholohichnoho zdorovia osobystosti v suchasnomu hlobalizovanomu
prostori / I. M. Shcherbakova // Problemy suchasnoi psykholohii : zb. nauk. prats PNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu
psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy. – K. : Vypusk 10, 2010. – S. 892–902
38. Iakovyshyna T. V. Transformatsiia poniattia «Kreatyvnist» u konteksti reformuvannia pedahohichnoi osvity / T. V.
Yakovyshyna, Yu. V. Shalivska // Innovatsiina pedahohika : naukovyi zhurnal Prychornomorskoho naukovo-doslidnoho
instytutu ekonomiky ta innovatsii. – Odesa, 2019. – T. 2. – Vyp. 10. 188 s.
39. Ialanska S. P. Psykholohiia tvorchosti : navch. posib. / S. P. Yalanska // Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy;
Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni V.H. Korolenka. Do 100-littia Poltavskoho natsionalnoho
pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka. – Poltava, 2014.
40. Iarema N. Yu. Psykholohichne zdorovia osobystosti / N. Yu. Yarema // Yurydychna psykholohiia. – 2015. – № 2. –
S. 106–115.
Lagodzinska, V. I. Creativity as an important determinant of mental health of educational staff: a
theoretical analysis of the problem. The article presents a theoretical and methodological analysis of educational
organization staff's creativity in the context of their psychological health. Psychological health is not only about
individuals physical, mental and social well-being, but also about individuals' continuous self-development and selfrealization. The problem of creativity in the context of psychological health is becoming increasingly important in
education, which is under a dramatic reform in Ukraine. Creative potential plays an integrating role in the system of
individuals' psychological health and personal development. Therefore, when exploring mental health of an individual,
great attention should be focused on developing their creativity. Further development of the education system in Ukraine
calls for studying the role of educators' creativity in maintaining their psychological health. In this context, the
development of psychological technologies for promoting educators' creativity will help to maintain their psychological
health.
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УДК 159.942
Лагодзінський В. В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЕМОЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО»
ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ЛІДЕРСТВА
Лагодзінський В. В. Теоретичний аналіз поняття «емоційне лідерство» як одного із видів лідерства.
Метою статті є здійснення теоретичного аналізу концепцій емоційного інтелекту та емоційного лідерства.
Розглянуто теорії і моделі емоційного інтелекту та емоційного лідерства.
Відзначено, що емоційний інтелект, як складова частина емоційного лідерства, сприяє особистісному, а
також професійному зростанню особистості, впливаючи на її успішність у житті. Розкриваються основні
принципи емоційного лідерства, які дозволяють лідеру застосовувати емоційне лідерство з метою поліпшення
ефективності процесу управління.
Ключові слова: лідерство, емоційний інтелект, емоційне лідерство, стилі емоційного лідерства,
управління, двофакторна модель емоційного лідерства.
Лагодзинский В. В. Теоретический анализ понятия «эмоциональное лидерство» как одного из
видов лидерства. Целью статьи является осуществление теоретического анализа концепций эмоционального
интеллекта и эмоционального лидерства. Рассмотрены теории и модели эмоционального интеллекта и
эмоционального лидерства.
Отмечено, что эмоциональный интеллект, как составная часть эмоционального лидерства, способствует
личностному, а также профессиональному росту личности, воздействуя на ее успешность в жизни. Раскрываются
основные принципы эмоционального лидерства, которые позволяют лидеру применять эмоциональное лидерство
с целью улучшения эффективности процесса управления.
Ключевые слова: лидерство, эмоциональный интеллект, эмоциональное лидерство, стили эмоционального
лидерства, управление, двухфакторная модель эмоционального лидерства.

Постановка проблеми. Розвиток емоційного лідерства у менеджерів та підприємців сприяє їх
готовності позитивно впливати на розв’язання проблем організаційного розвитку в організаціях,
оскільки це може сприяти осмисленню та вирішенню ряду стратегічних і тактичних завдань,
покращенню рівня уміння управління відносинами, поліпшенню соціальної чуйності (визначення
нових напрямів діяльності, визначення змісту, форм та методів взаємодії із колективом та клієнтами,
досягнення певних угод між партнерами тощо).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблема лідерства достатньою мірою
досліджена у психології. Серед зарубіжних дослідників найвідоміші Ф. Голтон [3], який розробляв
персоналістичний підхід до вивчення поняття лідерства, Ф. Фідлер [22], Е. Голландер [25] – синтетична
теорія лідерства, М. Стогділл [41] – ситуаційний підхід, Ф. Фідлер [22] – ситуаційна модель
керівництва, П. Герсі та К. Бланшард [24] – теорія життєвого циклу, Т. Мітчелл і Р. Хаус [39] – модель
«шлях мета», В. Врум і Ф. Єттон [43] та А. Яго [42] – ситуаційна модель ухвалення рішень,
Е. Голландер [25] – концепція «кредиту довіри», К. Левін [33], Р. Лікерт [34, 35] – поведінковий підхід,
Д. Коттер [31], У. Бенніс [18, 19], М. Вебер [45], Р. Хаус [26, 27], Д. Мендл [38], Б. Басс [16, 17] –
харизматична концепція, Р. Лікерт [34, 35] – двомірна модель лідерства, Л. Картер [21] – критерії
лідерства, Х. Келлі [30], Т. Мітчелл та С. Гренн [39] – атрибутивна теорія лідерства, К. Альдерфер [14]
– мотиваційна теорія, С. Кучмарскі і Т. Кучмарскі [32] – ціннісна теорія лідерства, А. Лоутон [7],
Д. Дженкінс [28] – організаційне лідерство.
Розробкою та впровадженням поняття емоційного інтелекту та емоційного лідерства займались
Д. Гоулман [4], Р. Бояціс та Е. Маккі [2], М. Кетс де Вріс [9], Ізард К. [5], П. Саловей та Д. Карузо [6],
М. Чапмен [13], Д. Майер [36], Р. Бар-Он [15] та ін.
Серед вітчизняних дослідників специфіка емоційного лідерства вивчалась та аналізувалась у
статтях С. І. Нестулі [11], Г. П. Рекуна [12], Ю. В. Бєлікової [1], О. П. Крупського [8],
С. Г. Козловської [7].
Теоретичний аналіз емоційного лідерства вимагає, на наш погляд, висвітлення таких питань:
1. Теорія емоційного інтелекту як основа для виникнення теорії емоційного лідерства.
2. Основні підходи до теорії емоційного лідерства.
Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз теорій емоційного лідерства і емоційного
інтелекту та їх взаємозв’язку.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Емоційний інтелект є досить новою
психологічною концепцією, цей феномен вивчається значною кількістю дослідників.
У роботах дослідників пропонувалися певні методики дослідження емоційного інтелекту,
серед яких необхідно виділити кілька основних моделей. До них відносять: Модель емоційного
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інтелекту Д. Майера і П. Саловея [36], Модель емоційного інтелекту Д. Гоулмана [4], Модель
емоційного інтелекту Р. Бар-Она [15].
Найбільш відома в науковій психології модель емоційного інтелекту, розроблена П. Саловеєм і
Д. Майєром [36], саме вони ввели у психологію термін «емоційний інтелект». Вони визначали
емоційний інтелект як здатність відстежувати власні та чужі почуття і емоції, розрізняти їх і
використовувати цю інформацію для направлення мислення і дій. Емоційний інтелект розглядався як
складний конструкт, що складається зі здібностей трьох типів: ідентифікація і вираження емоцій,
регуляція емоцій, використання емоційної інформації в мисленні і діяльності. Кожен тип здібностей
складається з ряду компонентів. Здатність до ідентифікації і вираження емоцій ділиться на два
компонента, один із яких спрямований на свої, а інший – на чужі емоції. У перший компонент
включаються вербальний і невербальний субкомпоненти, а в другий – субкомпоненти невербального
сприйняття та емпатії. Регуляція емоцій складається з двох компонентів: регуляція своїх і чужих
емоцій. Третій тип здібностей, пов’язаний із використанням емоцій у мисленні і діяльності, включає
компоненти гнучкого планування, творчого мислення, перенаправленої уваги і мотивації.
До праць із проблеми розробки моделей емоційного інтелекту також можна віднеси розробки й
інших авторів. Найбільш відомою є модель Д. Гоулмена [4]. Він заснував свою модель на ранніх
уявленнях П. Саловея і Д. Майєра [36], але додав до виділених ними компонентів ще кілька, а саме
ентузіазм, наполегливість і соціальні навички. Тим самим він поєднав когнітивні здібності, що входили
в модель П. Саловея і Д. Майєра [36], з особистісними характеристиками.
Стосовно структурних компонентів, з яких складається емоційний інтелект, можливо виділити
три важливі визначення емоційного інтелекту: здатність співпрацювати з внутрішнім середовищем
своїх почуттів і бажань; здатність розуміти відносини особистості, що репрезентується в емоціях, і
керувати емоційною сферою на основі інтелектуального аналізу і синтезу; сукупність емоційних,
особистих і соціальних здібностей, які впливають на загальну здатність ефективно справлятися з
вимогами і тиском навколишнього середовища.
За теорією Р. Бар-Она [15], емоційний інтелект визначається як сукупність найрізноманітніших
здібностей, які забезпечують можливість успішно діяти в будь-яких ситуаціях. Учений виділив 5
субкомпонентів, які характеризують структуру емоційного інтелекту: саморозуміння (усвідомлення
власних емоцій, упевненість у собі, самоповага, самоактуалізація); комунікативний потенціал (емпатія,
соціальна відповідальність); адаптаційні здібності (вміння розв’язувати проблеми, долати труднощі,
емоційна лабільність); антистресовий потенціал (стійкість до стресів, самоконтроль); загальний настрій
(оптимістичність).
Вітчизняні вчені у своїх дослідженнях, що стосуються взаємозв’язку емоційної компетентності
та емоційного інтелекту і емоційного лідерства, доходять висновку, що найбільш важливими
складовими емоційного інтелекту є самосвідомість, саморегулювання та соціальні навички. Між ними
існує прямий взаємозв’язок, оскільки регулювання неможливе без усвідомлення, а соціальні навички у
суспільстві будуються на основі індивідуальних характеристик [8, с. 224].
С. Г. Козловська зазначає, що, підсумовуючи результати досліджень за цією проблематикою, в
загальному вигляді термін «емоційна компетентність» можна представити таким чином: емоційна
компетентність = емоційний інтелект + лідерська компетентність [7, с. 132].
Крім вищезазначених теорій, існують і інші, які дотично стосуються теорій емоційного
інтелекту. Так, у своїй статті Ю. В. Бєлікова [1, c. 8–10] описує ще певну кількість теорій.
Теорія «внутрішнього стимулювання» лідерства К. Кешмана перегукується з теорією
емоційного лідерства, оскільки містить акценти на компонентах емоційного інтелекту – самопізнанні,
управлінні змінами, міжособистісних відносинах, знаходженні рівноваги.
Вихідною точкою теорії опосередкованого лідерства Р. Фішера й А. Шарпа є те, що для
реалізації функції лідерства не завжди необхідно займати формальну позицію лідера.
Теорія «двигуна лідерства» Н. Тічі орієнтована на виявлення умов, що з просто лідера роблять
переможця, сприяють тому, щоб залишатися лідером.
Концепція «трубопроводу лідерства» Р. Черена, С. Дроттера та Дж. Ноела передбачає
просування лідера по шести «сходинках майстерності»: від управління собою до управління іншими;
від управління іншими до управління менеджерами; від управління менеджерами до функціонального
менеджера; від функціонального менеджера до бізнес-менеджера; від бізнес-менеджера до групового
менеджера; від групового менеджера до менеджера організації [1, c. 8–10].
Теорія «розподіленого» лідерства Д. Л. Бредфорта та А. Р. Кохена полягає в тому, що в групі,
що реалізує проект, не обов’язково мати одного, постійного лідера.
Основна ідея концепції сполучного лідерства та «гарячих груп» Дж. Ліпмана-Блюмена полягає в
тому, що сучасний лідер повинен вміти встановлювати зв’язки між своїми бажаннями і цілями, а також
цілями і бажаннями інших людей [1, c. 8–10].
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З метою діагностики емоційного інтелекту розроблено відповідні методики та тести: MSCEIT
(The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Tests) розроблений на основі теорії Пітера Саловея і
Джона Майера [36], «SEI (Six Seconds Emotional Intelligence Test), OVC (Organizational Vital Signs),
розроблені групою «6 секунд»; EQ-i Ревена Бар-Она [15], ECI (Emotional Competence Inventory) Хая
МакБера, The Emotional Intelligence View 360 (EIV360) та інші.
Тож можна зробити висновок, що існує дві групи передумов розвитку емоційного інтелекту. До
першої належать біологічні: рівень емоційного інтелекту батьків, правопівкульний тип мислення,
спадкові задатки емоційної сприйнятливості, властивості темпераменту, особливості переробки
інформації. До другої входять соціальні: вміння співпереживати іншим людям, ступінь розвитку
самосвідомості дитини, впевненість в емоційній компетентності, рівень освіти батьків і сімейний дохід,
емоційно благополучні відносини між батьками, зовнішній локус контролю, релігійність. Отже, до
структури емоційного інтелекту входять здатності до усвідомленої регуляції емоцій; розуміння
(осмислення) емоцій; асиміляція емоцій в мисленні; розрізнення і вираження емоцій.
Відповідно, з вищевикладеного можливо зробити висновок, що емоційний інтелект – це
сукупність емоційних і соціальних здібностей, таких як здатність до розуміння власних емоцій і емоцій
інших людей, до управління емоційною сферою і самомотивації. Всі структурні компоненти
емоційного інтелекту взаємопов’язані, і їхня тісна взаємозалежність сприяє ефективній
міжособистісній взаємодії. Складові емоційного інтелекту важливі і необхідні для внутрішньої
регуляції власних емоційних станів і для успішного впливу на зовнішнє середовище. Розвиток цих
складових сприяє особистісному, а також професійному зростанню особистості, впливаючи на її
успішність в житті.
У 90-х роках минулого століття виникає нове поняття лідерства – емоційне лідерство, що
тісно пов’язане із поняттям емоційного інтелекту. Розробкою та упровадженням поняття емоційного
лідерства займались Д. Гоулман [4], Р. Бояціс та Е. Маккі [2], М. Кетс де Вріс [9], К. Ізард [5],
П. Саловей та Д. Карузо [6], М. Чапмен [13], Дж. Майер [36], Р. Бар-Он [15], та ін.
Найактивнішим популяризатором поняття емоційного лідерства вважається Д. Гоулман [4],
американський журналіст і психолог, який на матеріалах психологічних досліджень і опитувань довів,
що успіх у житті залежить не стільки від логічного інтелекту – IQ, скільки від здібностей управляти
своїми емоціями – EQ.
У своїй книзі «Емоційне лідерство» він описує модель лідерських здібностей відповідно до
структури емоційного інтелекту [4]:
1. Самосвідомість: емоційна самосвідомість, адекватна самооцінка, впевненість у собі. Лідери з
високорозвиненою самосвідомістю здатні усвідомлювати вплив своїх емоцій і почуттів на
психологічний стан, що допомагає інтуїтивно обрати кращий спосіб поведінки в складній ситуації.
Вони знають свої сильні сторони і межі можливостей – це сприяє усвідомленню того, коли потрібно
звернутися по допомогу або на чому слід акцентувати увагу при виробленні лідерських якостей.
2. Самоконтроль: контроль емоцій, відкритість, адаптивність, воля до перемоги, ініціативність,
оптимізм. Лідери з розвиненим самоконтролем стійкі до стресів, зберігають спокій і розважливість під
час кризи; вміють відкрито визнати свої помилки, гнучко пристосовуватися до чергових складнощів і
мінливих ситуацій; прагнуть до підвищення якості своєї роботи і діяльності підлеглих, позитивно
оцінюють своїх послідовників.
3. Соціальна чуйність: емпатія, ділова обізнаність, люб’язність. Лідери з такими навичками
здатні розуміти оточуючих, співчутливо до них ставитися, можуть стати на місце іншої людини; вони
здатні орієнтуватися в житті організації, розуміти, які цінності і негласні правила визначають
поведінку співробітників; здатні бути уважними до потреб клієнтів, стежать за тим, щоб вони
отримали необхідне.
4. Управління відносинами: наснага, вплив, допомога в самовдосконаленні, сприяння змінам,
врегулювання конфліктів, командна робота і співпраця. Лідери, які мають дані здібності, вміють
викликати відгук у послідовників і надихнути на виконання поставлених завдань; можуть своєчасно
дати своїм підлеглим пораду, ініціюють перетворення, вміють погасити конфлікт і зрозуміти думки
конфліктуючих сторін, а потім перевести енергію в русло спільної справи. Такі лідери створюють в
організації атмосферу спільності, почуття єдності колективу.
Засновники теорії емоційного лідерства Д. Гоулман [4], Р. Бояціс і Е. Маккі [2] дійшли
висновку, що основою реалізації лідерських здібностей керівника є його емоційний прояв. Вони
вводять поняття резонансного лідерства – це лідерство на основі налаштування лідера і його аудиторії
на одну емоційну хвилю. В основі резонансного лідерства лежить емоційний інтелект, активність
свідомості, оптимізм і емпатія. На основі своїх досліджень вчені виділяють стилі лідерства, чотири з
яких сприяють емоційному резонансу, а решта викликають дисонанс, якщо використовуються без
урахування ситуації:
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1. Ідеалістичний стиль. Лідер надихає людей, малюючи їм привабливий образ майбутнього,
позитивно впливає на клімат в організації. Даний стиль необхідно використовувати, коли зміна
ситуації вимагає створення нового образу майбутнього або якщо необхідно визначити ясний
напрямок руху. Серед навичок емоційного інтелекту опорними для ідеалістичного стилю є:
натхнення, самосвідомість, відкритість, співпереживання.
2. Навчальний. Лідер пов'язує бажання людей з цілями організації, використовує цей стиль,
щоб допомогти співробітникам поліпшити продуктивність за рахунок розвитку перспективних
здібностей. В основі цього стилю лежать такі навички емоційного інтелекту, як вміння розвивати
здібності інших людей, самосвідомість, емпатія.
3. Товариський. Лідер створює гармонію шляхом зближення людей. Використовується, щоб
усунути розлад в колективі, мотивувати працівників у важкі часи або зміцнити міжособистісні
відносини. Використання цього стилю передбачає наявність таких навичок емоційного інтелекту, як
співпереживання, вміння розуміти почуття і потреби інших людей, здатність впливати на настрій
підлеглих, вміння врегулювати конфлікти.
4. Демократичний. Лідер оцінює внесок співробітників в роботу і за допомогою активного
залучення їх до процесу управління домагається відданості. Використовується, щоб домогтися
підтримки, одностайності, отримати від співробітників пропозиції щодо розвитку справи. Цей стиль
будується на трьох навичках емоційного інтелекту: здатність до командної роботи і співпраці, вміння
врегулювати конфлікти і впливати.
5. Амбіційний. Лідер прагне до досягнення важких цілей і вирішення найбільш цікавих
завдань, тиск з боку лідера часто негативно позначається на кліматі в колективі. Такий стиль
найдоречніше використовувати, коли необхідно отримати високі результати від команди
кваліфікованих співробітників з високою мотивацією. Лідерам, які використовують даний стиль,
часто не вистачає глибокої самосвідомості, чуйності до підлеглих, самоконтролю.
6. Авторитарний. Лідер розсіює страхи, вказуючи чіткий напрямок руху в непередбачених
ситуаціях, часто здійснює негативний вплив на колектив, особливо в разі зловживання цим стилем.
Ефективний у кризовій ситуації, коли необхідна повна реорганізація бізнесу, або при управлінні
важкими співробітниками. Базується на таких навичках емоційного інтелекту, як впливовість,
прагнення до досягнень і ініціативність. Однак таким лідерам не завжди вистачає самоконтролю і
чуйності.
Згідно з цією теорією, перевагами емоційного лідерства, порівняно з іншими типами
лідерства, є:
- спроможність аналізувати власні емоції та розпізнавати їх вплив на себе та інших, ситуацію в
цілому;
- використання інтуїції у процесі прийняття рішень;
- адекватна самооцінка: розуміння власних сильних сторін і меж своїх можливостей;
- уміння контролювати руйнівні емоції й імпульси;
- лідерство базується на повазі та довірі, що робить його менш конфліктним та суперечливим,
натомість стабільним та надійним;
- висока адаптивність у ситуаціях змін, у кризових умовах;
- висока ефективність роботи групи, що очолює емоційний лідер;
- ініціативність та креативність дій, що мають місце в професійній діяльності, сприяють
розвитку групи, організації;
- сприятливий для роботи емоційний клімат у колективі;
- використання командної роботи та співробітництва.
На відміну від вищезазначених авторів професор М. Кетс де Вріс [9] у своїх працях визначає
поняття емоційного лідерства у вигляді двофакторної моделі, яка нараховує дві ролі керівника-лідера:
харизматичну та базову архітектурну. Сам вчений віддавав перевагу першій із них, адже, на його
думку, харизматичні лідери ніколи не зупиняються на досягнутому, викликаючи почуття дискомфорту,
вони провокують оточуючих на активні дії; крім того, це люди, які здатні за рахунок різних
маніпуляцій дійти згоди з будь-ким. На відміну від резонансного лідера Д. Гоулмана [4], який добре
розуміється на власних та чужих емоціях, харизматичний лідер М. Кетс де Вріса [9] впливає на
колектив через харизму.
М. Кетс де Вріс [9] виділяє чотири складових процесу організаційних змін – занепокоєння,
конфронтація, кристалізація, зміна. Управління процесом перетворень в організації передбачає вплив
на когнітивну і емоційну сферу персоналу. Усвідомлення необхідності змін, які несуть певні переваги,
має супроводжуватися позитивним емоційним відгуком. У цій ситуації велике значення набуває
здатність менеджера бути емоційним лідером колективу, який керуючи емоціями персоналу, створює
позитивну атмосферу, надихаючу співробітників на позитивне прийняття перетворень в організації.
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Також проблемою взаємозв'язку емоційного інтелекту з ефективністю лідерства займалася
Д. Джордж [6]. Вона провела теоретичний аналіз можливих зв’язків емоційного інтелекту з
діяльністю ефективних керівників і виділила ряд елементів, що характеризують змістовну сторону
менеджерської поведінки і залежать від впливу емоційного інтелекту:
1. Розвиток колективного усвідомлення цілей і завдань, а також уявлень про шляхи їх
досягнення. Високий рівень емоційного інтелекту керівника може сприяти висуненню надихаючого
підлеглих бачення кінцевого результату, стимулювати для його досягнення позитивний настрій,
креативність і гнучкість, вести до більш ефективного управління власними емоціями.
2. Сприяння розумінню персоналом важливості виконуваних робочих завдань. Високий рівень
емоційного інтелекту дозволяє керівнику краще зрозуміти робочі проблеми підлеглих, вселити
впевненість у можливості впоратися з ними, порушити в людях трудовий ентузіазм, породити
оптимізм щодо рівнів особистих досягнень.
3. Порушення і підтримання в організації як духу захопленості, ентузіазму, впевненості й
оптимізму, так і відносин співробітництва і довіри. Високий рівень емоційного інтелекту допомагає
керівнику правильно зорієнтуватися в істинних настроях людей, підказує вибір ефективних засобів
впливу, позитивно позначається на психологічній атмосфері в організації.
4. Прояв гнучкості в прийнятті рішень і адаптації до організаційних змін. Високий рівень
емоційного інтелекту, що виражається в пізнанні керівником своїх емоцій і управлінні ними,
допомагає йому знаходити ефективні підходи до розв’язання виникаючих проблем і здійснювати
успішні зміни в організаційному житті.
5. Встановлення і збереження осмисленої організаційної ідентичності. Високий рівень
емоційного інтелекту допомагає керівнику ефективно задіяти такі елементи організаційної культури,
як норми, цінності, організаційні символи, історії, міфи і т.п., викликаючи у людей почуття єднання з
організацією, сприяючи їх осмисленому входженню в організаційну культуру, посилюючи
ідентифікацію з організаційною реальністю.
Вітчизняні вчені Г.П. Рекун [12] та С.І. Нестуля [11] у своїх дослідженнях теорій емоційного
лідерства зазначають, що вплив емоційного лідера не обмежується лише гарантією добре виконаної
справи, люди і надалі будуть продовжуватися тягнутися до такого лідера, адже саме емоційний лідер
пробуджує в людях позитивні емоції, які розкривають у них найкращі сторони [11, с. 82]. Таким
чином, менеджер нового покоління – емоційний лідер, має вміти поєднувати та своєчасно, відповідно
до сформованої ситуації, використовувати кожен із шести запропонованих стилів Д. Гоулмана чи
спиратися на двофакторну теорію М. Кетс де Вріса, головне, щоб максимально розкрилося його
справжнє «я», і неважливо, відбудеться це через створення резонансу або з проявом харизми [12, с.
693].
Як видно із аналізу літератури, зарубіжні вчені займалися проблемою впливу емоційного
інтелекту на ефективність лідерства, проте залишаються маловивченими такі питання, як взаємозв’язок
емоційного та соціального інтелекту зі стилями лідерства. Також залишається маловивченим
взаємозв’язок соціального інтелекту з ефективністю лідерства.
Висновки. Таким чином, емоційний лідер має вміти поєднувати та своєчасно, відповідно до
сформованої ситуації, використовувати кожен із шести запропонованих стилів Д. Гоулмана чи
спиратися на двофакторну теорію М. Кетс де Вріса, головне, щоб максимально розкрилося його
справжнє «я», і неважливо, відбудеться це через створення резонансу або з проявом харизми.
Головним інструментом лідера-керівника є емоційний інтелект – здатність правильно
тлумачити емоції, які відчуває сам і оточуючі, а також уміння ними управляти. Протягом усього життя
людина накопичує досвід сприйняття тих чи інших емоцій, що згодом трансформується в імпульси, які
проявляються як відповідь на конкретну ситуацію. Від якості та обсягу цього досвіду залежить
уміння розпізнати та використати на свою користь ту чи іншу ситуацію.
Лідер повинен мати не лише високий рівень логічного інтелекту, але й розвивати емоційний
інтелект, що у свою чергу впливає на його вміння застосовувати емоційне лідерство з метою
поліпшення ефективності процесу управління. Саме емоційний інтелект визначає рівень потенціалу
емоційного лідерства керівника.
Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі рівня розвитку емоційного
лідерства у підприємців та чинників, що впливають на його розвиток.
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Lagodzinsky, V. V. Theoretical analysis of the concept of emotional leadership. The article deals with the
theories of emotional leadership and emotional intelligence and their interrelation. Emotional intelligence is a set of
emotional and social abilities, such as understanding of one's own and other people's emotions, management of one's own
emotions as well as self-motivation. All the structural components of emotional intelligence are interconnected, and their
close interdependence promotes effective interpersonal interaction. Emotional leader should not only have high logical
intelligence, but also emotional intelligence, which in turn affects his/her ability to use emotional leadership in order to
improve the management process. It is a leader's emotional intelligence that determines their level of emotional
leadership.
Foreign scholars have dealt with the effects of emotional intelligence on leadership, but the relationship between
emotional and social intelligence and leadership styles is still waiting for further research as is the relationship between
social intelligence and leadership.
It is concluded that emotional leadership in managers and entrepreneurs contributes to their effective solution of
the problems of organizational development through their understanding and solution of strategic and tactical tasks.
Keywords: leadership, emotional intelligence, emotional leadership, management, emotional leadership styles,
emotional leadership two-factor model
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Примачок Л. Л.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
З РІЗНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ
Примачок Л. Л. Порівняльне дослідження стану сформованості професійної компетентності у
фахівців з фізичної реабілітації з різним стажем роботи. В статті описано структуру професійної
компетентності фахівця з фізичної реабілітації. Зазначено, що до структури професійної компетентності
реабілітолога входять компоненти (когнітивний, соціально-психологічний та ціннісно-смисловий), кожен із яких
вміщує структурні складові (або субкомпоненти).
Шляхом проведення експериментального етапу дослідження вивчено психологічні особливості розвитку
професійної компетентності у фізичних реабілітологів, які вже мають вищу освіту та працюють із спеціальності.
Здійснено порівняльне дослідження стану сформованості професійної компетентності у фахівців з фізичної
реабілітації з різним стажем роботи (від 0 до більше 15 років). З урахуванням емпіричних даних уточнено
структуру комунікативної компетентності фахівця з фізичної реабілітації.
Ключові слова: професійна компетентність, когнітивний компонент, соціально-психологічний компонент,
ціннісно-смисловий компонент, комунікативна компетентність, фахівці з фізичної реабілітації.
Примачок Л. Л. Сравнительное исследование сформированности профессиональной
компетентности у специалистов по физической реабилитации с различным стажем работы. В статье описана
структура профессиональной компетентности специалиста по физической реабилитации. Отмечено, что структуру
профессиональной компетентности реабилитолога составляют компоненты (когнитивный, социальнопсихологический и ценностно-смысловой), каждый из которых состоит из субкомпонентов.
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Путём проведения экспериментального этапа исследования изучены психологические особенности
развития профессиональной компетентности у специалистов по физической реабилитации, которые имеют
высшее образование и работают по специальности. Проведено сравнительное исследование состояния
сформированности профессиональной компетентности у специалистов по физической реабилитации с разным
стажем работы (от 0 до более 15 лет). С учётом эмпирических данных уточнена структура коммуникативной
компетентности специалиста по физической реабилитации.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, когнитивный компонент, социальнопсихологический компонент, ценностно-смысловой компонент, коммуникативная компетентность, специалисты
по физической реабилитации.

Постановка проблеми. В науковій літературі неодноразово зазначається, що гармонійна Яконцепція реабілітолога є джерелом і носієм потреб самовдосконалення, самостановлення й
самоставлення, формування себе як суб’єкта діяльності (Л.М. Карамушка [2]; І.О. Котик [5]). Останнє,
в свою чергу, свідчить про сформовану професійну компетентність фахівця. В останньому
представлені і великою мірою безпосередньо «переплетені» моменти самопізнання і самотворчості,
самореалізації і самовизначення. Пізнаючи себе, ми, разом із цим, перетворюємо і навіть створюємо
себе. Проте, далеко не всі питання залишаються вирішені в психологічній царині. Зокрема, це
стосується структури професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації, а також уточнення
змісту окремих складових професійної компетентності, як, наприклад, комунікативної, прогностичної,
аксіологічної та інших компетентностей тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як правило, процес становлення професійної
компетентності фахівця вчені розглядають у зв’язку із розвитком професійної рефлексії спеціаліста
(Л.М. Карамушка [2]; Н.О. Михальчук та Н.О. Хупавцева [7]; В.І. Слободчиков [10; 11]), а також з
огляду на формування суб’єктності особистості (І.О. Котик [5]; В.І. Слободчиков [10; 11]). Остання не
може бути компенсована іншими якостями та властивостями під час професійного становлення
реабілітолога, у процесі безпосередньо розвитку його суб’єктності, що есплікується, разом із тим, в
творчих процесах виконання діяльності. В той же час, професійна рефлексія ніби зумовлюється самим
механізмом розвитку суб’єктності особистості в цілому. Розкриваючи її сутність, В.І. Слободчиков [11]
наголошує, що суб’єктні характеристики не можуть бути генетично заданими в психіці людини. Але,
безумовно, ці характеристики опановуються суб’єктом та засвоюються в готовому вигляді ніби з
урахуванням позиції ззовні. Так, В.І. Слободчиков зазначає: «У суспільстві, як і в тілі, ... немає нічого
такого, що можна було б уподібнити деякому «прообразу» суб’єктності» [11, с. 61]. Для суб’єкта
постає можливим тільки третій шлях – оволодіння собою, своїми якостями та характеристиками,
перетворення в свою природну сутність. Таким чином, за В.І. Слободчиковим [10], суб’єктність постає
як така особистісна властивість, що буде протистояти власне особистісній соціальності (саме
«власній», а не «анонімно відчуженій»). Таким чином, відбувається перетворення висхідних соціально
заданих передумов на деяку сукупність здібностей, які забезпечують суто практичне ставлення фахівця
в цілому до свого процесу життєдіяльності, а також, зокрема, до професійної діяльності. При цьому
кожному етапові становлення суб’єктності людини в онтогенезі відповідають, на думку
В.І. Слободчикова [10], певним чином заздалегідь визначені форми рефлексії. Вчений виокремлює
п’ять таких форм: прогнозувальна, порівняльна, визначальна, синтезуюча, трансцендентна. Кожна
форма безпосередньо виконує свої функції в складному процесі розвитку самосвідомості, в тому числі
– і професійному.
Так, прогнозувальна рефлексія актуалізує фрейми особистості, що відповідають ніби за
«відволікання» суб’єктних якостей особистості безпосередньо від процесу життєдіяльності в широкому
сенсі слова, з урахуванням всіх її можливих змістів. Прогнозувальна рефлексія ніби «розмежовує»
сфери «Я» та «не Я» особистості, тобто вивільняє самосвідомість суб’єкта із «поглинання» його
співбуттям, експлікуючи форму залежності особистості від деякого заздалегідь заданого психічного
утворення (образу, уявлення та ін.).
Порівняльна рефлексія забезпечує пізнання суб’єктом себе в даному, реальному, ніби
очевидному світі та ототожнення себе з цим світом. У цьому випадку свідомість ніби «піднімається»
над кожним конкретним певним зв’язком, над конкретним психічним утворенням. Свідомість
особистості постає цілісною, гармонійною структурою, пов’язаною власне у зовнішній побудові, отже,
вона ніби стає «вільною» і «байдужою» щодо свого буття та буття інших, щодо оточуючого світу в
цілому.
У випадку актуалізації порівняльної рефлексії відбувається своєрідна інверсія сфер «Я» і «не
Я». Таким чином, всі суто позитивні визначення, характеристики «не Я» ніби виявляються
визначеннями власне свого «Я» («Я точно знаю це». «Я добре знайомий з цим». «Я – в усьому
цьому!»). В свою чергу, якщо актуалізовані фрейми «не Я» зводяться особистістю до нуля, то
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відбувається процес, коли «не Я» більше немає – залишається лише так звана «всепоглинаюча»
очевидність, наявність даного, заздалегідь визначеного змісту свідомості суб’єкта.
Визначальна рефлексія вперше виявляє розбіжність між «Я» суб’єкта і «не Я» особистості.
Вона зумовлює відчуження і об’єктивування людиною законів суб’єктивної діяльності, її
опредметнення. Завдяки цьому відбувається перетворення позитивних фреймів «Я» в позитивні
фрейми «не Я», які існують поза суб’єктного ставлення людини до самого себе, сутність якого постає
зрозумілою лише завдяки протиставленням, які фіксуються особистістю під впливом процесів
відрефлексування оточуючої дійсності.
Визначальна рефлексія здійснюється в формі процесу, який виникає як форма даності деякій
об’єктивності, як засіб відтворення експлікованого особистістю сенсу свідомості. Перше дозволяє
людині усвідомити незалежний зміст існування певного об’єкта; друге фасилітує розуміння
особистістю змісту, який має бути обов’язково відрефлексованим. Своєрідність такого
відрефлексування певної ситуації можна зобразити таким чином: «Я точно знаю це». «Я точно знаю,
що знаю це». «Я не знаю, що Я це точно знаю!»
Виявляючи розбіжність власне свого «Я» з буттям, яке має місце, людина звертається до іншої
особливої форми рефлексії – синтезуючої. Синтезуюча рефлексія є властивою самовизначеній,
свідомій особистості. Розмежовуючи численні структури «Я» та «не Я» (чужий, невідомий зміст) –
синтезуюча рефлексія виявляється, разом із цим, в кожному визначеному «Я» як феномен
протистояння «не Я», коли «Я» виявляється ніби змістом мною реалізованою дійсністю, а «не Я» –
змістом, який, проте, не є реалізованим, тобто тією дійсністю, яка ще має реалізуватися в майбутньому.
Актуалізуючи будь-який наявний стан свідомості особистості, синтезуюча рефлексія, передусім,
забезпечує вихід «Я» за будь-які актуальні межі самого себе, дозволяє сприймати оточуючу дійсність
як дійсність свого «Я», власне співбуття тощо.
Синтезуюча рефлексія є вагомим кроком на шляху протиставлення суб’єкта і об’єкта. Завдяки
ній об’єктивна реальність втрачає свою відособленість і незалежність існування від свідомості
суб’єкта. Лише асоціюючись із «Я», інтегрованому в свідомості, людина набуває здатності
відрефлексування оточуючої дійсності.
Трансцендентна рефлексія дозволяє людині виявити укоріненість в світі, а не лише актуалізує
фрейми, що відповідають за взаємодію з оточуючою дійсністю; тим самим особистість може взагалі
вийти за межі не тільки себе, але й своїх взаємостосунків зі Світом. Вона, за своєю суттю, опановує так
звану «розширюючу свідомість», яка, на нашу думку, також великою мірою фасилітуватиме
професійне становлення фахівця з фізичної реабілітації.
Кожна із проаналізованих нами форм рефлексії здійснює свій безпосередній внесок до процесу
розвитку самосвідомості людини. Проте, ми вважаємо, трансцендентній і синтезуючій належить
провідна роль. Саме ці форми найбільшою мірою фасилітують особистісний розвиток.
Отже, професійне становлення фахівця з фізичної реабілітації є інтегративним процесом зміни
реабілітолога як суб’єкта діяльності. Він являє собою континуум від невідповідності професійної
компетентності до відповідності тому образу себе як професіонала, який фахівець сприймає власне як
свій взірець. У висхідній точці цього континууму покладені фрейми, що відповідають за тлумачення
досвіду, який сприймається кожною людиною ніби як зовнішні факти, проблеми, які не пізнаються, або
якщо немає бажання їх змінювати. В підсумку – статика. Це, в кінцевому результаті, призводить до
вільно змінюваних або переміщених тлумаченнях сенсів досвіду, до створення нових структур,
досвіду, які легко змінюються. Суб’єкт, у цьому разі, починає жити своїми проблемами, відчуваючи
відповідальність за те, що саме він зробив для їхнього розв’язання. В підсумку маємо інтегрований
процес змін професійного становлення фахівця.
Отже, метою даної статті є:
1. Описати структуру професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації.
2. Шляхом проведення експериментального етапу дослідження вивчити психологічні
особливості розвитку професійної компетентності у фізичних реабілітологів, які вже мають вищу
освіту та працюють із спеціальності.
3. Здійснити порівняльне дослідження стану сформованості професійної компетентності у
фахівців з фізичної реабілітації з різним стажем роботи (від 0 до більше 15 років).
4. З урахуванням емпіричних даних уточнити структуру комунікативної компетентності
фахівця з фізичної реабілітації.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Отже, спираючись на аналіз
наукової літератури, а також враховуючи особливості професійної діяльності фахівця з фізичної
реабілітації, побудуємо структуру професійної компетентності даного спеціаліста. Будемо вважати, що
до структури професійної компетентності реабілітолога входять компоненти (когнітивний,
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соціально-психологічний та ціннісно-смисловий), кожен із яких вміщує структурні складові (або
субкомпоненти).
Когнітивний компонент професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації, в
свою чергу, включає:
- загальнонаукову компетентність, що передбачає знання своєї професії, сформованість вмінь
та навичок виконання професійної діяльності;
- діагностичну компетентність, тобто вміння ставити пацієнтові діагноз, планувати процес
фізичної реабілітації;
- психотерапевтичну компетентність, що має на увазі здатність реабілітолога до
використання психотерапевтичних прийомів у професійній діяльності, застосування елементів
психологічної реабілітації та корекції, а також проведення соціально-психологічних тренінгів з
пацієнтами у разі необхідності.
Наступним компонентом є соціально-психологічний. Він вміщує:
- комунікативну компетентність – здатність до спілкування та інтерактивної взаємодії,
дотримання норм і культури спілкування, прийнятих в даному професійному середовищі, що фасилітує
досягнення фахівцем мети професійної діяльності. Комунікативна компетентність в якості основного,
базового свого компонента вміщує інтерпретативну компетентність, що передбачає здатність до
інтерпретації дій, вчинків та висловлювань інших людей (а також своїх власних), здатність до
інтерпретації скриптів, які пропонуються пацієнтами. Комунікативна компетентність передбачає також
емпатійне ставлення до інших людей, оволодіння новими формами ділового і творчого спілкування;
- міжкультурну компетентність – здатність до опанування культурних норм, прийнятих в
даному суспільстві, здатність до уникнення етнічних стереотипів, до міжкультурних діалогів,
гармонізації своєї та пацієнтів етнічної свідомості;
- інформаційну компетентність – передбачає сформованість у фахівця з фізичної реабілітації
здатності до використання новітніх інформаційних технологій у професійній діяльності, вміння
використовувати їх таким чином, щоб це виключало маніпулювання іншими людьми.
Наступним компонентом професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації є
ціннісно-смисловий. Він вміщує такі компоненти:
- аксіологічна компетентність, що дозволяє фахівцеві сприймати свою професійну діяльність
як ціннісний процес, процес допомоги пацієнтам із врахуванням інтересів тих, на кого саме спрямована
дана діяльність; аналіз накопиченого в професійному спілкуванні досвіду інших людей з метою
ефективного досягнення бажаних результатів, забезпечення взаємопізнання, взаєморозуміння,
взаємокорекції в спільній діяльності; дотримання професійної етики, норм і культури діяльності;
забезпечення позитивного психологічного клімату в професійній діяльності, створення психологічного
благополуччя, взаємозадоволеності учасників спільної діяльності;
- прогностична компетентність, що передбачає вміння розподіляти функції і ролі в спільній
професійній діяльності, планувати хід реабілітаційного процесу та передбачати його наслідки,
здатність до проектування (у разі необхідності) нового професійного середовища, раціональний
розподіл функцій і ролей у спільній професійній діяльності. Прогностична компетентність фахівця з
фізичної реабілітації передбачає також сформованість у спеціаліста конкурентоздатності як уміння
виокремити найкращі еталони професійної діяльності, прагнення перевершити їх, позитивно
представити результати власної діяльності;
- акмеологічна компетентність – це системна структурна багаторівнева інтегральна
особистісна якість, яка дозволяє людині ставити і ефективно вирішувати завдання, проблеми та задачі
різного рівня складності в галузі самопізнання, самосвідомості, саморозвитку, самоактуалізації,
самореалізації тощо. Компонентами акмеологічної компетентності фізичних реабілітологів є:
мотиваційно-особистісний (який включає акме-мотивацію, акмеологічні здібності і готовність до
саморозвитку); когнітивний – акмеологічні знання і система інтелектуально-емоційних вмінь, які
сприяють безперервному оновленню і збагаченню акмеологічних знань; операціональний – включає
уміння і навички самопізнання і саморегуляції. Інтегративним критерієм сформованої акмеологічної
компетентності реабілітолога є ефективність формулювання і вирішення завдань, проблем та задач
різного рівня складності в галузі самоактуалізації, самовдосконалення, саморозвитку тощо;
- творча компетентність – здатність до виконання професійної діяльності на творчому рівні.
З метою реалізації емпіричного дослідження професійної компетентності фахівців з фізичної
реабілітації було використано такі психодіагностичні методики:
1. «Методика діагностики комунікативної толерантності» (В.В. Бойко) [1] дає можливість
виявлення рівня комунікативної толерантності особистості на основі самооцінки респондентами своєї
поведінки в нескладних ситуаціях взаємодії з іншими людьми (діагностика здатності приймати чи не
приймати індивідуальні характеристики людей у взаємостосунках; тенденції оцінювати людей,
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виходячи з концепції власного «Я»; категоричності або сталості своєї оцінки щодо оточуючих людей;
вміння приховувати або нівелювати неприємні враження за умов зіткнення з некомунікабельними
якостями інших людей; схильності перевиховувати партнера по спілкуванню; схильності
підлаштовуватися під партнерів по комунікації; терпимості щодо дискомфортних станів оточуючих;
адаптаційних здатностей у міжособистісній взаємодії з іншими людьми).
Для отримання більш достовірних результатів респондентам пропонувалися певні ситуації, які
окреслюють взаємодію з іншими людьми, і їм було потрібно оцінити ці ситуації, ніби вони
знаходилися на місці героїв цих ситуацій.
2. Методика «Діагностика емпатії» (А. Меграбян, Н. Епштейн) [6]. Дана методика
використовувалась для діагностики загального рівню емпатії у взаємостосунках з батьками, колегами
по роботі та людьми похилого віку.
3. Шкалу товариськості Фрайбурзького особистісного опитувальника (FPI) [14] використано
для діагностики психічних станів і властивостей особистості, які мають неабияке значення для процесу
соціальної адаптації індивіда, регуляції своєї поведінки та діяльності інших.
Опитувальник містить 12 шкал, 9 з яких є основними. Задіяна нами в експериментальній
частині дослідження шкала товариськості характеризує як потенційні можливості особистості, так і
реальні прояви соціальної активності індивіда; високі оцінки дозволяють стверджувати щодо
сформованості потреби в спілкуванні і готовності особистості до задоволення цієї потреби.
Респонденти, які отримали високі бали за даною шкалою, належать до категорії балакучих,
товариських, підприємливих.
4. «Опитувальник самоактуалізації САМОАЛ» (Е. Шострем, в модифікації Л.Я. Гозмана,
Ю.Є. Альошиної, М.В. Загіки та М.В. Кроз) [15]. Методика містить 11 шкал. В експерименті
використано шкалу спонтанності; високий показник даної особистісної якості свідчить про впевненість
індивіда в собі і довіру до навколишнього світу; останнє є підтвердженням того, що самоактуалізація
стала способом життя, а не є мрією або прагненням респондента.
5. «Методика визначення рівня розвитку інтелектуальної рефлексії на матеріалі розв’язання
задач евристичного типу» (А.В. Карпов) [3] використовувалась для діагностики рівня сформованості
інтелектуальної рефлексії особистості.
6. «Опитувальник здатності до управління самопрезентації у спілкуванні» (М. Снайдер) [12].
За допомогою опитувальника було діагностовано, якою мірою респонденти здійснюють контроль над
своєю поведінкою і, тим самим, можуть впливати на загальне враження, яке складається у оточуючих
щодо них. Дана шкала дозволяє розрізняти людей, які добре вміють управляти враженнями, що
створюються стосовно них («високий рівень контролю своєї поведінки») і людей, чия поведінка
детермінується, як правило, суто внутрішніми настановленнями («низький рівень контролю своєї
поведінки»).
Фахівці з фізичної реабілітації, які мають високі показники за опитувальником, вміють добре
регулювати свою поведінку відповідно до певної соціальної ситуації; їх поведінка – гнучка, а діапазон
її варіативності для різних ситуацій широкий. Фахівці, які мають низькі показники за опитувальником,
приділяють недостатньо уваги інформації, що свідчить про те, як слід себе поводити в певній
соціальній ситуації; їх поведінка задається скоріше внутрішнім емоційним станом і настановленнями, а
не когнітивним стилем здійснення пізнавальної діяльності й особливостями певної конкретної ситуації.
7 Опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки» (В.І. Моросанова) [9] було використано для
вивчення особливостей планування та програмування поведінки та діяльності, з метою контролю і
оцінки результатів своїх дій, гнучкості та самостійності тощо.
8. Методика «Діагностика мотивації до уникнення невдач» (Т. Елерс) [8] було використано з
метою діагностики акмеологічної компетентності фахівців із фізичної реабілітації.
9. «Тест-опитувальник для визначення самоставлення особистості» (В.В. Столін,
С.Р. Пантелєєв) [13]. Дана методика вміщує 9 шкал: закритість-відкритість, самовпевненість,
самокерівництво, самоставлення, самоцінність, самоприйняття, «самовходження» в процес діяльності,
внутрішня конфліктність, самозвинувачення.
10. «Методика діагностики провідного типу реагування» (М.М. Кашапов, Т.Є. Шалаєва) [4]
діагностує рівень сформованості у респондента кожного з трьох можливих типів реагування на
ситуацію конфлікту: агресію, вихід та розв’язання.
Нами були сформовані таки групи респондентів:
• група F1 – реабілітологи-жінки, які мають стаж роботи до 5 років (48 фахівців);
• група F2 – реабілітологи-чоловіки, які мають стаж роботи до 5 років (45 фахівців);
• група F3 – реабілітологи-жінки, які мають стаж роботи від 5 до 10 років (39 фахівців);
• група F4 – реабілітологи-чоловіки, які мають стаж роботи від 5 до 10 років (40
фахівців);
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•
•

група F5 – реабілітологи-жінки, які мають стаж роботи від 10 до 15 років (42 фахівців);
група F6 – реабілітологи-чоловіки, які мають стаж роботи від 10 до 15 років (38
фахівців);
• група F7 – реабілітологи-жінки, які мають стаж роботи від 15 років і більше (46
фахівців);
• група F8 – реабілітологи-чоловіки, які мають стаж роботи від 15 років і більше років
(36 фахівців).
У респондентів груп F1–F4 не було діагностовано статистично значущої різниці в результатах
(тобто рівень сформованості професійної компетентності фахівців від 0 до 10 років є приблизно
однаковим; також не діагностовано статистично значущої різниці в результатах між чоловіками та
жінками). Отримані нами результати даних респондентів наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати косокутової факторизації даних респондентів груп F1–F4
(у балах, констатувальне дослідження)
Фактори
№
Назва змінної
з/п
Фактор 1
Фактор 2
1
Загальнонаукова компетентність
0,5834
-0,0003
2
Діагностична компетентність
0,5711
-0,0012
3
Психотерапевтична компетентність
0,5318
0,0004
4
Комунікативна компетентність
0,5048
-0,0001
5
Інформаційна компетентність
0,4764
-0,0135
6
Міжкультурна компетентність
0,0005
0,3321
7
Прогностична компетентність
0,0016
0,3017
8
Аксіологічна компетентність
-0,0002
0,2718
9
Акмеологічна компетентність
-0,0014
0,2649
10
Творча компетентність
-0,0025
0,2310
Питома вага (загальний показник)
4,7
1,8
Як свідчать наведені в табл. 1 результати, дані за субкомпонентами, які входять до
когнітивного та соціально-психологічного компонентів професійної компетентності фізичних
реабілітологів, в основному увійшли до першого, базового фактора. Зокрема, це такі субкомпоненти:
загальнонаукова компетентність, діагностична та психотерапевтична компетентності, які увійшли до
когнітивного компонента професійної компетентності фізичного реабілітолога, а також комунікативна
та інформаційна компетентності, що віднесені нами до другого, соціально-психологічного компонента
професійної компетентності. Такий розподіл змінних за факторами дозволяє нам зробити певні
висновки стосовно професійної компетентності фізичного реабілітолога в цілому, а також щодо
сформованості професійної компетентності фахівця зокрема.
Таким чином, професійна компетентність фізичного реабілітолога є достатньо складним
психологічним феноменом, який включає в себе новоутворення в поєднанні когнітивної складової із
комунікативним та інформаційним субкомпонентами. Отже, наявність професійної компетентності є
важливою умовою становлення і розвитку психотерапевтичної майстерності, що в цілому утворює
зміст психологічної культури фахівця з фізичної реабілітації.
Дещо іншу картину щодо сформованості професійної компетентності діагностуємо у фізичних
реабілітологів (як чоловіків, так і жінок), які мають стаж роботи від 10 до 15 років (групи F5–F6). У цих
респондентів результати також розподілилися за двома факторами, проте до першого, базового
фактора, крім субкомпонентів, що виокремилися у респондентів груп F1–F4, також увійшли
прогностична та акмеологічна компетентності ціннісно-смислового компонента. Так, до другого,
незначущого фактора увійшли міжкультурна компетентність соціально-психологічного компонента, а
також аксіологічна та творча компетентності ціннісно-смислового компонента (табл. 2).
Отримані нами результати професійної компетентності фізичних реабілітологів зі стажем
роботи від 10 до 15 років дозволяють стверджувати, що професійна компетентність фізичного
реабілітолога включає в себе професійні знання, вміння, навички, здібності, які характеризують досить
широкий діапазон його професійних можливостей, володіння фахівцем інструментарієм управління
власною діяльністю, прийомами і технологіями реалізації професійної діяльності. Такі результати
також свідчать про вміння реабілітолога виявляти ініціативу і комунікабельність у ситуаціях
професійної взаємодії.

48

Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблиця 2
Результати косокутової факторизації даних респондентів груп F5–F6
(у балах, констатувальне дослідження)
Фактори
Назва змінної
Фактор 1
Фактор 2
Загальнонаукова компетентність
0,6871
0,0002
Діагностична компетентність
0,6517
-0,0001
Комунікативна компетентність
0,6402
-0,0015
Інформаційна компетентність
0,6348
0,0020
Психотерапевтична компетентність
0,6225
0,0004
Прогностична компетентність
0,6117
0,0001
Акмеологічна компетентність
0,5934
0,0005
Міжкультурна компетентність
-0,0003
0,4102
Аксіологічна компетентність
-0,0012
0,3928
Творча компетентність
-0,0027
0,3516
Питома вага (загальний показник)
5,4
2,6

Неабияке значення для фахівця з фізичної реабілітації відіграє комунікативна компетентність.
Її значущість зумовлена необхідністю організації ефективної роботи різних фахівців, створенням
команди, яка працює на загальний результат; потребою в публічних виступах, в розтлумаченні цілей,
завдань реабілітаційного (лікувального) закладу, стратегій і тактик своєї поведінки тощо. Крім того,
реабілітолог має володіти навичками конструктивної критики, розуміти точки зору своїх партнерів по
взаємодії, вміти працювати з інформацією зокрема та з інформаційними технологіями в цілому.
Під комунікативною компетентністю фахівця з фізичної реабілітації ми будемо розуміти
складне особистісне новоутворення, що включає комунікативні здібності та вміння, психологічні
знання в сфері спілкування, властивості особистості, психологічні стани, які супроводжують
комунікативний процес в цілому.
У реабілітологів груп F5–F6 було діагностовано досить високі результати за акмеологічною
компетентністю, яка входить до ціннісно-смислового компонента професійної компетентності. Це ми
пов’язуємо, передусім, з розширенням тезауруса поведінкових патернів, що забезпечують успішність у
спілкуванні, з опануванням індивідами різних способів і засобів управління ситуацією спілкування,
здатністю формувати досить гнучкі моделі поведінки в конкретних ситуаціях професійної діяльності.
Також слід наголосити на залежності комунікативно-компетентної поведінки від складності
когнітивної сфери суб’єкта, знань в галузі психології людей, когнітивної компетентності, а також
соціального мислення, соціального сприйняття і соціального уяви. Отримані нами результати
наголошують в якості головної цінності на унікальних характеристиках людини і підкреслюють, тим
самим, фасилітативний характер інтеракції. Тому комунікативна компетентність реабілітолога
пов’язується нами з ціннісним, творчим, суб’єктним потенціалом учасників і їх здатністю
підтримувати відкриті, розвивальні міжособистісні взаємостосунки, що забезпечують можливість
особистісного вдосконалення та зростання.
Стосовно акмеологічної компетентності ціннісно-смислового компонента професійної
компетентності фахівця з фізичної реабілітації, то ми можемо передбачити, що дана складова буде
орієнтуватися на розвиток особистісного потенціалу людини за рахунок застосування різноманітних
глибинних психологічних практик, і це дозволятиме розглядати спілкування реабілітолога як простір
презентації та апробації суб’єктивних моделей управління як власною активністю, так і активністю
партнера з професійної діяльності. Тому комунікативна компетентність пов’язується нами, перш за все,
з розвитком здатності суб’єктивного контролю, з формуванням позитивного образу світу, з
настановленнями на успіх, з умінням конструювати позитивну реальність міжособистісної взаємодії.
Як психологічний чинник розвитку комунікативної компетентності реабілітолога ми будемо
розглядати оптимізацію внутрішнього особистісного потенціалу індивіда.
Отже, комунікативна компетентність фахівця з фізичної реабілітації буде визначатися нами як
відповідне прагматичне використання спеціалістами соціальних знань і соціального досвіду в контексті
професійних взаємостосунків. В парадигмі такого розуміння можна говорити про те, що поведінка
фахівців відповідає контекстові професійної взаємодії, пов’язаному з характером взаємостосунків між
клієнтом та реабілітологом. Безперечним є те, що з метою успішного досягнення компетентних
взаємостосунків необхідним є знання принципів і правил спілкування, а також адекватних способів їх
реалізації. Високий рівень сформованості професійної компетентності передбачає здатність, передусім,
реабілітолога зберігати «бажані» взаємостосунки з клієнтами. Отже, основний акцент в нашому
дослідженні має бути зроблений на вивчення взаємостосунків, які формуються в діаді «реабілітолог49
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пацієнт». Як критерій сформованості комунікативної компетентності ми розглядаємо високий рівень
афіліації і контролю професійного спілкування, а для оцінки і класифікації стратегій прийняття
соціальних поглядів як особистісно значущих необхідним є врахування рівнів сформованості
когнітивного, емоційного і мотиваційного компонентів професійної компетентності.
Отримані нами результати у групах F5–F6 фахівців з фізичної реабілітації дозволяють
стверджувати, що наявність базових комунікативних умінь і навичок значно розширює можливості
кожного фахівця брати участь у компетентних взаємостосунках, проте перше не є гарантією саме таких
взаємовідносин (адже останні залежать, великою мірою, також від сформованості інших складових
професійної компетентності). Таким чином, комунікативна компетентність пов’язана не стільки з
високим рівнем комунікативної майстерності і ефективними результатами професійної діяльності,
скільки зі здатністю підтримувати міжособистісні взаємостосунки на бажаному для реабілітолога рівні.
Загалом, порівняння отриманих результатів за розвитком професійної компетентності фахівців
з фізичної реабілітації в групах F1–F4 (табл. 1) та в групах F5–F6 (табл. 2) дозволяє стверджувати, що у
респондентів груп F5–F6 результати є вищими, а це в цілому дозволяє зробити висновок стосовно
неабиякого впливу стажу роботи, професійної майстерності на сформованість професійної
компетентності фахівців в сфері фізичної реабілітації. Також структура професійної компетентності
респондентів груп F5–F6 є більш гармонійною, ніж у реабілітологів груп F1–F4, що свідчить про
наявність у структурі перших прогностичної та акмеологічної компетентностей ціннісно-смислового
компонента професійної компетентності фізичних реабілітологів. Проте, міжкультурна, аксіологічна та
творча компетентності мають порівняно низький рівень сформованості, вони увійшли до другого
фактора (табл. 2). Отже, узагальнені, цілісні висновки щодо сформованості професійної компетентності
фахівців з фізичної реабілітації ми зможемо зробити, описавши дані, отримані нами у респондентів
груп F7–F8, тобто у респондентів, які мають загальний стаж роботи більше 15 років. Отримані нами
результати наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Результати косокутової факторизації даних респондентів груп F7–F8
(у балах, констатувальне дослідження)
Фактори
№
Назва змінної
з/п
Фактор 1
Фактор 2
1
Загальнонаукова компетентність
0,7516
-0,0001
2
Комунікативна компетентність
0,7449
-0,0004
3
Діагностична компетентність
0,7328
-0,0013
4
Акмеологічна компетентність
0,7301
0,0005
5
Прогностична компетентність
0,6839
0,0003
6
Інформаційна компетентність
0,6514
-0,0012
7
Психотерапевтична компетентність
0,6413
-0,0004
8
Аксіологічна компетентність
0,6002
-0,0002
9
Міжкультурна компетентність
0,5348
-0,0003
10
Творча компетентність
0,0002
0,4112
Питома вага (загальний показник)
7,2
0,5
Як бачимо з результатів, наведених в табл. 3, у респондентів груп F7–F8, стаж роботи яких
становить більше 15 років, майже всі субкомпоненти когнітивного, соціально-психологічного та
ціннісно-смислового компонентів з великою факторною вагою увійшли до першого, базового фактора.
До другого фактора, в свою чергу, увійшов субкомпонент ціннісно-смислового компонента –
«творча компетентність» (0,4112). Отже, проаналізуємо отримані нами результати більш ретельно,
адже саме ці показники даних респондентів, стаж яких становить понад 15 років, дають цілісне
уявлення стосовно сформованості професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації в цілому,
а також дозволяють зробити статистично значущі висновки щодо причин, за якими професійна
компетентність реабілітолога є сформованою на тому чи іншому рівні.
Слід одразу ж наголосити, що всі субкомпоненти професійної компетентності мають неабияку
факторну вагу (результати варіюються від 0,7516 – показник «загальнонаукова компетентність» – до
0,5348 – «міжкультурна компетентність»). Також звертає на себе увагу розташування змінних у
порядку зменшення факторної ваги. Так, на першому місці, як і в респондентів інших груп з меншим
стажем роботи, перебуває субкомпонент когнітивного компонента «загальнонаукова компетентність»
(0,7516). Друге місце посідає субкомпонент «комунікативна компетентність» соціально-психологічного
компонента (0,7449), що також підтверджує наше попереднє припущення про те, що комунікативна
компетентність є базовим компонентом професійної компетентності фахівців з фізичної реабілітації.
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Наші спостереження за респондентами груп F7–F8 у процесі проведеного дослідження свідчать про те,
що комунікативна компетентність може розглядатися як здатність конструювати і творчо
перетворювати не тільки ситуацію спілкування, а й власну внутрішню і зовнішню активність,
спрямовану на позитивне експериментування в інтерактивному просторі. Отже, комунікативна
компетентність фахівця з фізичної реабілітації пов’язується нами з психологічною готовністю до
подолання перешкод, які виникають в процесі інтеракції. Тут важливо те, наскільки суб’єкт здатний
усвідомити характер труднощів, розрізнити і персоніфікувати їх, асоціювати з раніше набутим
особистісним досвідом спілкування. Показником комунікативної компетентності постає також
здатність спеціаліста використовувати внутрішні ресурси для нейтралізації і компенсації негативних
факторів, що виникають у процесі взаємодії реабілітолога з пацієнтами.
Під комунікативною компетентністю фахівця з фізичної реабілітації ми також розуміємо
рівень сформованості міжособистісного досвіду, тобто навченість взаємодії з оточуючими, яка є
потрібною, передусім, для того, щоб в межах своїх здібностей і соціального статусу успішно
функціонувати в даному суспільстві. Таким чином, комунікативну компетентність можна також
вважати складовою міжособистісного досвіду, який, в певному сенсі, набувається та певною мірою
усвідомлюється, а простором і умовою розвитку останнього постає безпосередній процес
міжособистісної взаємодії реабілітолога з пацієнтами.
У респондентів груп F7–F8 комунікативна компетентність є цілісним особистісним
утворенням, яке забезпечує адекватне відображення і оцінку партнера по спілкуванню, а також
можливість прогнозування його поведінки (прогностична компетентність також є сформованою на
досить високому рівні розвитку – 0,6839).
Якщо інтерпретувати значення комунікативної компетентності респондентів груп F7–F8
відповідно до високих результатів за аксіологічною компетентністю (0,6002), то комунікативну
компетентність фахівця з фізичної реабілітації можна відзначити як систему суто внутрішніх
особистісних ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної взаємодії в професійних
ситуаціях. Таке тлумачення передбачає наявність у суб’єкта здатності аналізувати і давати адекватну
оцінку певної ситуації спілкування, адекватно ситуації формулювати мету міжособистісної взаємодії і
конструювати систему оптимальних способів її розв’язання, а також регулювати, контролювати і
перетворювати хід комунікативної інтеракції в цілому.
Важливу роль для формування комунікативної компетентності відіграє знання законів,
принципів і правил побудови оптимальної взаємодії, а також уміння швидко і правильно орієнтуватися
в різноманітних ситуаціях спілкування. В контексті досить високих результатів за іншими складовими
професійної компетентності комунікативна компетентність тлумачиться нами як інтегративна
характеристика людини, яка визначає його потенціал як успішного суб’єкта соціальної взаємодії.
З метою виявлення структури комунікативної компетентності фахівця з фізичної реабілітації
нами було використано «Опитувальник здатності до управління самопрезентації у спілкуванні»
(М. Снайдер) [12] та «Методику діагностики комунікативної толерантності» (В.В. Бойко) [1].
Проведене емпіричне дослідження свідчить про те, що до структури комунікативної
компетентності мають бути включеними досить різнопланові елементи. Разом із тим, серед їхнього
різноманіття можна чітко виділити специфічні здібності, тобто певні особистісні характеристики,
психологічні уміння і навички, а також індивідуальні когнітивні стилі спілкування.
Отже, до структури комунікативної компетентності фахівця з фізичної реабілітації як
складного особистісного утворення нами було включено сукупність здібностей, умінь, психологічних
знань і комунікативних особистісних якостей, котрі виявляються в різних ситуаціях спілкування.
Здійснюючи її структурно-змістовий аналіз, слід акцентувати увагу на тому, що комунікативна
компетентність виявлятиметься на двох взаємопов’язаних рівнях – операційно-технічному або
поведінковому, і глибинному, особистісно-смисловому.
Таким чином, у змісті комунікативної компетентності фахівця з фізичної реабілітації ми
виділяємо здібності оптимізації міжособистісних взаємостосунків у групі (0,7134); соціальну
сензитивність (соціально-перцептивні навички і чутливість до сприйняття іншого; 0,6918); фактор
впливовості (як сукупність комунікативно-значущих умінь, патернів поведінки і технік спілкування;
0,6831), особистісні характеристики, які складають комунікативний потенціал суб’єкта (0,6501).
Також неабияку роль для фахівців з фізичної реабілітації відіграє те, що в складі
комунікативної компетентності мають бути сформованими лінгвістичні знання (0,5004) і мовленнєвотворчі вміння (0,5246). Так, високий рівень сформованості лінгвістичних знань дає уявлення про мову,
яка використовується в різних ситуаціях спілкування. У свою чергу, високий рівень розвитку
мовленнєво-творчих умінь забезпечує результативність у спілкуванні, адекватність розуміння і
побудови різних типів текстів, ефективність використання різних мовленнєвих засобів тощо.
51

Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54

Слід також наголосити на так званому «перетворювальному» характері комунікативних умінь
(0,6422) та зробити акцент на здатності особистості трансформувати знання і досвід в зовсім нових для
особистості ситуаціях спілкування, а також на вмінні конструювати нові системи способів і прийомів
для розв’язання конкретної комунікативної задачі. Як компонент комунікативної компетентності
фахівця з фізичної реабілітації ми також розглядаємо індивідуальний стиль спілкування особистості
(0,5817).
Як свідчать отримані нами емпіричні результати, очевидним є те, що комунікативні вміння
фахівця з фізичної реабілітації поєднують вміння орієнтуватися в ситуаціях спілкування, в різноманітті
виникаючих у цьому процесі інтеракцій, а також і в індивідуально-психологічних особливостях
партнерів з міжособистісної взаємодії.
Також нами діагностовано наявність інтерпретативної компетентності в структурі
комунікативної компетентності фахівця з фізичної реабілітації. Дана складова є необхідною для
здійснення професійної діяльності спеціалістів даної галузі діяльності, адже люди, які належать до
різних соціальних, етнічних, професійних і вікових груп, за відсутності належного рівня розвитку
інтерпретативної компетентності, не сприймають повідомлення, які відтворюються іншими людьми та
спрямовуються даному фахівцеві на смисловому та емоційному рівнях.
До структури комунікативної компетентності реабілітологів груп F7–F8 має бути також
включено особистісну складову як сукупність індивідуальних якостей: висока мотивація до здійснення
успішної комунікації (0,6114), емпатійність (0,5909), емоційна стабільність (0,5844), стійкість
самооцінки (0,5602), позитивна Я-концепція (0,5402), конгруентність (0,5318), гнучкість (0,5264),
креативність (0,5118), рефлексивність (0,5004), допитливість (0,4831), ініціативність (0,4716), високий
комунікативний контроль (0,4611) та інші. Таким чином, отримані нами результати серед основних
компонентів в структурі комунікативної компетентності дозволяють назвати такі: комунікативність,
готовність до спілкування, здатність впливати на іншу особистість, позитивна Я-концепція,
комунікативна спрямованість, комунікативні здібності, комунікативна інформованість, індивідуальний
стиль спілкування. Таким чином, з метою формування комунікативної компетентності фахівця з
фізичної реабілітації необхідним є становлення у фахівців таких якостей: товариськість, емпатія,
експресія, локус-контроль, самооцінка, емоційна стабільність, інтра- та екстраіндивідна спрямованість.
Комунікативна компетентність фахівця з фізичної реабілітації пов’язана також з
інтерперсональною компетентністю особистості, яка перебуває в постійній динаміці в просторі від
інтер- до інтраплощини. Ми вважаємо, що здатність реабілітолога до комунікації в найбільш
загальному вигляді виявляється в здатності встановлювати соціальні контакти з іншими людьми;
приймати та «програвати» різні ролі, доходити порозуміння в різних умовах інтеракції і на різних
рівнях обміну інформацією; зберігати протягом міжособистісної взаємодії внутрішню автономію,
спонукати партнерів по спілкуванню до зміни їхньої поведінки тощо.
Висновки. Отже, до структури професійної компетентності реабілітолога входять когнітивний,
соціально-психологічний та ціннісно-смисловий компоненти, кожен із яких вміщує структурні
складові. Узагальнюючи отримані нами результати з проблеми сформованості комунікативної
компетентності фахівців з фізичної реабілітації, відзначимо, що в її структурі ми виокремлюємо
мотиваційний, когнітивний, особистісний і поведінковий компоненти. Мотиваційний компонент
утворюють потреби в позитивних контактах, мотиви розвитку комунікативної компетентності,
смислові настановлення «бути успішним» партнером по взаємодії, а також цінності спілкування і
комунікативні цілі. До когнітивного компонента комунікативної компетентності належать: соціальне
сприйняття, уява і мислення; соціально-перцептивні гештальти, когнітивний стиль та індивідуальний
рівень когнітивної складності особистості, а також рефлексивні, оцінювальні та аналітичні здібності.
До когнітивного компонента входять знання щодо організації взаємостосунків з іншими людьми, які
можуть набуватися завдяки читанню наукової та художньої літератури з мистецтва, історії,
повсякденних комунікативних ситуацій та ситуацій міжособистісної взаємодії, а також – спеціальні
психологічні та психотерапевтичні знання, вміння і навички тощо.
До особистісної складової комунікативної компетентності нами були віднесені смисли, образ
іншого як партнера з міжособистісної взаємодії, соціально-перцептивні здібності, особистісні
характеристики, які в цілому утворюють комунікативний потенціал особистості. На поведінковому
рівні – це індивідуальна цілісна система оптимальних моделей (патернів) міжособистісної взаємодії, а
також суб’єктивного контролю власної комунікативної поведінки.
Перспективи подальших досліджень. В наступних наших публікаціях слід дослідити
сформованість у фахівців з фізичної реабілітації акмеологічної та прогностичної компетентності, що
створюватиме можливості для доповнення змісту цих складних складових професійної компетентності
спеціаліста. Окрему увагу також слід приділити аксіологічній компетентності та побудувати
теоретичну модель аксіологічної компетентності фахівця з фізичної реабілітації.
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Prymachok, L. L. Comparative study into professional competence of physical rehabilitation specialists
with different work experience. The article deals with the problem of the structure of professional competence of a
specialist in a field of physical rehabilitation. It was stated that the structure of the professional competence of a
rehabilitologist includes components (a cognitive one, social-psychological component and value-semantic one). Each of
these component contains subcomponents. A cognitive component of professional competence of a specialist in a field of
physical rehabilitation, in turn, includes: general scientific competence, diagnostic competence, psychotherapeutic
competence. The next component is socio-psychological. It contains: communicative competence, intercultural
competence, information competence. Another component of the professional competence of a specialist in a field of
physical rehabilitation is value-semantic one. It contains the following subcomponents: axiological competence,
prognostic competence, acmeological competence, creative competence.
Organizing experimental stage of our research, the psychological features of the development of professional
competence of physical rehabilitators, who have already had higher education and worked as specialists, had being
studied. A comparative research of the state of the development of professional competence of specialists in a field of
physical rehabilitation with different professional experience (from 0 to more than 15 years) was carried out.
Taking into account the empirical data, the structure of communication competence of a specialist in a field of
physical rehabilitation has been specified. Communicative competence was interpreted by us as an integrative
characteristic of a person who determined his/her potential as a successful subject of social interaction. Thus, into the
structure of communicative competence of a specialist in a field of physical rehabilitation we have included a set of
abilities, psychological knowledge and communicative qualities, which become dominant in different situations of
communication.
Keywords: professional competence, a cognitive component, a social-psychological component, a value-semantic
component, communicative competence, specialists in a field of physical rehabilitation.
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Рутина Ю. В.
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ
«ПРОФЕСІЙНА САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ»
Рутина Ю. В. Зміст та структура тренінгової програми «Професійна самоактуалізація державних
службовців». У статті представлено структуру тренінгової програми «Професійна самоактуалізація державних
службовців», яка включає чотири тренінгові сесії, присвячені висвітленню сутності самоактуалізації державних
службовців, визначенню особливостей їх професійної самоактуалізації, аналізу чинників мезорівня
(характеристик організації) та чинників мікрорівня (характеристик персоналу), які впливають на її розвиток.
Детально висвітлено змістовно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти кожної із
тренінгових сесій та інтерактивні техніки, які використовуються для їх проведення.
Ключові слова: державні службовці, самоактуалізація, професійна самоактуалізація, чинники
самоактуалізації, тренінгова програма.
Рутина Ю. В. Содержание и структура тренинговой программы «Профессиональная
самореализация государственных служащих». В статье представлена структура тренинговой программы
«Профессиональная самореализация государственных служащих», которая включает четыре тренинговые сессии,
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посвященные освещению сущности самоактуализации государственных служащих, определению особенностей их
профессиональной самоактуализации, анализу факторов мезоуровня (характеристик организации) и факторов
микроуровня (характеристик персонала), которые влияют на ее развитие. Подробно освещены содержательносмысловой, диагностический и коррекционно-развивающий компоненты каждой из тренинговых сессий и
интерактивные техники, использующиеся для их проведения.
Ключевые слова: государственные служащие, самоактуализация; профессиональная самореализация;
факторы самоактуализации; тренинговая программа.

Постановка проблеми. Стрімкі соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві,
вимагають наявності нових підходів до проблеми розвитку та підвищення професійної самоактуалізації
державних службовців. Передусім це пов’язано із новими вимогами, що ставляться до особистості
державних службовців. У наш час активних соціально-економічних змін дуже важливо, окрім прямих
професійних здібностей, володіти й комплексом різноманітних якостей та властивостей, що
допоможуть ефективніше здійснювати професійну діяльність та досягати високих результатів. Саме
тому державним службовцям необхідно постійно розвиватися та вдосконалюватися у професійній
діяльності, шукати нові шляхи та підходи для реалізації власного творчого потенціалу у професійній
сфері. Це, у свою чергу, зумовлює те, що державні службовці повинні постійно займаються
вдосконаленням власної особистості, здійснюють безперервний процес самоосвіти, самовиховання,
самовдосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми самоактуалізації особистості знайшли
відображення в роботах зарубіжних (К.О. Абульханова-Славська [1], Б.Г. Ананьєв [3], А. Маслоу [17],
Е. Шостром [25]) та вітчизняних (С.Д. Максименко [16], Г.К. Радчук [18] та ін.) учених.
Дослідженню самоактуалізації особистості в професійній діяльності з точки зору реалізації
потенційних можливостей та здібностей особистості та професійному розвитку присвячені роботи
Л.М. Карамушки [11], М.Г. Ткалич [11; 22] та ін. Разом із тим, проблема професійної самоактуалізації
державних службовців залишається практично не вивченою.
Основні підходи до розробки тренінгів представлені в дослідженнях Б.Г. Авідон [2],
О.П. Горбушиної [5], А.Г. Грецова [6], Ж.В. Зав’ялова [9], М.Ш. Кіпніс [15], Д.М. Ремендік [19] та ін.
Однак, наразі відсутні тренінгові програми, спрямовані на розвиток професійної самоактуалізації
державних службовців.
Метою нашого дослідження є розробка структури та змісту тренінгу «Професійна
самоактуалізація державних службовців».
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Мета тренінгової програми –
сприяти усвідомленню державними службовцями сутності та ролі професійної самоактуалізації, а
також психологічних чинників її розвитку.
Завдання тренінгової програми:
1. Оволодіння державними службовцями знаннями про сутність самоактуалізації та
особливості професійної самоактуалізації.
2. Оволодіння державними службовцями методами діагностики професійної самоактуалізації.
3. Оволодіння державними службовцями уміннями та навичками розвитку професійної
самоактуалізації.
Структура тренінгової програми. Тренінг складається з чотирьох сесій.
Тренінгова сесія 1. «Сутність самоактуалізації державних службовців».
Тренінгова сесія 2. «Особливості професійної самоактуалізації державних службовців».
Тренінгова сесія 3. «Вплив чинників мезорівня (характеристик організації) на розвиток
професійної самоактуалізації державних службовців».
Тренінгова сесія 4. «Роль чинників мікрорівня (характеристик персоналу) у розвитку
професійної самоактуалізації державних службовців.
Загальна структура тренінгової програми «Професійна самоактуалізація державних
службовців» представлена в табл. 1. Обсяг тренінгу складається із 60 академічних годин.
Зміст тренінгової програми. В основі тренінгу лежить технологічний підхід, розроблений
Л.М. Карамушкою. Він спрямовується на розробку й застосування спеціальних психологоорганізаційних технологій [12]. Технологічний підхід передбачає використання у кожному модулі
тренінгової програми трьох компонентів: інформаційно-смислового, діагностичного та корекційнорозвивального [13, с. 12]. Особливістю інформаційно-смислового блоку є з’ясування сутнісних ознак
досліджуваного явища, аналіз його структури, видів, основних функцій, теоретичне ознайомлення із
новими явищами. Діагностичний блок передбачає використання низки психодіагностичних методик
для практичного аналізу досліджуваного явища. Корекційно-розвивальний блок допомагає здійснити
корекцію значущих складових у досліджуваного об’єкта.
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Таблиця 1
Загальна структура тренінгової програми
«Професійна самоактуалізація державних службовців»
Тренінгові сесії

Компоненти тренінгових сесій

Навчальні
(академічні)
години

Вступ до тренінгу

2

Тренінгова сесія 1. «Сутність Вступ до тренінгової сесії
самоактуалізації
державних
Інформаційно-смисловий компонент: «Зміст і
службовців»
структура
самоактуалізації
державних
службовців»

2

Діагностичний компонент: «Аналіз рівня
розвитку
самоактуалізації
державних
службовців»

2

Корекційно-розвивальний
компонент:
«Психологічні
умови
розвитку
самоактуалізації державних службовців»

2

Завершення тренінгової сесії

2

Творче
домашнє
завдання:
«Моя
самоактуалізація: у чому вона проявляється і
як можна її розвивати?»

4

Тренінгова сесія 2. «Особливості Вступ до тренінгової сесії
професійної
самоактуалізації
державних службовців»
Інформаційно-смисловий компонент: «Роль
професійної самоактуалізації у діяльності
державних службовців»

2

Діагностичний
компонент:
професійної самоактуалізації
службовців»

Тренінгова сесія 3. «Вплив
чинників
мезорівня
(характеристик організації) на
розвиток
професійної
самоактуалізації
державних
службовців»

2

2

«Аналіз
державних

2

Корекційно-розвивальний
компонент:
«Психологічні умови розвитку професійної
самоактуалізації державних службовців»

2

Завершення тренінгової сесії

2

Творче домашнє завдання: «Моя професійна
самоактуалізація: досягнення і обмеження»

4

Вступ до тренінгової сесії

2

Інформаційно-смисловий компонент: «Аналіз
чинників
мезорівня
(характеристик
організації), які впливають на розвиток
професійної самоактуалізації державних
службовців»

2

Діагностичний компонент:
«Діагностика основних
характеристик
організації, які впливають на професійну
самоактуалізацію державних службовців»
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Тренінгова сесія 4. «Роль
чинників
мікрорівня
(характеристик персоналу) у
розвитку
професійної
самоактуалізації
державних
службовців)

Корекційно-розвивальний компонент: «Як
посилювати характеристики організації, які
впливають на професійну самоактуалізацію
державних службовців?»
Завершення тренінгової сесії

2

Творче домашнє завдання: «Як моя
організація
впливає
на
професійну
самоактуалізацію державних службовців?»

4

Вступ до тренінгової сесії

2

Інформаційно-смисловий компонент: «Аналіз
чинників
мікрорівня
(характеристик
персоналу), які впливають на розвиток
професійної самоактуалізації державних
службовців»

2

Діагностичний компонент: «Діагностика
чинників
мікрорівня
(характеристик
персоналу), які впливають на розвиток
професійної самоактуалізації державних
службовців»

2

Корекційно-розвивальний компонент: «Як
розвивати особистісні якості державних
службовців у процесі їх професійної
самоактуалізації?»

2

Завершення тренінгової сесії

2

Творче домашнє завдання: «Як мої
особистісні
якості
можуть
сприяти
підвищенню
моєї
професійної
самоактуалізації?»

4

2

Загальна заключна частина тренінгової програми

2

Загалом

60

Реалізація основних складових вищезазначених блоків тренінгу здійснюється за допомогою
таких інтерактивних технік: мультимедійні презентації (презентація загального дизайну тренінгу,
основних етапів тренінгу); заповнення робочих аркушів; метод незавершених речень; метод
«мозкового штурму»; підготовка малюнків; виконання творчих завдань; міжгрупові дискусії;
діагностичні методики; ділові ігри; домашні завдання; вправи; рефлексія заняття тощо [13; 14].
Кожна тренінгова сесія має мету та завдання, реалізація яких здійснюється з допомогою
відповідних інтерактивних технік.
Вступ до тренінгу:
Криголам «Знайомство»: «Мене звати... Я працюю... Я б хотів реалізуватися в….».
Мета: більш ґрунтовно познайомитися з учасниками, визначити їх прагнення до
самоактуалізації.
Вивчення очікувань учасників тренінгу: учасники тренінгу записують на папері індивідуальні
побажання від майбутнього тренінгу. Для прикладу їм можна запропонувати відповісти на запитання
«З якою метою я присутній на тренінгу?», «Що я хочу усвідомити або зрозуміти після тренінгових
занять?», «Які знання я хочу отримати?», «Чому я прийшов на тренінг» [13, с. 69].
Мета: встановлення значення тренінгу для учасників, визначення їх побажань, очікувань.
Мультимедійна презентація «Особливості сьогоднішньої взаємодії на заняттях» .
Мета: оголошення загального проекту тренінгу, повідомлення особливостей його проведення.
Групове обговорення: «Як ми організуємо свою роботу?» [14, с. 39].
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Мета: аналіз основних організаційних питань (тривалість міжособистісної взаємодії,
необхідність у перервах та їх кількість тощо).
«Мозковий штурм»: «Визначення правил групової роботи» [13].
Мета: встановлення правил роботи упродовж тренінгу.
Тренінгова сесія 1. «Сутність самоактуалізації державних службовців»
Мета: проаналізувати сутність самоактуалізації державних службовців, її структуру, види,
функції.
Інформаційно-смисловий компонент «Зміст і структура самоактуалізації державних
службовців»
Криголам: «Найбільшим власним досягненням на сьогодні я вважаю… (назвати лише один
варіант відповіді)».
Мета: зосередити увагу учасників на тренінговому занятті щодо особливостей самоактуалізації
державних службовців.
Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): «Самоактуалізація – це…»
[13].
Мета: встановити рівень розуміння учасниками сутності поняття самоактуалізації, допомогти
учасникам заняття усвідомити позиції та погляди учасників щодо змісту самоактуалізації.
Робота в парах: «З чим у Вас асоціюється поняття самоактуалізації».
Мета: допомагає з’ясувати обізнаність учасників із подібними (синонімічними) поняттями,
близькими до поняття самоактуалізації (самореалізація, самовдосконалення тощо) [10, с. 121–122]. Це
заняття допомагає виявити особливості та функції самого поняття самореалізації у порівнянні її з
синонімічними термінами.
Вправа: «Хвиля потягувань»[8, с. 54].
Мета: допомагає швидко зняти напругу в групі, зняти втому в учасників після вивчення нового
матеріалу. Водночас, вправа дає змогу групі відчути себе єдиним організмом, повернутися в момент
«тут і зараз», сконцентрувати увагу.
Вправа «Мій життєвий шлях» [7, с. 117–119].
Мета: на основі здобутих знань описати досягнення особистості та проаналізувати їх.
Міні-лекція «Сутність самоактуалізації особистості, її структура, види, функції».
Мета: ознайомити учасників тренінгу з основними теоретичними підходами до визначення
самоактуалізації особистості.
Діагностичний компонент «Аналіз рівня розвитку самоактуалізації державних
службовців»
Психологічний практикум: Визначення особливостей самоактуалізації державних службовців
за допомогою опитувальника «Самоактуалізаційний тест» (САТ) Е. Шостром [4; 23].
Мета: визначити рівень самоактуалізації державних службовців (основних складових та
загального показника).
Корекційно-розвивальний компонент «Психологічні умови розвитку самоактуалізації
державних службовців»
Робота в групах: «Я хочу самоактуалізуватися!»
Мета: проаналізувати активність державних службовців на шляху до самоактуалізації,
сформувати розуміння в працівників необхідності та важливості самоактуалізації.
Робота в групах: «Мотиви, які сприяють та перешкоджають самоактуалізації державних
службовців».
Мета: розглянути мотиви, які можуть сприяти та перешкоджати самоактуалізації державних
службовців.
Вправа: «Аплодисменти» [24, с. 176–177].
Мета: отримати позитивні емоції наприкінці заняття, відпочити.
Завершення тренінгової сесії:
– підбиття підсумків тренінгової сесії;
– визначення творчого домашнього завдання;
– рефлексивний аналіз: «Побажання учасників після тренінгової сесії один одному».
Творче домашнє завдання:
«Моя самоактуалізація: у чому вона проявляється і як можна її розвивати?»
Мета: зосередити працівників державної служби на необхідності та можливості
самоактуалізації,
Тренінгова сесія 2. «Особливості професійної самоактуалізації державних службовців»
Мета: визначити зміст та особливості професійної самоактуалізації державних службовців.
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Інформаційно-смисловий компонент «Роль професійної самоактуалізації у діяльності
державних службовців»
Метод незавершених речень: «Самоактуалізуватися у професії державному службовцю –
означає…»
Мета: проаналізувати розуміння учасниками змісту професійної самоактуалізації державних
службовців.
Робота в малих групах: «Для чого професійна самоактуалізація державному службовцю?».
Мета: проаналізувати роль професійної самоактуалізації в діяльності державних службовців,
поділитися думками учасників щодо проблеми.
Міні-лекція «Роль професійної самоактуалізації у діяльності державних службовців».
Мета: ознайомити учасників тренінгу з основними теоретичними положеннями про зміст та
особливості професійної самоактуалізації,
Діагностичний компонент «Аналіз професійної самоактуалізації державних службовців»
Психологічний практикум: Діагностика особливостей професійної самоактуалізації державних
службовців за допомогою опитувальника «Особливості самоактуалізації державних службовців у
професійній діяльності» М.Г. Ткалич [11].
Мета: визначити зміст професійної самоактуалізації для державних службовців та найбільш
важливі чинники, які впливають на її становлення.
Корекційно-розвивальний компонент «Психологічні умови розвитку професійної
самоактуалізації державних службовців»
Аналітичне завдання в групах: «Умови розвитку професійної самоактуалізації в моїй
організації».
Мета: проаналізувати організаційно-психологічні умови в організаціях, де працюють державні
службовці, які впливають на розвиток професійної самоактуалізації державних службовців. Розкрити
зв’язок розвитку професійної самоактуалізації з умовами праці, які забезпечує організація своїм
працівникам.
Творче завдання в парах: «Роль та функції керівника у підвищенні рівня професійної
самоактуалізації державних службовців».
Мета: визначити роль керівника для досягнення високого рівня професійної самоактуалізації
державними службовцями.
Завершення тренінгової сесії:
– підбиття підсумків тренінгової сесії;
– визначення творчого домашнього завдання;
– рефлексивний аналіз: «Я навчився».
Творче домашнє завдання: «Моя професійна самоактуалізація: досягнення і обмеження».
Мета: проаналізувати розуміння учасниками тренінгу сутності власної професійної
самоактуалізації, її позитивних та негативних аспектів.
Тренінгова сесія 3. «Вплив чинників мезорівня (характеристик організації) на розвиток
професійної самоактуалізації державних службовців»
Мета: проаналізувати чинники мезорівня (характеристики організації), які впливають на
розвиток професійної самоактуалізації державних службовців.
Інформаційно-смисловий компонент «Аналіз чинників мезорівня (характеристик
організації), які впливають на розвиток професійної самоактуалізації державних службовців»
Вправа: «Знайди такого ж самого» [8, с. 33].
Мета: налаштувати учасників на ефективну роботу, об’єднати колектив.
Робота в групах: «Які характеристики моєї організації впливають на розвиток професійної
самоактуалізації державних службовців?».
Мета: визначити характеристики організації (психологічні та організаційно-функціональні), які
обумовлюють розвиток професійної самоактуалізації державних службовців.
«Мозковий штурм» (групова форма): «Яким є соціально-психологічний клімат моєї
організації?».
Мета: проаналізувати особливості сприятливого та несприятливого соціально-психологічного
клімату та можливості їхнього впливу на професійну самоактуалізацію державних службовців.
Метод незакінчених речень (з наступним обговоренням в групах): «Сила організаційної
культури моєї організації проявляється в тому, що…».
Мета: проаналізувати, у чому проявляється сила організаційної культури і яка її роль у
розвитку професійної самоактуалізації державних службовців».
Робота в групах: Як впливають організаційно-функціональні характеристики організації на
професійну самоактуалізацію державних службовців?
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Мета: Визначити зміст організаційно-функціональних характеристик організації (термін
існування організації, кількість людей, що працюють в організації, статус організації та ін.), які
впливають на професійну самоактуалізацію державних службовців.
Міні-лекція: «Аналіз чинників мезорівня (психологічних та організаційно-функціональних
характеристик організації), які впливають на професійну самоактуалізацію державних службовців».
Мета: проаналізувати психологічні та організаційно-функціональні характеристики організації,
які впливають на рівень розвитку професійної самоактуалізацію державних службовців.
Вправа: «Імпульс» [8, с. 55].
Мета: досягти зменшення втоми учасників тренінгу після засвоєння теоретичного матеріалу.
Діагностичний компонент «Діагностика основних характеристик організації, які
впливають на професійну самоактуалізацію державних службовців»
Психологічний практикум: Діагностика особливостей соціально-психологічного клімату як
чинника розвитку професійної самоактуалізації державних службовців (за допомогою методики
«Діагностика ділового, творчого і морального клімату в колективі» [23]).
Мета: визначити особливості соціально-психологічного клімату в організаціях, де працюють
державні службовці.
Психологічний практикум: Діагностика сили організаційної культури як чинника розвитку
професійної самоактуалізації державних службовців (за допомогою опитувальника «Сила
організаційної культури» Р. Дафт [21]).
Мета: дослідити рівень вираженості сили організаційної культури в організаціях, де працюють
держслужбовці.
Психологічний практикум: Діагностика рівня соціальної підтримки як чинника розвитку
професійної самоактуалізації державних службовців (за допомогою опитувальника «Рівень соціальної
підтримки» Дж. Грінберг [20]).
Мета: встановити рівень вираженості соціальної підтримки у державних службовців.
Корекційно-розвивальний компонент «Як посилювати характеристики організації, які
впливають на професійну самоактуалізацію державних службовців?»
Творче завдання в групах: «Соціально-психологічний клімат і професійна самоактуалізація».
Мета: розглянути умови становлення сприятливого соціально-психологічного клімату та
визначити його вплив на професійну самоактуалізацію.
Вправа: «Герб» [18, с. 81–83].
Мета: усвідомлення цінностей організації і аналіз того, як вони впливають на силу
організаційної культури.
Аналітичне завдання в парах: «Соціальна підтримка в процесі професійної самоактуалізації».
Мета: визначити здатність державних службовців працювати в умовах позитивної та
негативної соціальної підтримки та визначити можливості професійної самоактуалізації в таких
умовах.
Вправа: «Мій внесок у роботу групи» [8, с. 79].
Мета: усвідомити свою роль в роботі групи, зрозуміти різні варіанти того, як робиться внесок у
загальний результат, розвинути в учасників повагу до інших і визнання важливості виконання їхніх
функцій,
Завершення тренінгової сесії:
– підбиття підсумків тренінгової сесії;
– визначення творчого домашнього завдання;
– рефлексивний аналіз: «Чи сподобалась мені тренінгова сесія?».
Творче домашнє завдання «Як моя організація впливає на професійну самоактуалізацію
державних службовців?».
Мета: розглянути вплив характеристик організації на реалізацію власної професійної
самоактуалізації державних службовців.
Тренінгова сесія 4. «Роль чинників мікрорівня (характеристик персоналу) у розвитку
професійної самоактуалізації державних службовців)
Мета: визначити роль чинників мікрорівня (характеристик персоналу) у розвитку професійної
самоактуалізації державних службовців).
Інформаційно-смисловий компонент «Аналіз чинників мікрорівня (характеристик
персоналу), які впливають на розвиток професійної самоактуалізації державних службовців»
Робота в парах: «Які характеристики персоналу, на Вашу думку, позитивно або негативно
впливають на самоактуалізацію державних службовців?».
Мета: визначити характеристики персоналу, які впливають на самоактуалізацію державних
службовців.
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Міні-лекція: Чинники мікрорівня (характеристики персоналу), які впливають на розвиток
професійної самоактуалізації державних службовців.
Мета: розглянути класифікацію основних чинників мікрорівня (психологічні, організаційнопрофесійні, соціально-демографічні), які визначають професійну самоактуалізацію державних
службовців.
Вправа: «Діаграми» [8, с. 28].
Мета: покращити настрій учасників тренінгового заняття та допомогти швидше активізувати
процеси мислення, дізнатися учасникам щось нове один про одного.
Діагностичний компонент «Діагностика чинників мікрорівня (характеристик персоналу),
які впливають на розвиток професійної самоактуалізації державних службовців»
Психологічний практикум: Діагностика особистісних якостей державних службовців (за
допомогою опитувальника «Велика п’ятірка» Р. МакКрае, П. Коста [23]).
Мета: визначити особистісні характеристики державних службовців у процесі самоактуалізації
(самоконтроль, прихильність, експресивність, екстраверсія, емоційна стійкість).
Корекційно-розвивальний компонент «Як розвивати особистісні якості державних
службовців у процесі їх професійної самоактуалізації»
Творче завдання в групах: Як можна підвищити свою емоційну стійкість та самоконтроль?
Мета; Визначити психологічні умови розвитку емоційної стійкості та самоконтролю у
державних службовців.
Міжгрупова дискусія: «Досягати чи не досягати?»
Мета: виявити схильності та бажання державних службовців до досягнення результатів у своїй
професійній діяльності; з’ясувати особистісні характеристики, які впливають на професійну
самоактуалізацію.
Вправа: «Рукостискання» [24, с. 162–163].
Мета: закріплення позитивних емоцій, зняття напруги.
Завершення тренінгової сесії:
– підбиття підсумків тренінгової сесії;
– визначення творчого домашнього завдання;
– рефлексивний аналіз: «Тепер я зможу».
Творче домашнє завдання «Які мої особистісні характеристики можуть сприяти підвищенню
рівня моєї професійної самоактуалізації?»
Мета: проаналізувати особисті чинники посилення професійної самоактуалізації державних
службовців.
Загальна заключна частина тренінгової програми
Вправа: «Лист самому собі» [8, с. 125].
Мета: позитивне завершення тренінгу, підтримання зворотного зв’язку, продумати, як
застосовуватимуться отримані знання у повсякденному житті.
Рефлексивний аналіз: «Мої враження від тренінгу».
Вправа: «Аплодисменти» [9, с. 31–32].
Мета: підтримати позитивний емоційний настрій у групі, дати можливість обмінятися
відчуттями наприкінці тренінгу.
Висновки. Упровадження розробленої тренінгової програми для державних службовців
показало його ефективність, позитивний зворотний зв’язок, сприяло осмисленню проблеми
професійної самоактуалізації, підвищило мотивацію до розвитку професійної самоактуалізації
державних службовців.
Перспективи подальшого дослідження полягають у розробці різних варіантів тренінгової
програми для психологічної підготовки різних категорій державних службовців.
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УДК 004.056:005.7
Шаумян О. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Шаумян О. Г. Дослідження особистості менеджера у сфері інформаційної безпеки. На сучасному
етапі розвитку нашої держави актуальним є формування духовно багатої, емоційно стабільної особистості
менеджера, спроможного протистояти викликам інформаційного суспільства. Для ефективного використання
внутрішнього потенціалу менеджерові необхідно: створити сприятливі умови у внутрішньому і зовнішньому
середовищах; провадити цілеспрямовану самоуправлінську діяльність з використанням відповідних методів
самоуправління та технологій, впливаючи на інформаційні й енергетичні потоки тощо.
Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що в соціально-психологічному
аспекті проаналізовано особистість менеджера у сфері інформаційної безпеки, і це дає підстави для наукових
розвідок та подальших розробок у зазначеному напрямі.
Ключові слова: менеджер, інформаційна безпека, комп’ютерні ризики, віртуальна реальність, особистісна
ідентичність, соціальна ідентичність.
Шаумян Е. Г. Исследование личности менеджера в сфере информационной безопасности. На
современном этапе развития нашего государства актуальным является формирование духовно богатой,
эмоционально стабильной личности менеджера, способного противостоять вызовам информационного общества.
Для эффективного использования внутреннего потенциала менеджеру необходимо: создать благоприятные
условия во внутренней и внешней среде; проводить целенаправленную самоуправленческую деятельность с
использованием соответствующих методов самоуправления и технологий, воздействуя на информационные и
энергетические потоки и проч.
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Практическое значение полученных результатов исследования заключается в том, что в социальнопсихологическом аспекте проанализирована личность менеджера в сфере информационной безопасности, и это
дает основание для научных исследований и дальнейших разработок в данном направлении.
Ключевые слова: менеджер, информационная безопасность, компьютерные риски, виртуальная
реальность, личностная идентичность, социальная идентичность.

Постановка проблеми. Розвиток знань і техніки у ХХ і ХХІ столітті зумовили значні зміни
щодо темпу, режиму і стилю життя. І це вплинуло на виникнення в менеджера потреби у здійсненні
заходів щодо інформаційної безпеки. У професійній діяльності це передусім пов’язано з усвідомленням
внеску в діяльність, яка є потрібною і корисною для суспільства в цілому. У зв’язку з цим менеджер
має враховувати ризики інформаційного суспільства у своїй діяльності, серед яких домінуючими є
такі: заміщення духовної культури вузькоспеціалізованими знаннями; витіснення реального
спілкування; зміна характеру людського спілкування від людського до формалізованого мислення;
деформація дозвілля; орієнтація на розваги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Біологічна еволюція є повільнішою у порівнянні з
технічною. Тому виникають ризикогенні моменти, які загрожують людському життю. І це впливає на
спосіб життя, який містить багато загроз для здоров’я людини. Розвиток цивілізації призводить до
глобальних небезпек, напруженого середовища і суспільних хвороб. Суспільні загрози життю людини
розкривають прагнення до зростання потреб, котрі створюють атмосферу дизгармонії та неприродного
життя. Менеджер дедалі більше піклується про матеріальне і дедалі менше про духовне. Бажання
покращення власного добробуту поступово призводить до того, що менеджер стає
багатофункціональним, а те, що при цьому має бути чуйним, життєрадісним, відступило на другий
план. Щоденні стреси впливають на психофізичне здоров’я [13]. Швидкість розвитку суспільства
завжди є вищою за швидкість розвитку окремої особистості. Зазначене вимагає від особистості
орієнтуватися в тих змінах, що відбуваються і бути внутрішньо готовою до їх прийняття. Ця готовність
проявляється у часі, котрий пов’язаний зі сприйняттям та засвоєнням нової інформації, прийняттям
нових установок, зміною власних моделей поведінки, використанням нових ролей [14].
Менеджери багато часу проводять за комп’ютером як у процесі виконання поточної роботи, так
і в рамках засідань, на яких можуть переглядати слайди, міні-фільми робочого характеру. Окреслена
особливість суттєво впливає на стан здоров’я та продуктивність діяльності, вказаної категорії
керівників.
Гігієністи розробили низку рекомендацій, які варто враховувати всім категоріям користувачів
комп’ютером. Зокрема, дослідники акцентують на тому, що залежно від віку та стану здоров’я
змінюється тривалість часу, який можна проводити за монітором без шкоди для здоров’я.
Обов’язковою вимогою під час роботи з комп’ютером є щогодинна 10–20-хвилинна перерва, що має
забезпечити очам і всьому організму відпочинок. Також розроблено цілий комплекс вправ для очей і
м’язів рук, плечей, тулуба, які може надати лікар [1; 2; 7; 8].
Особливу увагу слід звернути на формування особистісної культури менеджера. Важливу роль
у розвитку наукової думки з проблеми особистісної культури та цінностей відіграли дослідження
американських антропологів А. Крьобера і К. Клакхона. Вони вважали, що «культура складається із
внутрішніх цінностей і норм, що виявляються зовні... за допомогою символів; вона виникає в
результаті діяльності людей, включаючи її втілення в матеріальних засобах. Сутнісне ядро культури
становлять традиційні (історично сформовані) ідеї, насамперед ті, яким приписується особлива
цінність. Культурні системи можуть розглядатися, з одного боку, як результати діяльності людей, а з
іншого, – як її регулятори». У даному визначенні культура трактується як наслідок діяльності людей;
стереотипи поведінки та їхні особливості мають вагоме значення для дослідження культур [6; 14].
Отже, розвиток особистісної культури представників різних професійних груп є актуальним напрямком
досліджень сучасної науки.
Мета статті – дослідження особистості менеджера у сфері інформаційної безпеки.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Інноваційність і творчість
менеджери застосовують для вирішення поставлених завдань, але при цьому часто мало уваги
звертається на комфорт та безпеку життя [13]. Сьогодні комп’ютери мислять швидше за людину,
практично не втомлюються, розраховують математичні моделі з неймовірною швидкістю, моделюють
будь-які процеси. На відміну від комп’ютера, який здатен працювати майже безперервно, у людини
період роботи змінюється періодом відпочинку та відновлення. Так, у серці співвідношення періоду
роботи і відпочинку становить 1:2, у мозку – 2:1. Тобто мозок втомлюється швидше, ніж серце.
Стомлений мозок втрачає здатність контролювати, координувати й управляти роботою всіх органів і
систем організму. Виникає збій у роботі внутрішнього «людського комп’ютера», порушення
концентрації і сну [7].
Комп’ютер нав’язує людині свій ритм, свою швидкість переробки інформації, які не збігаються
в порівнянні зі звичними для мозку ритмами (читання книг, опрацювання документів, людське
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спілкування та інше). Зазначене вище спричиняє виникнення нового типу втоми. Так, у звичайних
умовах у людини є час для осмислення й оцінки ситуації та прийняття рішення. Емоційний канал
спілкування допомагає мозку в його роботі. Тобто мозок може закрити свої чутливі канали при появі
почуття втоми – як фізичної, так і розумової. А комп’ютер, нав’язуючи свій ритм, обходить захисні
бар’єри мозку. Крім того, активне використання рук при роботі з комп’ютером приводить до
додаткової стимуляції мозку й одночасно затримує появу почуття втоми. Почуття втоми виникає
набагато пізніше порівняно з реальною втомою мозку. Мозок не дає сигнал самому собі: «Стоп,
відпочинь, відволікаючись. Ти вже втомився» [7].
Активне використання комп’ютерів у всіх сферах суспільного життя зумовило виникнення
нового виду людської діяльності, зменшення фізичної активності людини і водночас спричинило
втрату здатності людей просто говорити одне з одним, висловлювати свої емоції. Останнім часом
мислення стає збідненим, сухим, формальним, воно втрачає своє емоційне забарвлення.
Досліджуючи роботу мозку, що перебуває в стані хронічної втоми і перевтоми, фахівці
виробили спеціальні методи лікування «комп’ютерного синдрому», зокрема вони радять:
– змінити психологічний настрій при роботі з комп’ютером;
– не доводити себе до стану перевтоми;
– неухильно дотримуватися чітко регламентованого розкладу роботи, ретельно продумати
перерви;
– під час перерви обов’язково виконувати вправи: для поліпшення постачання кисню в мозок,
для активізації певних груп м’язів, для розтяжок і дихання;
– пити воду через певні інтервали (бажано кожні 2–3 години) [7].
Цінним для менеджера є розбудова і підтримка взаємин поза віртуальною реальністю.
Менеджери, які практикують зустрічі «тет-а-тет», постійно їх застосовують для найбільш ефективного
та продуктивного здійснення діяльності. Тет-а-тет cучасного менеджера зі співрозмовником сприяє
розбудові зворотного зв’язку, просуванню розвитку кар’єрними щаблями та підтриманню статусу.
Зокрема, це вимагає:
– встановлення стандартного тижневого часу для переговорів, бесід;
– дотримання пристойних манер;
– уміння триматися зі співрозмовником;
– дотримання послідовного формату під час бесіди;
– уміння адаптуватися до змінних умов [16].
З метою підвищення продуктивності праці фахівці пропонують працювати над двома
завданнями. Дослідники аргументують це тим, що людина, яка виконує одне завдання, легко може
переключитися на інше. Оскільки, незважаючи на те, що вона працює над іншим завданням, її
несвідомий розум все ще обробляє перше і може запропонувати яскраву ідею. При цьому подібні
завдання можуть бути синергетичними.
Однак слід зауважити, що більше двох подібних завдань одночасно виконувати не варто.
Оскільки, кожне переключення з одного завдання на інше потребує затрат часу для того, щоб
відновити потік думок, реорганізувати тощо. Тобто більшість часу буде витрачатися на переключення,
а не на продуктивне виконання завдань [16].
У контексті окресленої нами проблеми вважаємо за необхідне розглянути питання дезінгібіції
як терміна інтернет-користувачів та явища, що позначається субкультурним виразом (флейм). Стан
розгальмування призводить до послаблення стримуючої дії соціальних норм, соціальних санкцій і
заборон. Регуляторами культури поведінки людини визнають норми моралі, права, а також зразки
поведінки. Норма характеризує не лише вже досягнуте суспільством, а й те, що має статус загальної
вимоги. Взірець (вище, найкраще) – це те, що досягнуто передовими людьми суспільства, найбільш
наближене до ідеалу. З розвитком людства певні зразки поступово перетворюються на загальну норму
поведінки, згодом їм на зміну приходять нові, досконаліші [9].
Варто акцентувати на тому, що ефект дезінгібіції є не єдиним фактором, який визначає,
наскільки людина розкривається чи реагує у кіберпросторі. Сила латентних почуттів, потреб,
цінностей, мотивів має значний вплив на людей. Особистості можуть відрізнятися за силою захисних
механізмів психіки та схильністю до інгібіції чи експресії. Ефект онлайн-дезінгібіції, взаємодіючи з
цими особистісними змінними, у деяких випадках спричиняє незначні відхилення від базового
поведінкового патерну (офлайнового), а у деяких – радикальні, драматичні зміни [9].
На переконання Дж. Міда, розвиток ідентичності відбувається від неусвідомленої ідентичності
до усвідомленої. Аспекти «I» та «Ме» позначають співіснування принципів соціальності та
індивідуальності. Тобто, з одного боку, суспільство визначає ідентичність людини, задаючи норми та
закони її існування, а з іншого боку, індивід створює власне середовище в процесі вибору мети,
цінностей, потреб. Разом із тим, слід зазначити, що є автори, які доповнюють особистісну та соціальну
ідентичності такою підструктурою, як ціннісна ідентичність. Ціннісна ідентичність відображає
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індивідуальні цінності такими, які вони є, і такими, якими б індивіду їх хотілось бачити. Як стверджує
англійський соціолог К. Камільєрі, ці два виміри більшою мірою тотожні, але завжди мають
дискретний характер. Відповідно, саме взаємодія цих процесів формує як особистісну, так і соціальну
ідентичності [6; 11].
На думку англійського психолога Г. Теджфела, особистісна та рольова ідентичності є двома
полюсами ставлення особистості до себе як до представника суспільства. На одному полюсі –
поведінка особистості, що повністю визначається особистісними самоідентифікаціями, а на другому –
поведінка, яка повністю обумовлюється впливом середовища і залежить від специфіки функціонування
рольової самоідентифікації. Ураховуючи викладене вище, можна зробити висновки, що в основі
самоідентифікації як психологічного механізму формування ідентичності відбувається:
а) відбір нових особистісних і соціальних цінностей у структурі ідентичності;
б) переструктурування ідентичності відповідно до особливостей нових елементів, що увійшли
до її структури;
в) визначення індивідом значущості та цінності нових елементів ідентичності та співставлення
їх із попередніми соціальними цінностями, які є компонентами структури ідентичності.
Крім того, воля суб’єкта як складова ідентичності особистості відображається у здатності
підтверджувати соціальне самовизначення в діяльності, у спілкуванні, забезпечувати постановку цілей,
формулювання завдань, визначення норм. Тобто від волі керівника залежить, як він буде діяти –
використовувати старі норми чи модернізувати їх, зберігаючи намічені цілі. Воля є відносною щодо
соціальної норми, принципу, мети, які були прийняті людиною в процесі соціалізації. Розвиток волі
пов’язаний із соціалізацією використовуваних способів мислення, які застосовуються, з розвитком
рефлексивно-критичних здібностей, зі свідомістю і самосвідомістю суб’єкта [5; 10].
У контексті викладеного вище вважаємо за необхідне акцентувати увагу на творчому мисленні,
яке є корисним в будь-якій сфері діяльності, оскільки здатне збагатити кожен аспект нашого життя.
Креативність – це спосіб бачити навколишній світ, взаємодіяти з ним і реагувати на нього [4].
Розглядаючи діяльність менеджера, не можна залишити поза увагою його вміння діяти в
конкурентному середовищі. Переваги конкурентного середовища продемонстровані психологами з
Ексетера під керівництвом Т. Ріса: «Конкуренція може й допомагати, й заважати творчому успіху – це
все залежить від нашого ставлення» [15]. Успішні менеджери вкладають у саморозвиток безліч часу і
сил, тому що лише так можуть розвиватися їхні здібності. Тому, якщо хтось успішніший, то велика
ймовірність того, що ця особистість більше працює над собою. Щоб бути успішним, треба бути собою.
У всіх свої сильні і слабкі сторони; креативна особистість все застосовує у діяльності [15].
Важливим для розуміння ідентичності особистості є звернення до сутнісного підходу,
представники якого розглядають особистість як певну цілісність. Так, С. Рубінштейн, один із
основоположників цього підходу, у своєму відомому постулаті цілісності особистості зазначає: «У
психічному складі особистості виділяються різні сфери або області рис, що характеризують різні
сторони особистості; однак, попри всю свою різноманітність, відмінність і суперечливість, основні
властивості особистості взаємодіють одна з одною в конкретній діяльності людини і,
взаємопроникаючи одна в одну, сходяться все ж у реальній єдності особистості. Тому однаково
неправильні як та точка зору, для якої єдність особистості виявляється в аморфній цілісності, що
перетворює її психічний склад на безформну туманність, так і інша, протилежна до неї, яка бачить в
особистості лише окремі риси». Сьогодні цілісність трактують як стійку систему самосвідомості, волі,
характеру, що реалізується у соціальному способі життя, суспільних відносинах і певним чином
впливає на них. Стрижнем цілісності особистості є світогляд як система поглядів на об’єктивний світ і
місце людини в ньому, ставлення людини до себе та навколишньої дійсності [12].
В Україні існує низка проблем, які заважають впроваджувати технології віртуальної та
доповненої реальності в освітніх закладах. Так, Google Play та App Store пропонують велику кількість
мобільних прикладних програм з доповненою реальністю, а в магазинах представлено широкий вибір
VR-пристроїв. Але, незважаючи на це, україномовний контент є ще недостатнім для проведення
повноцінних інтерактивних занять [3].
Перехід від аналогової практики навчання до цифрової буде змінювати те, яким чином
здійснюватиметься навчання персоналу. Роль наставника, яку виконує менеджер у навчанні персоналу,
змінюватиметься. Акцент буде робитися на створенні умов для вивчення, а не на надання готових
знань.
Досвід віртуальної реальності у сфері навчання персоналу повинен мати такі властивості:
– занурення – створення відчуття, що користувачі є досвідченими;
– простота у використанні – слід згладжувати необхідність мати спеціальні навички для
взаємодії з віртуальною реальністю;
– значущість – сенс дійсно важливий для користувачів. Не можна створити гарний досвід
навчання у віртуальній реальності без цікавої історії, тому так важливо розвивати мистецтво розповіді.
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Історії забезпечують найкращий спосіб передачі повідомлень, які не тільки легко сприймаються, але й
надихають і викликають дії, передбачають зворотний зв’язок;
– адаптація – А. Ейнштейн зазначав: «Я ніколи не навчаю своїх учнів, тільки намагаюся
забезпечити умови, в яких вони можуть навчатися»;
– вимірюваність – уміти відстежувати показники освіти, щоб менеджери могли виміряти
отримане в результаті знання предмета. Тому важливо вибрати відповідні показники і дати зрозуміти,
який критерій буде використовуватися для вимірювання успіху та невдачі [17].
Для використання внутрішнього потенціалу менеджерові необхідно:
– створити відповідні умови у внутрішньому і зовнішньому середовищах, активізуючи
об’єктивні закони організації праці менеджера як біосоціальної та духовної системи, що дає
можливість використовувати механізми дії законів управління для розвитку;
– здійснювати цілеспрямовану самоуправлінську діяльність з використанням відповідних
методів самоуправління, технологій, впливаючи на інформаційні та енергетичні потоки, що
циркулюють в організмі й забезпечують гармонізацію життєдіяльності та «пробудження»
психофізіологічних резервів;
– плануючи реалізацію стратегічних життєвих цілей, ураховувати наявність генетичної,
настановної і свідомої програми життя;
– здійснювати стратегічну, повсякденну організацію діяльності менеджера;
– виявити професійну, особисту і духовну складові, визначити їх відповідність обраному
шляхові і розвитку [6; 11].
Л. Скібіцька вважає‚ що самозміна є частиною життєвого плану (програми). Вона може
перетворитися на саморозвиток за умови примусового переходу з одного типу діяльності та рівня
здібностей до інших. Саморозвиток і самозміна в планах особистого самовизначення створюють
феномен вільної людини. Від неї залежать якісні та кількісні характеристики саморозвитку, що
передбачає розвиток діяльності, організму, здібностей, особистості та мислення [10].
Висновки. У контексті інформаційної безпеки менеджерові слід більше уваги приділяти
створенню сприятливих умов у внутрішньому і зовнішньому середовищах організації,
цілеспрямованому самоуправлінню, а також гармонізації професійної, соціальної і духовної сфер
життя.
Робота сучасного менеджера над собою має бути спрямованою передусім на формування
здатності до змін і зростання, що сприяє прийняттю своїх недоліків і боротьби з ними дієвим способом,
подальшій соціалізації й самоорганізації.
Перспективою подальших досліджень є поглиблення наукових розвідок практичними
психологами щодо дослідження особистості менеджера у сфері інформаційної безпеки.
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Shaumyan, O.H. A study into information security manager's personality. The state of Ukraine is in a great
need of the managers who have highly spiritual and emotionally stable personalities and can produce creative ideas, make
responsible decisions and respond to the challenges of the information society. In this regard, it is critical to study
information security as an area of applied psychology. There is a lack of studies on the personality of the information
security manager. In order to be effective, the manager should create favorable conditions in the internal and external
environment, use self-management methods and technologies in order to influence information and energy flows and
organize daily work, and know the professional, personal and spiritual components of his/her personality and their meeting
the requirements of the profession.
Self-development and self-change as components of self-determination create the free man. Self-development
and self-change determine the characteristics of self-development, which implies improvement of activity through the
improvement of personal abilities and skills as well as changed thinking.
The manager's self-development is aimed primarily at the formation of their ability to change and improve,
which contributes to the realization of their shortcomings and overcoming them in an effective way for their further
socialization and self-organization.
The practical significance of the research findings allowed clarifying the socio-psychological aspect of the
information security manager's personality, which gives grounds for further research.
Keywords: manager, information security, computer risks, virtual reality, personal identity, social identity.
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Дембицька Н. М.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ
ДО ОСОБИСТОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Дембицька Н. М. Розвиток підприємливості та ставлення школярів до особистої власності в
процесі економічної соціалізації. У статті аналізуються вікові закономірності розвитку ставлення школярів до
особистої власності. Останнє обґрунтовується як особистісний чинник розвитку культури підприємливості –
показника економічної соціалізованості на етапі навчання у закладі загальної середньої освіти. На кожному
віковому етапі спостерігаються значущі зміни в процесі розвитку економічної культури школяра: від ідеалізації
відносин привласнення, мистецтво розбудови яких полягає переважно в стратегії економії (на етапі молодшої
школи), через зростання суперечливості в ставленні до особистої власності на тлі негативно-тривожних
переживань (на підлітковому етапі) до відносно внутрішньо узгодженого несуперечливого позитивнораціонального ставлення у старшокласників. Констатовано розвиток моральної складової ставлення до особистої
власності як системотворчий чинник культури підприємливої людини у школярів.
Ключові слова: економічна культура особистості, особистість школяра, психологічне ставлення, особиста
власність, економічна соціалізація, підприємливість.
Дембицкая Н. Н. Развитие предприимчивости и отношения школьников к личной собственности в
процессе экономической социализации. В статье анализируются возрастные закономерности развития
отношения школьников к личной собственности. Последнее обосновывается как личностный фактор развития
культуры предприимчивости – показателя экономической социализованости на этапе обучения в учреждении
общего среднего образования. На каждом возрастном этапе наблюдаются значительные изменения в процессе
развития экономической культуры школьника: от идеализации отношений присвоения, искусство развития
которых состоит преимущественно в стратегии экономии (на этапе начальной школы), через нарастание
противоречивости в отношении к личной собственности на фоне негативно-тревожных переживаний (на
подростковом этапе) до относительно внутренне согласованного непротиворечивого позитивно-рационального
отношения у старшеклассников. Констатировано развитие нравственной составляющей отношений личной
собственности как системообразующий фактор культуры предприимчивого человека у школьников.
Ключевые слова: экономическая культура личности, личность школьника, психологическое отношение,
личная собственность, экономическая социализация, предприимчивость.

Постановка проблеми. Великий науковий і практичний інтерес сьогодні становить вивчення
тенденцій, яких набуває процес розвитку економічної культури підростаючого покоління українців.
Йдеться про зміни в пізнанні, оцінюванні економічних явищ та готовності діяти в умовах ринкової
економіки. Це важливо, щонайперше, у просторі тих взаємин, які лежать в основі будь-якої економіки
– відносин власності. Ставлення до себе та інших як суб’єктів цих відносин, а також до самих об’єктів
привласнення – до матеріальних і духовних благ – є показником розвитку економічної культури
особистості. Особливо гостро це питання постає в шкільному віці. Це ті вікові етапи, коли економічна
соціалізація відбувається переважно в непередбачуваних, стихійних умовах періодичного включення у
відносини купівлі-продажу, отримання освітніх послуг (наприклад, спортивні секції, позашкільне
навчання тощо) на тлі браку досвіду безпосередніх регулярних стосунків з суб’єктами економіки в
інших сферах економічної діяльності (наприклад, у фінансовій сфері – інвестування, кредитування, у
сфері зайнятості – працевлаштування/найм на роботу, у сфері оподаткування тощо).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом, проблемі розвитку ставлень особистості до
різних економічних явищ присвячено достатня кількість праць. Це переважно дослідження ставлення
різних категорій населення до грошей [4; 5]. Цим констатується зосередженість уваги дослідників
переважно на монетарному аспекті економічної соціалізації молоді (на ставленні до кишенькових
грошей та їх соціалізуючій ролі). Але монетарна соціалізація – це тільки одна зі складових процесу
становлення економічної культури дитини. Оскільки останній протікає у більш широкому контексті – у
відносинах власності [1], – то важливим для розуміння багатьох його закономірностей є вивчення
особливостей становлення окремих складових економічної культури учнів у просторі відносин
особистої власності.
Метою статті є висвітлення результатів аналізу розвитку ставлення до особистої власності від
молодшого шкільного віку до ранньої юності.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Проблема підприємливості [1; 4; 7]
як ознаки соціалізованості особистості в умовах ринкової економіки тривалий час досліджується у
вітчизняній психологічній науці. Вона обґрунтовується як показник, індикатор розвитку економічної
69

Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54

культури особистості [1; 5]. Якщо виходити з розуміння економічної культури як результату розвитку
тих соціально-психологічних якостей особистості, що забезпечують її гармонійне входження у
економічні відносини, то психологічне ставлення до економічної дійсності, основу якої становлять
відносини власності, є, на наш погляд, тією категорією, в якій цілковито втілюється сутність
досліджуваного явища. Спираючись на теоретичні уявлення про психологічне ставлення, розвинені в
роботах В.М. М’ясищева [2], В. Познякова [4], І. Сушкова [6] та інших, ми розглядаємо психологічне
ставлення до власності як цілісну систему індивідуальних, вибіркових, свідомих зв’язків особистості з
різними сторонами її дійсності, в якій відображаються стосунки з іншими людьми з приводу
привласнення, щонайперше, особистих матеріальних і духовних благ.
Ставлення до особистої власності формується в ході набуття індивідуального досвіду
об’єктивно існуючих зв’язків з іншими суб’єктами привласнення. Отже, досвід встановлювати і
підтримувати ці зв’язки опосередковує реакцію (позитивну/негативну, адекватну/неадекватну)
особистості на факт втручання в її приватність, у її особистий психологічний простір, усі складові
якого вона вважає «своїми», «власними», отже, такими, які належать їй, право на владу над якими вона
має. У такому погляді на об’єкти особистого володіння та їх привласнення ми спираємось на теорію
приватності І. Альтмана та дослідження феноменології психологічного простору особистості
К. Нартової-Бочавер [3]. Згідно з ними, кількість і якість приватності, що переживається, визначає
якість життя в усіх проявах. Навіть більше: послідовниця І. Альтмана, М. Вольфе [8] через феномен
екологічної та фізичної власності якраз і визначає приватність особи. Доступність для особистості
об’єктів, на які вона може пред’явити свої права на ексклюзивне володіння (ідеї, переконання, речі,
території тощо), з дитинства формує здатність відстоювати свою незалежність і самостійність,
наявність власної життєвої позиції, здатність уникати маніпулятивного впливу, інтегрованість і
переживання автентичності буття, сприяє формуванню ідентичності особистості, здатність
організовувати й управляти своїми взаєминами з іншими – тобто сприяє формуванню соціально зрілої,
соціалізованої людини. В психології існує багато досліджень психологічних механізмів, які
забезпечують дотримання приватності і свого права на особисту власність. Персоналізація середовища,
проекція на нього своїх характеристик можуть розглядатись як одні з вагомих психологічних
механізмів привласнення блага, перетворення його на «своє», особисто належне.
Оцінно-емоційне відображення об’єктивної реальності і набуття нею статусу суб’єктивної
реальності у формі психологічного ставлення особистості до фактів привласнення тих чи інших
об’єктів є тим психічним утворенням, на різних рівнях організації якого, чи-то в різних аспектах
функціонування проявляється людина як суб’єкт зв’язків із зовнішнім світом, зокрема, з оточенням,
яке може пред’являти свої права на його частину.
Потребу в особистих речах, контактах, смаках і пріоритетах, згідно з ідеями В. М’ясищева,
визначаємо як конативну (від латинського «conare» – прагнути, домагатись) тенденцію оволодіння.
Отже, механізм ставлення, зокрема до особистої власності, напряму виражає процес привласнення благ
у стосунках з тими, хто претендує на ці блага. В позитивному чи негативному характері таких реакцій
криється вибірковість зв’язків з іншими суб’єктами привласнення. В. М’ясищев обґрунтовує
доцільність віднесення потреби до поля феноменології ставлень особистості, оскільки «основними
конституюючими компонентами потреби є: 1) суб’єкт, який відчуває потребу; 2) об’єкт потреби,
3) своєрідний зв’язок між суб’єктом та об’єктом, що має певну функціональну нейродинамічну
структуру, яка проявляється у переживанні тяжіння до об’єкта і в активному устремлінні до володіння
ним» [2, с. 8].
Проаналізуємо основні закономірності розвитку ставлення школярів до об’єктів особистого
володіння: матеріальних, наприклад, особистих речей, та нематеріальних, таких як інтелектуальний
потенціал – власні знання та ідеї, трудовий потенціал – власні зусилля та праця, особисті контакти.
Досліджуваними були школярі закладів загальної середньої освіти м. Києва та Київської області:
232 учні початкової школи, 216 учнів основної школи та 124 учні старшої школи. Учням
пропонувалось за 5-бальною шкалою оцінити своє ставлення до названих вище об’єктів особистого
володіння, співвіднісши їх з 19-ма твердженнями, що виражали різні нюанси ставлення.
Кластеризація 6 образів об’єктів особистого володіння (особисті речі, знайомі, кишенькові
гроші, власні зусилля і праці, власні здібності та вміння, особисті знання та ідеї) методом міжгрупових
зв’язків показала наступні результати. Для всіх досліджених вікових груп школярів (окрім старших
підлітків) особисті знання та ідеї являють собою окрему самостійну групу об’єктів привласнення
(рис. 1). Примітним є те, що інтелектуальний потенціал (особисті знання та ідеї) сприймаються
старшими підлітками у тісному зв’язку з працею та матеріальними (кишеньковими грішми,
особистими речами) та соціальними (знайомими) цінностями. Загалом слід відмітити, що тільки на
етапі старшого підліткового віку у ставленні школярів до особистої власності починаються
трансформації: починають диверсифікуватись внутріособистісні потенційні ресурси (особисті
знання/ідеї, зусилля/праця та особисті здібності/уміння, утворюючи самостійні кластери). Очевидно, в
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Рис. 1. Кластеризація образів особистої власності, школярі різного віку
Примітка: ОР – особисті речі, ОЗ – особисті знайомства, ОЗВ – особисті здібності і вміння, КГ – кишенькові
гроші, ОЗП – особисті зусилля і праця, ОЗІ – особисті знання та ідеї

основі цієї тенденції лежить посилення когнітивного компонента ставлень особистості до світу і до
себе в ньому. І тільки на етапі навчання у старшій школі школяр цілковито усвідомлює усі переваги від
«володіння» усіма складовими особистої власності для реалізації себе в економіці: гроші в старшому
шкільному віці усвідомлюються як самостійна цінність, поряд з трудовим та інтелектуальним
потенціалами. Таким чином, підтверджується емпірично теза В. М’ясищева про те, що на етапі ранньої
юності когнітивна складова ставлення до оточуючого світу починає превалювати, зумовлюючи
раціональне бачення свого особистісного потенціалу, в тому числі – у сфері економічних відносин.
Так, наближеність кластеру «кишенькові гроші» до таких двох внутріособистісних ресурсів в
економічних відносинах, як «особисті знання та ідеї» і «особисті зусилля та праця», свідчить про
усвідомлення старшокласниками значущості власних особистісних якостей, особистого трудового та
інтелектуального потенціалу для перспектив матеріального самозабезпечення.
Розглянемо також особливості конативного компонента ставлення учнів до об’єктів особистого
володіння, який також вивчався із застосуванням методу семантичного диференціалу. Учням було
запропоновано оцінити на предмет відповідності їх власній думці 38 тверджень за п’ятибальною
шкалою. Перелік тверджень було сформовано на основі аналізу нами джерел, присвячених питанням
способів привласнення та оперування власністю: наприклад, заробіток власною працею («праця
людину годує»), утриманство («ні сіло, ні впало, дай, мамо, сала»), шахрайство («забезпечити життя не
гріх і на чужих ідеях, аби за них не платити»), бандитизм («сьогодні щось у когось забирати – це
безбідно існувати») тощо.
У результаті факторизації масиву отриманих оцінок учнів з використанням процедури Varimaxобертання методом головних компонент нами отримано п’ять найбільш навантажених факторів, згідно
зі структурою яких школярі бачать способи оперування власністю. Так, перший, найбільш могутній
фактор становив 45% загальної дисперсії ознак і включав легальні активно-креативні способи
привласнення. Це твердження «будь-які знання можуть давати прибуток, якщо ти знайшов їм
правильне застосування», «у жебракуванні в метро і на вулицях не бачу нічого осудного», «чому б не
заробляти власними знаннями: більше дбаєш – більше маєш», «людина живе за принципом: хто дбає,
той і має»). Другий фактор (8% загальної дисперсії) означає протилежний смисл, оскільки пов’язаний з
кримінально-агресивними способами привласнення. Його утворюють переважно такі твердження:
«забезпечити життя не гріх і на чужих ідеях, аби за них не платити», «розуміє тих, хто прагне
привласнити щось силою: іноді це єдино правильний спосіб заробити», «в лотерею грати – гроші
наживати», «сьогодні щось у когось відбирати – це безбідно існувати». Третій фактор (5% загальної
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дисперсії) пов’язаний з принциповою орієнтацією опитаних на самозабезпечення: «не розумію
людину, яка живе за рахунок пенсії своїх старих родичів», «на чиюсь силу знайдеться й більша сила:
тільки так можна ствердитись у сучасному бізнесі». Четвертий фактор (4,5%) означає, на наш погляд,
нелегальні шахрайські способи привласнення: «живе не по кишені: доки єсть, то й шелесть», «живе за
принципом: дурний дає, а розумний бере», «головне натиснути на людину – і отримаєш все, що тобто
потрібно». І останній фактор (4%) обіймає легальні маніпулятивні способи забезпечення надприбутків:
«великі прибутки і чесний бізнес – речі несумісні», «смішно шукати власника валізи, залишеної в
маршрутці, краще забирай і йди звідти», «переконаний, що одягаючись з секонд-хенду, можна добряче
економити».
Маючи на меті отримати інформацію про прихований смисл, який школярі вкладають у
способи привласнення, ми застосували до результатів факторного аналізу процедуру кластеризації з
використанням методу міжгрупових зв’язків (рис. 2).

Рис. 2. Кластеризація способів привласнення особистих благ, школярі
Примітка: 1 – легальні активно-креативні способи привласнення, 2 – кримінально-агресивні способи
привласнення, 3 – принципова орієнтація на самозабезпечення, 4 – шахрайські способи привласнення, 5 – легальні
маніпулятивні способи забезпечення надприбутків

Таким чином, привертають увагу виділені дві групи смислових одиниць, за якими школярі
категоризують способи привласнення благ в сучасному суспільстві – повсякденні практики
привласнення і практики отримання надприбутків – такі, що виділяються окремо, але при цьому також
визнаються легальними маніпулятивними, та навряд чи практикованими пересічним українцем. Уже в
такому розподілі смислових одиниць бачимо здатність школярів «уловлювати» подвійні стандарти
сучасної суспільної моралі, коли поряд із чесними креативними способами привласнення благ
легальними визнаються і маніпулятивні, нечесні способи отримання надприбутків у великому бізнесі.
При цьому серед повсякденних практик привласнення школярі чітко розрізняють дві групи способів,
які можна визначити як моральні і аморальні. До таких, які здійснюються з дотриманням норм
суспільної моралі, школярі відносять принципові орієнтації на самозабезпечення (і, відповідно, не
приймають утриманство і різні способи паразитизму за рахунок інших) та легальні активно-креативні
способи привласнення. Аморальними визнаються кримінально-агресивні та шахрайські способи
привласнення. Нас цікавило і процентне співвідношення самих школярів, що підтримують моральні чи
аморальні способи привласнення (табл. 1).
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Таблиця 1
Способи привласнення і оперування особистою власністю школярів
Молодші
Молодші
школярі
підлітки
Старші підлітки
Старшокласники
Аморальні
10%**
48%*
62%**
36%*
Моральні
90%**
52%*
38%
75%**
* - при р<0,001; ** - при р<0,05 за t-критерієм Стьюдента.

Показники з табл. 1 свідчать про те, що для підлітків (більшою мірою – для старших)
прийнятними є кримінальні та шахрайські способи привласнення. Щоправда, в більш старшому
віковому періоді спостерігається тенденція до значного зниження кількості тих, хто підтримує
аморальні способи. Ми пояснюємо такі тенденції кризовим характером самого підліткового періоду,
коли особистість ще тільки апробує різні способи набуття благ. Взнаки дається і прагнення набути
реальну автономію від дорослих, в тому числі у сфері матеріального забезпечення. Очевидно, процес
усвідомленого самовизначення способів його досягнення відбувається у юнацькому віці. Та ж сама
тенденція спостерігається і з моральнісною їх оцінкою. Так, на вибір моральних способів привласнення
орієнтована переважна більшість молодших школярів, молодших підлітків і старшокласники. Старші
підлітки не показують такої схильності на рівні статистично значущих показників.
Згідно з результатами опитування за модифікованим нами варіантом для школярів тестом
загальної схильності до підприємництва [1] з’ясовано, що в молодшому шкільному віці складові
підприємливості тільки починають проявлятись і усвідомлюватись. Жоден з них не розвинений на
високому рівні. У молодших підлітків провідними складовими підприємливості є креативність (у 46%,
при р<0,05) і мотивація досягнень (43%, при р<0,05), у старших підлітків – автономія (у 40%, при
р<0,05). І в старшому шкільному віці ситуація змінюється кардинально: підприємливість
старшокласників переважно підтримується у старшокласників мотивацією досягнень (у 63%, при
р<0,001), внутрішнім локусом контролю (у 53%, при р<0,05), зростанням рівня автономії (у 42%, при
р<0,05). Найбільш пізно (у старшокласників) актуалізується фактор локусу контролю, найбільш
ранніми є креативність і мотивація досягнень – починаючи з молодшого підліткового віку. Для
визначення статистично значущих розбіжностей у змінах в складових підприємливості при переході
від однієї вікової категорії до наступної використано t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок.
На основі визначених особливостей ставлення школярів до особистої власності та
особливостей розвитку підприємливості нами визначено вікову динаміку їх економічної соціалізації.
Для цього використано метод кластерного аналізу. Кластеризації піддано масив даних, отриманих за
усіма методиками вивчення ставлення молодших школярів до особистої власності (авторський
семантичний диференціал), до грошей (опитувальник М.Ю. Семенова), GET2test - тест на загальну
схильність до підприємливості, модифікований нами для школярів. Кластерна структура особливостей
соціалізованості молодших школярів є нескладною. В ній виділено три основні групи складових, які
свідчать про загальну обізнаність молодших школярів у питаннях підприємливості, яку вони прямо
пов’язують з наявністю у людини інтелектуального та трудового потенціалу: найбільш могутній
кластер (у 63% опитаних) утворений усіма шкалами за тестом загальної схильності до підприємництва
та ставлення до особистих знань/ідей та здібностей/вмінь. Другий кластер (у 32% опитаних) об’єднав в
одну смислову групу такі складові досліджуваного феномена, як шкала позитивного раціонального
ставлення до грошей та мистецтва управління грішми разом зі шкалою фіксації на грошах та мотиву
економії, причому окремою гілкою в цьому кластері є особисті кишенькові гроші. Таким чином,
оперування принаймні кишеньковими грішми у молодших школярів асоціюється з мистецтвом
управління ними, зокрема, з економією. Третій кластер містив оцінкові, зокрема негативно-тривожні
складові ставлення до особистих грошових ресурсів (негативні емоції щодо грошей поряд з
терапевтичною їх функцією та сприйняттям грошей як задоволення, а також тривогу щодо грошей і
мотив фінансової безпеки). Отже, наприкінці молодшого шкільного віку ставлення дітей до особистої
власності є досить реалістичним і водночас суперечливим. Вони загалом обізнані у особистісних
ресурсах, які асоціюють з образом підприємливої людини (інтелектуальний та трудовий потенціал).
Окрім того, в цілому мають ідеалістичне позитивно-раціональне уявлення про людину, яка володіє
мистецтвом управління грішми. Водночас певну суперечливість у таке ставлення вносять негативні
переживання та тривога, пов’язані з грошовою безпекою (у 45% опитаних), якій, очевидно через
економічну некомпетентність, не можуть зарадити. Отже, в цьому віці вже сформовані ідеалістичні
уявлення про особистісні чинники підприємливості та, водночас, монетарний аспект відносин
особистої власності зумовлює негативно-тривожні переживання через прагнення досягти фінансової
безпеки.
В економічній соціалізованості молодших підлітків відображається інший, переважно
моральнісний, вимір відносин особистої власності. Так, виявлено два кластери ознак особистості,
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вододіл між якими проходить, як на наш погляд, на межі «прийнятне-неприйнятне». Причому,
нерозгалуженим, однозначним є кластер, що включає поряд зі шкалою креативності ще й ставлення до
матеріальних (кишенькові гроші та особисті речі) і нематеріальних (особисті зусилля/праця,
знання/ідеї, здібності/вміння) благ, а також особистих контактів (які, очевидно, асоціюються з
джерелами впливу) – виявлено у 57% опитаних. На наш погляд, особливістю економічної соціалізації
молодших підлітків є те, що в системі їх економічних ставлень ув’язані воєдино цінність креативності
як здатності провадити зміни в існуючих відносинах з уявленням про необхідність зовнішніх
(матеріальних та соціальних) і внутріособистісних ресурсів.
Іншим є більш складний кластер (у 43% опитаних), який включає три особливі для молодших
підлітків ознаки соціалізованості. Перша включає її оцінкові аспекти, а саме афективне суперечливе
ставлення до грошей: задоволення від грошей поряд з переживанням грошового напруження і
негативних емоцій, а також тривоги через гроші і усвідомлення мотиву фінансової небезпеки. Друга
група стосується конативного аспекту соціалізованості, а саме зв’язку ознак підприємливості
(щонайперше, схильності до виваженого ризику та локусу контролю) і активно-креативних способів
привласнення. Третя група також відображує конативний аспект досліджуваного процесу, акцент в
якому полягає у зв’язку ознак підприємливості в частині автономії та мотиву досягнень з легальними
маніпулятивними способами привласнення. Таким чином, у молодшому підлітковому віці на фоні
суперечливої оцінки відносин особистої власності школярі чутливі до зовнішніх і внутріособистісних
ресурсів для змін у стосунках щодо привласнення. Вони чутливі також до проявів підприємливості в
людині, причому – в системі моральнісних координат. З одного боку, пов’язують такі складові
підприємливості, як автономію і мотивацію досягнень з легальними маніпулятивними способами
привласнення. З іншого боку, схильність до виваженого ризику корелює в їхньому ставленні з активнокреативними способами привласнення.
Найбільш суперечливим і складним, в тому числі за кластерною структурою, є етап
економічної соціалізації у старшому підлітковому віці. Особливості економічної соціалізації на цьому
етапі визначаються такими двома групами чинників, що суперечать одна одній і передають чутливість
старших підлітків до способів привласнення, поділюваних переважно за принципами суспільної
моралі. Отже, виявлено такі ознаки економічної соціалізації старших підлітків. З одного боку, 56%
опитаних «уловлюють» ризиковані кримінальні способи привласнення благ, пов’язуючи з негативноірраціональним ставленням до грошей та невмінням ними управляти. Цей кластер заснований на
марнотратстві, сприйнятті грошей як задоволення і депривованій потребі в автономії, незалежності, а
також на схильності до ризикованих форм економічної поведінки та кримінальних способах
привласнення благ та мотиві уникнення невдач. З іншого боку, 60% опитаних старших підлітків
чутливі до активно-креативних способів привласнення на фоні позитивно-раціонального ставлення до
грошей. Ці показники економічної соціалізації прямо пов’язані з позитивним ставленням і до
матеріальних (в тому числі – до грошей), і до духовних об’єктів привласнення, відсутністю тривоги
через матеріальну незабезпеченість і переживанням фінансового благополуччя, а також внутрішнім
локусом контролю та вибором активно-креативних способів привласнення.
Особливості економічної соціалізації старшокласників відзначаються актуальністю для них,
по-перше, настання/невідворотності відповідальності за міру ризикованості та незалежності у
прийнятті економічних рішень (чутливими є 45% опитаних старшокласників). Цей кластер ознак
соціалізованості утворений суто складовими підприємливості (схильністю до автономії та
незалежності, до виваженого ризику та внутрішнього локусу контролю). По-друге, для
старшокласників вагомою є опора на особистісні ресурси (трудові та інтелектуальні), практикування
активно-креативних способів привласнення з опорою на особисті здібності і вміння та з активним
протестом проти утриманства (54% опитаних). Даний кластер свідчить про чутливість
старшокласників суто до суспільно прийнятних способів привласнення.
Висновки. Наведені результати дослідження спонукають до наступних узагальнень. Показано,
що ставлення школярів до особистої власності є особистісним чинником розвитку підприємливості,
відповідно, економічної соціалізації, на етапі навчання у закладі загальної середньої освіти. На
кожному віковому етапі спостерігаються значущі зміни в процесі розвитку економічної культури
школяра. Констатовано розвиток ознак економічної соціалізованості у напрямі від ідеалізації відносин
привласнення, мистецтво розбудови яких полягає переважно в стратегії економії (на етапі молодшої
школи), через наростання суперечливості в ставленні до особистої власності на тлі негативнотривожних переживань у підлітковому віці до відносно внутрішньо узгодженого несуперечливого
позитивно-раціонального ставлення старшокласників. Констатовано розвиток моральної складової
ставлень до особистої власності як системотворчий чинник економічної соціалізації школярів.
Перспективним для подальших досліджень може стати вивчення інших індивідуальнопсихологічних, соціально-психологічних чинників становлення культури підприємливої людини в
учнівської молоді.
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Dembytska, N. M. The development of comprehensive school students' entrepreneurship and personal
property values during their economic socialization. The article deals with the development of comprehensive school
students' entrepreneurship and personal property values. From the early adolescence, the role of rational aspects in the
system of personal values increases: the intrapersonal intellectual and labor potentials become more conscious as
resources of material self-sufficiency.
When in high school, students become fully aware of all the benefits of "owning" all the components of personal
property in order to realize themselves in the economy. The development of the motivational aspect of attitudes is
characterized by a tendency to reduce the number of those who support immoral ways of appropriation during high school
years. Such tendencies are due to the adolescents' natural desire to try out different ways of acquiring benefits and gain
real autonomy from adults.
It is shown that each age period brings significant changes in the development of students' economic culture.
Comprehensive school students' economic socialization develops from idealized appropriation relations, which rely
mainly on the strategy of economy (primary school), through increased contradictions in the personal property values
coupled with negative anxious experiences (secondary school) to relatively rational values (high school). The moral
component of personal property values has been shown to be a systematic factor of students' economic socialization.
Keywords: economic culture of the individual, student's personality, value, personal property, economic
socialization, entrepreneurship.
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УДК 159.98
Карамушка Л. М., Креденцер О. В.
ТРЕНІНГ «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ»: СТРУКТУРА, ЗМІСТ,
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
Карамушка Л. М., Креденцер О. В. Тренінг «Психологічна підготовка персоналу освітніх
організацій до розвитку підприємницької активності»: структура, зміст, особливості використання. В статті
представлено зміст та структуру тренінгу «Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку
підприємницької активності». Розкрито його мету, завдання, основні структурні компоненти. Наведено цільову
аудиторії, організацію та форму проведення тренінгу. Представлено основні інтерактивні техніки. Зміст тренінгу
розкрито шляхом поєднання основних структурних елементів (тренінгових сесій), основних компонентів кожної
із тем тренінгу (змістовно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти) та інтерактивних
технік, які використовуються для представлення кожного із компонентів. У статті наведено детальний зміст
тренінгу.
Ключові слова: психологічна підготовка, психологічний тренінг, освітні організації, персонал освітніх
організацій, інтрапренерство, підприємницька активність.
Карамушка Л. Н., Креденцер O. В. Тренинг «Психологическая подготовка персонала
образовательных организаций к развитию предпринимательской активности»: структура, содержание,
особенности использования. В статье представлены содержание и структура тренинга «Психологическая
подготовка персонала образовательных организаций к развитию предпринимательской активности». Раскрыты
его цели, задачи, основные структурные компоненты. Приведены целевая аудитория, организация и форма
проведения тренинга. Представлены основные интерактивные техники. Содержание тренинга раскрывается путем
объединения основных структурных элементов (тренинговых сессий), основных компонентов каждой из тем
тренинга (содержательно-смысловой, диагностический и коррекционно-развивающий компоненты) и
интерактивных техник, используемых для представления каждого из компонентов. В статье приведено подробное
содержание тренинга.
Ключевые слова: психологическая подготовка, психологический тренинг, образовательные организации,
персонал образовательных организаций, интрапренерство, предпринимательская активность.

Постановка проблеми. Концепція «Нової української школи», за якою відбувається
реформування сучасної освітньої системи, передбачає, насамперед, формування ключових
компетентностей учнів. Адже дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити
користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його
життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці [10].
«Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей,
навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну
та/або подальшу навчальну діяльність» (Проект нового базового Закону України «Про освіту», Стаття
1). Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної
громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту
реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя [10]. Серед ключових компетентностей виділено
підприємливість, яка передбачає «уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з
метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави.
Вміння раціонально вести себе як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження,
приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо» [10, 12]. Безперечно, що для розвитку
підприємливості в учнів, персоналу освітніх організацій необхідно мати високий рівень розвитку такої
компетентності.
Отже, на нашу думку, одним із можливих шляхів розв’язання цієї проблеми, є впровадження в
процес підготовки персоналу освітніх організацій тренінгу «Психологічна підготовка персоналу
освітніх організацій до розвитку підприємницької активності».
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема розвитку підприємницької активності
персоналу в сфері середньої освіти представлена в роботах W. Charles, M.S. Lavaroni, D.E. Leisey [21],
M.L. Lăcătu [23], І. Міньковська [9], J. Klink, J. Janssen [22], P. Kneale [24], T. Kising’u [25],
С. Смерічевська [12], М. Ебнер, Г. Франк, К. Корунка [18] та ін., а також у низці попередніх публікацій
авторів [5–7; 8; 14].
Разом із тим, у літературі відсутні розробки, що стосуються тренінгу психологічної підготовки
персоналу освітніх організацій до розвитку підприємницької активності.
Отже, метою нашого дослідження є розкриття змісту та структури тренінгу «Психологічна
підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку підприємницької активності».
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Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Теоретико-методологічною
основою для розробки тренінгу виступили праці, що розкривають зміст, методи та форми
психологічної підготовки персоналу, менеджерів освітніх організацій (О.І. Бондарчук [1],
О.В. Брюховецька [2], А.В. Вознюк [3], Л.М. Карамушка [5; 13; 14], В.М. Федорчук [16], В.А. Чикер [4;
17] та ін.), а також попередні розробки авторів [5; 8; 13; 14].
В основу тренінгу було покладено технологічний підхід, який розроблено в лабораторії
організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України професором Л.М.
Карамушкою [13].
1. Мета та завдання тренінгу
Мета тренінгу – психологічна підготовка освітнього персоналу до розвитку підприємницької
активності.
Завдання тренінгу:
1. Оволодіння знаннями щодо сутності підприємницької активності в освітніх організаціях;
2. Оволодіння персоналом освітніх організацій методами діагностики підприємницької
активності;
3. Оволодіння персоналом освітніх організацій уміннями та навичками розвитку
підприємницької активності.
2. Структура, основні компоненти та інтерактивні техніки тренінгу
Тренінг складається зі вступу, тренінгової сесії 1 «Ризикованість та інноваційність як базові
характеристики підприємницької активності», тренінгової сесії 2 «Творчість та незалежність як основні
процесуальні характеристики підприємницької активності», тренінгової сесії 3 «Орієнтація на
досягнення, цілеспрямованість та прагнення до саморозвитку як основні результативні характеристики
підприємницької активності» та заключної частини (табл. 1). Увесь тренінг розрахований на
32 години.
Зміст тренінгу розгортається шляхом поєднання основних структурних елементів (тренінгових
сесій), основних компонентів кожної із тем тренінгу (інформаційно-смисловий, діагностичний та
корекційно-розвивальний компоненти) та інтерактивних технік, які використовуються для
представлення кожного із компонентів.
Розглянемо далі детальний зміст розробленого тренінгу.
І. Вступна частина тренінгу
Блок 1: «Знайомство»
Криголам «Знайомство». Інструкція: група стоїть в колі, кожний учасник по черзі кидає м’яч та
називає своє ім’я, можна пройти декілька кіл. Після цього завдання змінюється: треба кидати м’яч і
називати ім’я тієї людини, якій ти кинув м’яч, можна пройти декілька кіл.
Вправа «Знайомство: образ». Інструкція: учасникам дається завдання зобразити свій образ (як
вони себе сприймають) за допомогою певного предмета, явища тощо. Потім учасники повинні
зобразити свій образ з точки зору того, як їх сприймають колеги (на їхню думку).
Блок 2: «Мета, завдання, структура тренінгу та правила групової роботи»
Вивчення очікувань, запитів та емоційного стану учасників заняття.
Учасники по черзі дають відповіді на запитання:
•
«Які Ваші очікування від тренінгу?»
•
«Що б Ви дуже хотіли, щоб було під час тренінгу?»
•
«Що б Ви дуже не хотіли, щоб було під час тренінгу?»
Індивідуальні відповіді учасників заняття, представлені на окремих «аркушах-стікерах»,
можуть вивішуватися на дошці (спеціальному стенді), з подальшим груповим аналізом та
обговоренням. Це надасть можливість створити «груповий портрет» учасників заняття, а також
уточнити основну мету та завдання тренінгу.
Мультимедійна презентація: «Мета, завдання та структура тренінгу» (з урахуванням
результатів виконання попереднього завдання).
«Мозковий штурм»: «Визначення правил групової роботи та загальної структури тренінгу».
Блок 3: «Вступ до проблеми: підприємницька активність в освітніх організаціях»
Проблемне обговорення: «Особливості підприємництва в освіті»: реалії та проблеми.
«Мозковий штурм»: «Назвіть основні характеристики підприємницької активності персоналу
освітніх організацій».
Узагальнення та обговорення отриманих результатів (з використанням мультимедійної
презентації): «Основні характеристики підприємницької активності персоналу освітніх організацій та
їх класифікація».
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Таблиця 1
Структура тренінгу «Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку
підприємницької активності»
Структурні частини
І.
ВСТУПНА
ЧАСТИНА
ТРЕНІНГУ

Компоненти
Блок 1: «Знайомство»
Блок 2: «Мета, завдання, структура тренінгу та
правила групової роботи»
Блок 3: «Вступ до проблеми: психологічні
чинники організаційного розвитку»
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА ТРЕНІНГУ
Тренінгова сесія 1 «Ризикованість та
інноваційність
як
базові
характеристики
підприємницької
активності»

Години
4

Інформаційно-смисловий компонент: «Сутність
характеристик
«ризикованість»
та
«інноваційність»
Діагностичний
компонент:
«Діагностика
схильності до ризику та готовності до інновацій»
Корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток
схильності до ризику та готовності до інновацій»
Інформаційно-смисловий компонент: «Сутність
характеристик
«творчість,
гнучкість,
автономність»
Діагностичний
компонент:
«Діагностика
характеристик
«творчість,
гнучкість,
автономність»
Корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток
характеристик
«творчість,
гнучкість,
автономність»

6

Тренінгова сесія 3 «Орієнтація на
досягнення, цілеспрямованість та
прагнення до саморозвитку як
основні
результативні
характеристики
підприємницької
активності»

Інформаційно-смисловий компонент: «Сутність
характеристик «орієнтація на досягнення»,
«прагнення до саморозвитку»
Діагностичний
компонент:
«Діагностика
характеристик «орієнтація на досягнення»,
«прагнення до саморозвитку»
Корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток
характеристик «орієнтація на досягнення»,
«прагнення до саморозвитку»

6

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
ТРЕНІНГУ

Блок 1 «Узагальнення та закріплення набутих під
час навчання знань, вмінь, навичок»
Блок 2 «Підбиття підсумків роботи»
Блок 3 «Прощання»

4

Тренінгова сесія 2 «Творчість та
незалежність як основні процесуальні
характеристики
підприємницької
активності»

УСЬОГО

6

32

ІІ. Основна частина тренінгу
Тренінгова сесія 1 «Ризикованість та інноваційність як базові характеристики
підприємницької активності»
Інформаційно-смисловий компонент «Сутність характеристик «ризикованість» та
«інноваційність»
Метод незавершених речень (письмовий варіант*): «Ризикованість як провідна характеристика
підприємницької активності – це …».
Метод «мозкового штурму» (письмовий варіант*): «Інноваційність – це інтегративна
психологічна характеристика, яка включає в себе….».
*Результати виконання першого та третього завдань записуються учасниками на окремих
аркушах-стікерах та вивішуються на окремій дошці. Після загальногрупового обговорення отриманих
записів та їхньої обробки (методами аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації тощо) результати
виконання цих завдань ведучий залишає на дошці протягом усього заняття як певне методичне
забезпечення. До отриманих результатів учасники можуть повертатися у ході виконання інших
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завдань, зокрема, під час виконання «психологічного практикуму» (див. діагностичний компонент
тренінгової сесії).
Метод розробки творчих проектів (робота в малих групах): «Основні фактори, які впливають
на ризикованість та інноваційність підприємницької поведінки».
Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Особливості ризикованої та
інноваційної підприємницької поведінки. Схильність до зваженого ризику. Схильність до інновацій».
Діагностичний компонент «Діагностика схильності до ризику та готовності до
інновацій»
Метод самодіагностики «Психологічна павутинка»: «Самооцінка ризикованості та
інноваційності».
Інструкція: використовуючи результати попередніх вправ, відмітити на шкалах (від 0 до 10)
рівень розвитку кожної із виділених якостей. Шкалами в даному випадку є радіуси великого кола,
кількість яких (радіусів) відповідає кількості психологічних якостей, які оцінюють учасники. З’єднати
точки на шкалах.
У результаті отримуємо «павутинку», на якій наочно відображені перспективи для подальшого
самовдосконалення учасників тренінгу.
Психологічний практикум: «Діагностика схильності до інновацій» за допомогою Шкали
самооцінки інноваційних якостей особистості (Н.М. Лебедєва, А.Н. Татарко) [19].
Корекційно-розвивальний компонент «Розвиток схильності до ризику та готовності до
інновацій»
Групова дискусія: «Схильність до ризику в процесі організаційного розвитку в освітніх
організаціях: аргументи «за» та аргументи «проти».
Вправа «Прийняття ризикованого рішення в процесі організаційного розвитку». Заповнення
робочих аркушів (робота в малих групах з подальшим обговоренням). Кожній групі пропонується
прийняти (або не прийняти) ризиковане рішення (на прикладі введення конкретної зміни) за такою
схемою: прописати можливі переваги та ризики, встановити невизначені наслідки, виявити
альтернативні шляхи тощо.
Вправа «Виявлення інноваційності в процесі організаційного розвитку». Заповнення робочих
аркушів (робота в малих групах з подальшим обговоренням). Кожній групі пропонується заповнити
план організаційного розвитку освітньої організації (на прикладі введення конкретної інновації):
1. Мета організаційного розвитку; 2. Рушійні сили; 3. Стримуючі сили; 4. План дій; 5. Вияви
підприємницької активності. Після завершення вправи учасники обговорюють отримані результати за
такими основними питаннями: адекватність мети, відповідність плану дій поставленій меті, ступінь
врахування рушійних та стримуючих сил в плані дій, значення виявлення підприємницької активності,
основні форми її виявлення.
Тренінгова сесія 2 «Творчість та незалежність як основні процесуальні характеристики
підприємницької активності»
Інформаційно-смисловий компонент «Сутність характеристик підприємницької
активності «творчість, гнучкість, автономність»
Вправа «Скарбничка асоціацій»: по колу кожний із учасників називає асоціації, які пов’язані з
поняттям «незалежність».
Аналітична робота в парах: «Вияв творчості у менеджерів освітньої організації»; «Як
проявляється автономність у роботі менеджера освітньої організації».
Робота в малих групах: «Сутність та значення таких характеристик підприємницької
активності, як «творчість, незалежність» у персоналу освітніх організацій».
Діагностичний компонент «Діагностика характеристик підприємницької активності
«творчість, незалежність»»
Психологічний практикум: «Виявлення рівня розвитку характеристик підприємницької
активності» (за допомогою Тесту на загальні здібності до підприємництва (GET TEST) [11]).
Корекційно-розвивальний компонент «Розвиток характеристик підприємницької
активності «творчість, автономність»»
Проблемна ситуація (робота в малих групах з подальшим обговоренням): «Виявлення
незалежності при прийнятті інноваційного рішення». Мета вправи: розвинути такі характеристики
підприємницької активності, як незалежність та гнучкість (навчитися адекватно оцінювати можливості
освітньої організації, зважувати можливі винагороди та поразки, відстоювати свою точку зору,
приймати аргументи іншої сторони). Групам пропонується на прикладі конкретної освітньої організації
прийняти рішення щодо відкриття «Центру з вивчення іноземних мов». Кожна група розподіляється на
тих, хто підтримує цю ініціативу, та на тих, хто проти неї. Для цього пропонується визначити очевидні
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переваги та можливі ризики. Під час виконання тренер спостерігає за тим, хто із учасників був
незалежним у своїх поглядах, хто приймав позицію «моя хата скраю», хто схилявся під тиском групи.
Після виконання прийняті рішення та спостереження тренера обговорюються.
Вправа «Креатив». Мета вправи: розвинути таку характеристику підприємницької активності,
як творчість (навчитися проявляти творчі підходи в процесі введення змін, генерувати творчі ідеї).
Учасникам пропонується знайти якомога більше способів прояву підприємницької активності при
введенні в освітню організацію таких змін, як, наприклад, розробка рекламної компанії освітньої
організації або нові форми проведення новорічних свят в освітніх організаціях.
Гра «Один проти всіх». Із групи обирається один або декілька учасників – «керівників», які
повинні упевнити інших членів групи («колектив») прийняти непопулярне рішення. «Керівник»
повинен навести достатню кількість найвагоміших аргументів, а група чинить опір. При обговоренні
цієї гри найбільша увага приділяється установленню контакту з аудиторією, переконливості аргументів
та можливості різних варіантів вирішення конфліктних ситуацій, а також особливості самопрезентації
керівника.
Тренінгова сесія 3 «Орієнтація на досягнення, прагнення
до саморозвитку та цілеспрямованість як основні результативні характеристики
підприємницької активності»
Інформаційно-смисловий компонент «Сутність характеристик підприємницької
активності орієнтація на досягнення та прагнення до саморозвитку»
Групова дискусія: «Результат підприємницької активності – це лише гроші?».
Робота в малих групах: «Результат реалізації стратегічних та тактичних цілей розвитку
організації: спільне та відмінне».
Індивідуальне аналітичне завдання: «Саморозвиток: основні напрями та стратегії».
Діагностичний компонент «Діагностика характеристик підприємницької активності
орієнтація на досягнення та прагнення до саморозвитку»
Психологічний практикум:
• діагностика орієнтації на досягнення за допомогою методики «Мотивація досягнень» [20];
• діагностика прагнення до саморозвитку за допомогою «Методики діагностики реалізації
потреб в саморозвитку» [20].
Корекційно-розвивальний компонент «Розвиток характеристик підприємницької
активності орієнтація на досягнення, прагнення до саморозвитку, цілеспрямованість»
Вправа «Виявлення цілеспрямованості та рішучості під час постановки і досягнення цілей
змін» (робота в малих групах з подальшим обговоренням).
Мета вправи: розвинути такі характеристики підприємницької активності, як
цілеспрямованість та рішучість (навчитися ставити мету та визначати конкретні кроки для досягнення
поставленої мети).
Інструкція: кожна група на прикладі введення конкретної зміни в освітню організацію повинна
чітко сформулювати мету («головні цілі») та визначити конкретні кроки на шляху реалізації визначеної
мети («підцілі»). Потім кожна із «підцілей» розподіляється ще на кілька необхідних кроків і т.д., поки
визначити «підцілі» буде неможливо. Після завершення вправи учасники обговорюють отримані
результати за такими основними питаннями: наскільки важко було чітко сформулювати цілі; чи є
вичерпною ієрархія цілей у сусідньої групи; визначити основні резерви.
Індивідуальне домашнє завдання: «Прояв у процесі введення змін в освітній організації потреби
в досягненнях, подальшому розвитку: складання «Стратегічного плану з саморозвитку та досягнення
професійних цілей». Мета вправи: розвинути таку характеристику підприємницької активності, як
потреба в досягненнях, подальшому розвитку (сформувати потребу в самовдосконаленні, навчитися
оцінювати свій професійний рівень відповідно до введення змін). На прикладі змодельованої ситуації
учасникам пропонується заповнити макет стратегічного плану з саморозвитку та досягнення
професійних цілей. Наприклад, в освітній організації вводиться така зміна, як використання сучасних
IT-технологій під час викладання дисципліни.
План із саморозвитку та досягнення професійних цілей має містити такі частини.
1. Сьогодення: а) «Чи задоволені Ви станом викладання своєї дисципліни?»; б) «Ваша мета, уявлення
про майбутнє щодо викладання своєї дисципліни?»; в) «Проаналізуйте Ваш рівень володіння
сучасними IT-технологіями»; 2. Майбутнє: а) «Опишіть свій рівень володіння сучасними ITтехнологіями через 1 рік»; б) «Які зміни повинні відбутися у Вашій діяльності?»; в) «Як повинен
змінитися Ваш рівень володіння сучасними IT-технологіями?»; 3. Реалізація плану: а) «Назвіть 4–5
заходів для здійснення запланованого»; б) «Назвіть 4–5 речей, які можуть зашкодити запланованому»;
в) «Визначте, чия допомога Вам необхідна в цьому»; г) «Визначте, як Ви будете контролювати
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намічений план»; д) «Визначте конкретну винагороду, яка можлива при досягненні запланованих
цілей».
ІІІ. Заключна частина тренінгу
Блок 1 «Узагальнення та закріплення набутих під час навчання знань, вмінь, навичок»
Спільний творчий проект: «Менеджер освітньої організації – ідеальний підприємець». Мета:
узагальнити набуті знання про основні характеристики підприємницької активності персоналу освітніх
організацій. Інструкція: всі учасники групи виконують спільний проект, на якому відображають
ідеального менеджера-підприємця.
Блок 2 «Підбиття підсумків роботи»
Бліц-опитування учасників тренінгу за допомогою анкети «Аналіз ефективності роботи
тренінгу», яку з метою забезпечення об’єктивності зворотного зв’язку необхідно проводити анонімно.
Рефлексія тренінгу. Всі учасники, сидячи в колі, послідовно, в довільній формі висловлюють
свої враження від проведеного заняття, наприклад, наскільки воно було корисним для них, що нового
про себе вони дізнались, що їм сподобалось (не сподобалось), що слід враховувати в процесі
проведення занять надалі тощо. Отримані судження можуть, з дозволу учасників тренінгу,
записуватись керівником заняття на диктофон для здійснення подальшого контент-аналізу. Це надасть
можливість глибше оцінити значущість занять для учасників, а також своєчасно вносити певні зміни в
проблематику, дизайн заняття та власну поведінку тренера на подальших етапах роботи.
Блок 3 «Прощання»
Вручення сертифікатів.
Фотопрезентація «Так ми працювали сьогодні разом».
Криголам «На все добре». На завершення кожний із учасників тренінгу пише своїм колегам
побажання на майбутнє та урочисто вручає їх.
Обмін професійними контактами.
Отже, друга змістовна частина «Технології психологічної підготовки персоналу освітніх
організацій до розвитку підприємницької активності» включає тренінг «Психологічна підготовка
персоналу освітніх організацій до розвитку підприємницької активності».
Наприкінці зазначимо, що впровадження розробленого тренінгу для персоналу освітніх
організацій показало його ефективність, позитивний зворотний зв’язок, сприяло осмисленню проблеми
розвитку підприємницької активності в персоналу освітніх організацій, підвищенню рівня розвитку
основних характеристик підприємницької активності: ризикованості, інноваційності, творчості,
цілеспрямованості, незалежності, прагнення до саморозвитку. Про це свідчать результати роботи
учасників тренінгу в заключній його частині, результати опитування тощо.
Висновки. Впровадження розробленого тренінгу для персоналу освітніх організацій показало
його ефективність, позитивний зворотний зв’язок, сприяло осмисленню проблеми розвитку
підприємницької активності, підвищило мотивацію до розвитку підприємницької активності персоналу
освітніх організацій. Це засвідчують результати роботи учасників тренінгу в заключній його частині.
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в розробці моделі психологоуправлінського консультування менеджерів освітніх організацій щодо психологічного забезпечення
розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій.
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Karamushka, L. M., Kredentser, O. V. Training "Teaching Staff's Entrepreneurial Activity Development
Psychological Training": structure, content and use. The article presents "Teaching Staff's Entrepreneurial Activity
Development Psychological Training" based on a technological approach and describes its content, structure, objectives,
and basic structural components as well as its target trainees, design and basic interactive techniques, which include filling
worksheets, unfinished sentences method (followed by group discussion), brainstorming, mini-lectures, drawings,
psychological practicums, intergroup discussions, individual projects, post-training analyses, etc. The training consists of
an introduction, training session 1 "Risk and Innovation as the Basic Characteristics of Entrepreneurial Activity", training
session 2 "Creativity and Independence as the Main Procedural Characteristics of Entrepreneurial Activity", training
session 3 "Focus on Achievement, Commitment and goal Orientation as the Key Characteristics of Entrepreneurial
Activity”, and the final part. The training combines the main structural elements (training sessions), the main components
of each of training topic (introductory, assessing and developing components) and interactive techniques used to represent
each of the components. The author gives a detailed description of the training.
Keywords: psychological training, psychological training program, educational organizations, teaching staff,
intrapreneurship, entrepreneurial activity.
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СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
УДК 81’233-053.4
Грейліх О. О.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Грейліх О. О. Особливості комунікативної спрямованості навчання мовлення дітей дошкільного
віку. У статті представлено теоретичне дослідження проблеми мовленнєвої діяльності й навчання дітей
дошкільного віку мовленнєвого спілкування за допомогою рідної мови. Описано комунікативний підхід щодо
практичного навчання мовлення дошкільників. Представлено теоретичні підходи до вивчення мовленнєвої
активності дітей дошкільного віку, де мовленнєва активність розглядається як застосування мови. Зазначено
компетентність дитини у використанні мови як результат застосування мовленнєвої активності. Визначено, що
важливим у дітей дошкільного віку є потреба в комунікації, як вираз своїх думок, почуттів, намірів та прагнень у
процесі соціального життя. Тому під час формування мовлення дошкільників потрібно дбати про розвиток у них
потреби у мовленнєвому самовираженні.
Ключові слова: комунікативність, комунікативна спрямованість, спілкування, педагогічне спілкуваня,
процес комунікації, мовленнєва діяльність, мовленнєве самовираження, мовленнєва активність, висловлювання.
Грейлих О. А. Особенности коммуникативной направленности обучения речи детей дошкольного
возраста. В статье представлено теоретическое исследование проблемы речевой деятельности и обучение детей
дошкольного возраста речевому общению с помощью родного языка. Описан коммуникативный подход к
практическому обучению речи дошкольников. Представлены теоретические подходы к изучению речевой
активности детей дошкольного возраста, где речевая активность рассматривается как применение языка. Указана
компетентность ребенка в использовании языка как результат применения речевой активности. Определено, что
важной для детей дошкольного возраста является потребность в коммуникации как выражение своих мыслей,
чувств, намерений и стремлений в процессе социальной жизни. Поэтому в процессе формирования речи
дошкольников нужно заботиться о развитии потребности в их речевом самовыражении.
Ключевые слова: коммуникативность, коммуникативная направленность, общение, педагогическое
общения, процесс коммуникации, речевая деятельность, речевое самовыражение, речевая активность,
высказывания.

Постановка проблеми. Людина не може жити, взаємодіяти з іншими, задовольняти свої
потреби, не спілкуючись з іншими людьми. Спілкування є необхідною умовою існування людини в
суспільстві, а також одним із найважливіших чинників її соціального розвитку. Оскільки комунікація є
важливою функцією спілкування як дорослого, так і дитини дошкільного віку, то комунікативну
спрямованість ми розглядаємо як один із важливих моментів у процесі розвитку мовлення, що має
двосторонній характер. Процес комунікації неможливий без співрозмовників, тому дуже важливо, щоб
діти дошкільного віку навчилися мови в природних умовах спілкування, перебуваючи у мовленнєвій
ситуації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним базовим поняттям психології,
лінгвістики мовлення, теорії комунікації є поняття «висловлення» або «висловлювання» [4].
І. Р. Вихованець, М. А. Жовтобрюх, А. П. Загнітко, О. С. Мельничук, Ф. С. Бацевич та ін. розглядають
висловлювання як одиницю мовлення, побудованої за законами відповідної мови, як речення, що
характеризується з боку їх комунікативної організації. Висловлювання як окреме комунікативне
утворення передається в усному мовленні інтонаційно.
Оскільки «компетентність» дитини в мові є результатом її застосування мовленнєвої
активності, то в процесі розвитку дитячого мовлення розвивається, за О. О. Леонтьєвим, не мова, а
характер взаємодії мовних засобів [5]. Ось чому навчання рідної мови дітей дошкільного віку є не що
інше як навчання мовленнєвої діяльності і навчання мовленнєвого спілкування за допомогою рідної
мови. Наведені формулювання навчання мовленнєвої діяльності й спілкування взаємодоповнюють
один одного і дають уявлення про специфіку до теоретичного, практичного засвоєння рідної мови. На
думку О. М. Шахнаровича, мовленнєва активність утворюється на основі мовної практики дитини,
тобто компоненти мови засвоюються поступово в ході мовленнєвого спілкування на основі предметних
дій і предметної діяльності [10]. Мова й мовлення є взаємозв’язаними і взаємозумовленими явищами,
хоч і різними за своєю природою, функціями та суттю. Мова – це явище соціальне, знакове,
лінгвістичне, а мовлення – індивідуальне, психологічне, фізіологічне. Мовлення є психічною
діяльністю людини, психолінгвістичним явищем, а мова – системою одиниць, знаків, складним кодом,
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засобом, унаслідок чого й можлива мовленнєва діяльність. Динаміка мови можлива лише в процесі
діяльності спілкування. Що ж до самого акту спілкування, то в ньому мовні засоби посідають чільне,
але не провідне місце. В акті спілкування мовні засоби стають потрібними на тому його етапі, коли
виникає потреба дібрати їх для оформлення думок. Коли в дитини надто обмежений запас мовних
одиниць, їй важко оформити висловлювання, а тому акт комунікації стає неефективним.
Добір мовних засобів – це непроста мовленнєва дія. Важливо дібрати саме такі з них, які
забезпечують «зворотний зв’язок», тобто сприйняття і розуміння почутої слухачем (співрозмовником)
інформації. Відомий психолінгвіст О. О. Леонтьєв визначив систему мовленнєвих дій в акті
спілкування. Він вважав, що людина, для того, щоб повноцінно спілкуватися, повинна вміти: швидко й
правильно орієнтуватися в умовах спілкування; правильно спланувати своє мовлення й обрати зміст
акту спілкування; знайти адекватні засоби для передавання цього змісту; забезпечити зворотний
зв’язок [5].
Щоб реалізувати комунікативний підхід щодо практичного навчання рідної мови дошкільників,
потрібно в кожній мовній одиниці визначити комунікативний аспект її засвоєння. Попри це,
ефективність роботи над мовою значно підвищиться, якщо в період розвитку монологічного мовлення
робота над мовними засобами буде не самоціллю, а здійснюватиметься у межах структури мовної
діяльності як один з її елементів – етап реалізації мовлення.
Головна складність навчання мови, як зазначає М. І. Жинкін, полягає в тому, що дитина
втрачає свою природну комунікативність [1; 2]. Щоб цього не сталося, у дитини має з’явитися потреба
в комунікації, тобто її діяльність повинна протікати в природних умовах, «народжуватися з потреби»
виражати свої думки, почуття, ділитися ними з тими, хто поруч, передавати інформацію, обмінюватися
міркуваннями, намірами, враженнями, прагненнями в процесі соціального життя. Отже, під час
формування мовлення дошкільників, на думку М. Р. Львова, потрібно дбати про розвиток «потреби в
мовленнєвому самовираженні», у створенні мовленнєвих ситуацій, які б активізували усне
висловлення [8].
Метою статті є аналіз сутності комунікативної спрямованості навчання дітей дошкільного віку
мовлення як система способів організації взаємодії педагога і дітей.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Щоб реалізувати комунікативний
підхід щодо практичного навчання рідної мови дошкільників, потрібно в кожній мовній одиниці
визначити комунікативний аспект її засвоєння. Крім того, на думку Л. О. Калмикової, ефективність
роботи над мовою значно підвищиться, якщо в період розвитку монологічного мовлення робота над
мовними засобами буде не самоціллю, а здійснюватиметься в межах структури мовної діяльності як
один з її елементів – етап реалізації мовлення [3].
Під час навчання мовлення у дитячому садку значне місце відводиться накопиченню мовних
засобів, засвоєнню мовних одиниць, тобто практичному засвоєнню рідної мови, формуванню мовних
засобів для вираження думки. Нині робота над мовними одиницями в дитячому садку не доповнює
належним чином систему навчання зв’язного висловлювання. Під час навчання монологічного
мовлення застосовують здебільшого репродуктивний метод. Дитячі висловлювання зазвичай
будуються на рівні простого відтворення, копіювання мовленнєвого зразка вихователя. Відсутня
мотивація мовлення, зорема дитина часто не знає, для чого вона створює те чи інше висловлювання,
кому воно адресоване. Однак мотивація обов’язково виникає, якщо розглядати висловлювання в
рамках діяльності спілкування.
Мотивацією мовленнєвої діяльності в дитячому садку можуть бути ігрові ситуації, які
спонукали б дитину говорити природно: згідно з виконуваною у грі роллю та умовами гри
(переконувати, пояснювати, повідомляти, запитувати, уточнювати тощо); ситуації, що спонукають,
надихають дітей послухати казку, оповідання; ситуації, що викликають бажання писати листи дітям в
інші дитячі садки або хворому другу; ситуації, за яких діти залучаються до бесіди, розмови, розповіді,
спілкування та розмірковування. Процес комунікації обов’язково передбачає участь співрозмовників,
різних за рівнем освіченості, перебуваючих у різних життєвих ситуаціях. Тому дуже важливо
наблизити оточення навчання мови до природних умов спілкування, увести дітей у мовленнєву
ситуацію й навчити їх орієнтуватися в ній; чітко уявляти для себе співрозмовника, основну мету
спілкування, тобто навчати дітей аналізувати мотиви. Адже мотивація і орієнтування обов’язково
виникають у природних умовах спілкування й стають необхідними позамовними факторами, від яких
залежать зміст, а також мовні засоби висловлення.
Аналіз організації занять, присвячених розвитку монологічного мовлення, показує, що з
мовленнєвої діяльності дитини випадає ціла ланка – цільова, пов’язана з постановкою мети, із
плануванням висловлювання. Точніше кажучи, цей необхідний момент у мовленні дитини замість неї
виконує вихователь. Як правило, заняття з монологічного мовлення починаються не із самостійного
планування дитиною майбутнього повідомлення, не з постановки кінцевої мети висловлювання, а з
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поставленої вихователем мети й інформування дітям плану, за яким їм потрібно будувати свої
висловлювання. Зрозуміло, що на початкових етапах розвитку монологічного мовлення у дітей
дошкільного віку цей спосіб навчання може використовуватися для формування внутрішнього
мовлення. В решті випадків така ситуація, на думку М. Р. Львова, протиприродна: план висловлювання
не повинен підказуватися ким-небудь, він має народжуватися у свідомості того, хто говорить, на основі
наявного матеріалу, із урахуванням мети, завдань висловлення [8]. Ось чому на заняттях у дитячому
садку часто з’являються однотипні, шаблонні, неемоційні і, звичайно ж, позбавлені самостійної думки
висловлювання дітей.
Відомо, що монолог ніколи не виникає експромтом, він вимагає ретельної, старанної
підготовки, цікавих прикладів, послідовності передачі подій. Із цією метою у дитячому садку на
заняттях з монологічного мовлення потрібно заздалегідь потурбуватися про підготовку суттєвого,
багатого, повного і точного за змістом висловлювання, про самостійне планування монологу з
урахуванням фактичної мовленнєвої бази у дитини та її соціального досвіду щодо обмірковування
логіки побудови мовлення. Завдання вихователя, якщо це розповідь із власного досвіду, продумати
разом з дітьми, про що розповідати спочатку, що говорити згодом і чим закінчити висловлювання – усе
це сприятиме навчанню дітей граматично правильно й логічно оформляти свої думки, реалізовувати
діяльнісний підхід до мовлення. Зрозуміло, що чинними програмами розвитку, виховання й навчання
дітей у ЗДО передбачено роботу з формування звукової культури мови, зі збагачення словника,
граматичної будови мови і розвитку зв’язного мовлення. У процесі цієї роботи формуються навички
нормованого вживання звуків, слів, словосполучень та речень. Основою навчальних дій, за допомогою
яких виробляються зазначені навички, виявляється операція наслідування, де вирішальним фактором
виступає мовленнєве середовище з високо розвиненим потенціалом.
П’ятирічні дошкільники, як правило, у цілому оволодівають правильною вимовою звуків,
граматичними формами рідної мови. Подальший їхній мовно-мовленнєвий розвиток повинен
відбуватися шляхом удосконалення операцій, зокрема інтонаційних, орфоепічних; ускладнення й
тематичного розширення слів, що називають предметність, дії, стан, ознаку, якість, кількість,
відношення; ускладнення граматичних навичок (уживання прийменниково-відмінкових форм, різних
структур простих і складних речень); а головне – навчання дошкільників не тільки правильно, але й
доцільно та доречно застосовувати мовленнєві засоби у монологічній мові. Усе це необхідно тому, що
спонтанне мовлення дитини (говоріння) жорстко детерміноване і не допускає вільного вибору, а
перебіг варіантів якщо в ньому і є, то він здійснюється автоматично відповідно до заданих параметрів.
З огляду на це дуже важливо у дитячому садку під час роботи з розвитку мовлення пам’ятати
про зворотний зв’язок. Потрібно постійно домагатися, щоб жодне висловлювання дошкільників не
залишилося без уваги, необхідно практикувати аналіз висловлювань дітей вихователем і товаришами.
А оцінюючи висловлювання дітей, важливо робити істотні зауваження, вносити конструктивні
пропозиції, змістовні доповнення, усім разом обмірковувати, як можна було б сказати краще,
поліпшивши побудову висловлення. Важливо, щоб однолітки допомагали дитині, що висловлюється,
виправляти мовленнєві помилки, радили, дискутували.
Т. О. Піроженко пропонує в умовах реальної життєдіяльності дитини в закладі дошкільної
освіти організовувати навчання мовленнєвих і немовленнєвих способів спілкування таким чином, щоб
«вписати» його у процес спілкування, яке задовольняло б потреби дітей у визнанні, підтримці та нових
враженнях. Тому комунікативний підхід передбачає наближення навчального процесу до процесів
оволодіння спонтанною практикою мовленнєвого спілкування, пристосування дитиною свого
мовлення до мовлення дорослого, яке вона сприймає, а з іншого боку – навчання дітей конкретних
мовленнєвих способів досягнення комунікативних цілей у життєвих ситуаціях спілкування з
дорослими й однолітками. Особливого значення набуває організація мовленнєвого спілкування
вихователя з дітьми і цілеспрямоване керувавання вихователем спілкування дітей у повсякденному
житті та в колективних видах дитячої діяльності [9].
В організованій діяльності, згідно з І. Луценко, дитина навчається орієнтуватися у таких
важливих складових комунікативної взаємодії: а) у ситуації спілкування – визначає для себе
комунікативно-мовленнєве завдання, яке має розв’язати; б) в умовах комунікативно-мовленнєвого
завдання, поставленого перед нею дорослим, здійснює у відповідь мовленнєву дію; в) у
співрозмовникові – вона або довіряє дорослому й вступає з ним у контакт, або не довіряє і
відмовляється від спілкування; г) у використовуваних співрозмовником невербальних засобах –
розрізняє за ними його емоційний, фізичний стани; д) у просторових і часових умовах спілкування –
враховує, де й коли відбувається взаємодія; д) у соціальних взаєминах – розуміє та реалізує соціально
очікувані ролі [7, с. 7].
Як зазначалось раніше, у життєдіяльності дитини мовлення виступає інструментом
спілкування, пізнання, регуляції її поведінки, засобом розвитку й виховання. У цьому зв’язку набуває
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виняткового значення розроблення питань формування мовленнєвої активності дітей з урахуванням
психолінгвістичної науки, яка розкриває шляхи реалізації комунікативного підходу до вивчення й
розвитку мовлення дошкільників.
Щоб накреслити такі шляхи, потрібно передусім з’ясувати, що ж таке мовленнєва активність, а
потім зіставити роботу, що проводиться з розвитку мовлення у дитячому садку, зі структурою
мовленнєвої діяльності та з’ясувати, чи всі складові охоплено цією роботою. Мовленнєва активність в
психолінгвістиці розглядається, за О. Р. Лурія, як застосування мови. Проте застосування мови
розвивається у дитини лише в результаті активного відображення дійсності та активного спілкування,
на тлі яких і розуміється мова [6].
Проте вміння знайти адекватні мовні засоби для передавання змісту є обов’язковим
структурним компонентом будь-чиєї мовленнєвої діяльності. Ось чому донести до дітей суть щодо
доречності, доцільності мови – це означає практично навчити їх елементів функціональної стилістики з
огляду передусім на позамовні фактори: умови спілкування, мету висловлювання, зміст мовлення. У
такому випадку мовне тренування дитини набуває комунікативної суті, стає навчальною мовленнєвою
ситуацією. За допомогою спеціально дібраного мовного матеріалу вихователь має змогу пояснити
дітям доречність, доцільність вживання мовних одиниць, показати, як нормативно вживається та чи
інша форма мови у кожній конкретній ситуації. За такого підходу до навчання у дітей починає
формуватися контрольоване мовлення, яке потребує навмисного й усвідомленого перебирання
варіантів мовних засобів і вибір з них оптимального.
Висновки. Уміння забезпечити зворотний зв’язок розглядається як один із важливих моментів
під час створення мовлення, що має двосторонній характер. Коли в психолінгвістиці говорять про
комунікативний або комунікативно-діяльнісний аспект оволодіння або володіння мовою, то в наслідку
мається на увазі комунікативність як оптимальний вплив на співрозмовника, слухача, реципієнта
(інформанта). Отже, у мовленні завжди присутні комунікатор і реципієнт, котрі спілкуються між
собою. Комунікатор завжди орієнтується на реципієнта, стежачи за його реакцією, робить висновок
щодо ступеня граматичної вправності та логічної послідовності свого мовлення. А тому коригує своє
мовлення, намагається бути зрозумілим, тобто налагоджує зворотний зв’язок (розуміння мовлення).
У процесі формування мовлення дошкільників потрібно дбати про розвиток у них потреби в
мовленнєвому самовираженні. Мовленнєва активність є мовною практикою дитини, і компоненти мови
засвоюються нею поступово в ході мовленнєвого спілкування на основі предметних дій і предметної
діяльності. Під час навчання мовлення в дитячому садку значне місце відводиться накопиченню
мовних засобів. Таке накопичення мовних одиниць є важливим для початкового етапу навчання рідної
мови, але воно не має самостійного значення в комунікативній діяльності дитини.
Перспективи подальшого дослідження полягають в узагальненні емпіричних даних
комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.
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Greilich, О. O. Features of communicative orientation of preschool children’s speech training. The article
presents a theoretical study on the problem of preschool children speech activity and teaching them speech communication
using native language. The author discusses a communication approach to practical speech training of preschool children,
theoretical approaches to the study of preschool children’s speech activity and children’s language competence as a result
of their speech activity. Preschool children’s communication need is referred to as an expression of preschool children’s
thoughts, feelings, intentions and aspirations in social life, which implies that in developing preschoolers’ speech need one
should focus on developing their speech expression needs. Children’s speech activity is their language practice and the
components of the language are acquired gradually during speech communication on the basis of subject actions and
subject activities. Teaching speech in day centers should be based on the accumulation of language means, in particular
the practical assimilation of the native language and the formation of speech means for expressing thoughts. This
accumulation of language units is important for the initial learning of the native language, although it does play a key role
in the child’s communicative activity.
Keywords: communication, communication orientation, educational communication, communication process,
speech activity, speech self-expression, statement.
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УДК [159.922.2 : 004.77]-053.6
Малоголова О. О.
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДЛІТКІВ
Малоголова О. О. Інтернет-залежність та її вплив на підлітків. У статті висвітлено питання
збереження фізичного та психічного здоров’я користувачів сучасними пристроями та Інтернетом. Розглянуто
проблему Інтернет-залежності підлітків, у яких вікові особливості психічного й особистісного розвитку є
сприятливим підґрунтям для виникнення такого виду адикції, охарактеризовано її зміст. Методологічною
основою статті стали наукові концепції вивчення феномену Інтернет-залежної поведінки та профілактики її
несприятливих наслідків. Розкрито особливості психічного розвитку та формування особистості підлітків, що
виступають умовами виникнення у них Інтернет-залежності. Висвітлено головні критерії, згідно з якими можна
ідентифікувати патологічну схильність до використання Інтернет-ресурсів. Проаналізовано досвід зарубіжних
країн щодо розв’язання проблеми Інтернет-залежності.
Ключові слова: комп’ютерна залежність, Інтернет-залежність, підлітки, молодь, інформаційнокомунікативні технології, інформаційне суспільство, адиктивна поведінка, психічне здоров’я молоді.
Малоголовая А. А. Интернет-зависимость и ее влияние на подростков. В статье отражен вопрос
сохранения физического и психического здоровья пользователей современными устройствами и Интернетом.
Рассмотрена проблема Интернет-зависимости подростков, у которых возрастные особенности психического и
личностного развития являются благоприятной почвой для возникновения данного вида аддикции,
охарактеризовано ее содержание. Методологической основой статьи стали научные концепции изучения
феномена Интернет-зависимого поведения и профилактики его неблагоприятных последствий. Раскрыты
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особенности психического развития и формирования личности подростков, которые выступают в качестве
условий возникновения у них Интернет-зависимости. Освещены главные критерии, согласно которым можно
идентифицировать патологическую склонность к использованию Интернет-ресурсов. Проанализирован опыт
зарубежных стран по решению проблемы Интернет-зависимости.
Ключевые слова: компьютерная зависимость, Интернет-зависимость, молодежь, информационнокоммуникационные технологии, информационное общество, аддиктивное поведение, психическое здоровье
молодежи.

Постановка проблеми. Нині інформаційні технології є рушійною силою розвитку всіх сфер
буття. Провідні країни світу інтенсивно опрацьовують концептуальні засади формування
інформаційного суспільства: розробляють багатомільярдні проекти, спрямовані на вдосконалення
інформаційної інфраструктури, проекти інформаційно-правової підтримки праці, навчання та життя
людини в такому суспільстві.
Водночас, багато сучасних науковців достатньо серйозно занепокоєні таким стрімким
розвитком інформаційно-комунікативних технологій, адже це має певні негативні сторони.
Здебільшого Інтернет для підлітків виступає не як засіб розвитку, а як спосіб боротьби з нудьгою або
відпочинок. Основний тип інформації, який отримується з Інтернет-ресурсів, переважно має
розважальний та комунікативний характер і може призвести до актуалізації нових потягів та
залежностей.
Наукові дослідження свідчать про те, що підлітки не усвідомлюють або приховують розуміння
реального негативного впливу сучасних гаджетів на власну поведінку, зміну у власному емоційнопсихологічному стані після тривалого (або неконтрольованого за часом) перебування у цифровому
світі. А також через погану поінформованість не розуміють причину виникнення тих чи інших
психосоматичних порушень, які можуть бути викликані сформованою Інтернет-залежністю. Тому
питання збереження фізичного та психічного здоров’я користувачів сучасними пристроями та
Інтернетом набувають дедалі більшого значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами методології дослідження виявлення
особливостей формування та прояву Інтернет-залежності активно займались такі відомі зарубіжні
вчені, як: А. Войскунський, М. Шоттон, Д. Грінфілд, Дж. Грохот, Р. Девіс, Дж. Сулер, К. Янг та ін.).
Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у дослідженнях феномену Інтернет-залежної поведінки
міститься в наукових працях А. Асмолова, В. Бурової, О. Камінської, Т. Карабіна, Т. Ісакової,
В. Посохової, А. Церковного, А. Цвєткової та інших. Водночас більшість авторів досліджували тільки
окремі аспекти зазначеної проблеми, зокрема проблематику Інтернет-залежності як різновиду
адиктивної поведінки (Б. Браун, В. Лоскутова, М. Холл, О. Шайдуліна, М. Шоттон); питання наслідків
Інтернет-залежності для особистості (Л. Гур’єва, Т. Карабин, О. Петрунько, В. Посохова,
А. Церковний, О. Якушина); особливості виникнення психічних станів у Інтернет-залежних осіб
(І. Бєлавіна, Дж. Грохол, О. Дроздов, Л. Подригало). Проте, зважаючи на те, що проблема Інтернетзалежності залишається досі не розв’язаною та потребує подальшого пошуку прийнятних шляхів її
профілактики і подолання, ми маємо підстави для продовження досліджень з урахуванням попередніх
теоретичних та практичних розробок.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз феномену Інтернет-залежності як різновиду
адиктивної поведінки з урахуванням вікових особливостей психічного й особистісного розвитку
підлітків, можливості її профілактики та негативних наслідків її поширення.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Традиційно залежності (адикції)
поділяють на хімічні та нехімічні. До хімічних залежностей відносять алкоголізм, наркоманію,
тютюнопаління та токсикоманію. До нехімічних відносять залежність від їжі, трудоголізм, здійснення
покупок (шопінг), залежність від азартних ігор (гемблінг, лудоманія), любовну (сексуальну) залежність
та комп’ютерну залежність (залежність від онлайн/офлайн-комп’ютерних ігор, надмірне захоплення
Інтернетом, соціальними мережами, віртуальними знайомствами без прагнення перевести їх у
реальність, нав’язливий серфінг (подорож у мережі, пошук інформації)) тощо.
Дослідники всього світу б’ють на сполох щодо поглиблення проблеми Інтернет-залежності
серед молоді, адже головна небезпека полягає в тому, що патологічна пристрасть до Інтернету може
призвести до тяжких наслідків та депресій. Такого висновку дійшли вчені з Австралії та Китаю.
Експерти зі Школи медицини у Сіднеї, Університету Нотр-Дам в австралійському місті Фримантл, а
також фахівці китайського Університету імені Сунь Ятсена в Гуанчжоу вивчали поведінку тисячі
китайських підлітків, які регулярно відвідують Інтернет. Експерти дійшли висновку, що чим більше
дитина «перебуває» у всесвітній мережі, тим більший ризик виникнення у неї психічних розладів.
Оскільки найчастіше підлітки не обмежують себе у часі перебування за комп’ютером, надовго
відволікаються від інших корисних справ, відсторонюються від відповідальності за свою поведінку, це,
у свою чергу, призводить до формування адикції у вигляді комп’ютерної залежності.
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У сусідній Польщі декілька років тому Інтернет-залежність внесли до списку психічних
хвороб. Причиною стала резонансна історія, що вразила польське суспільство: лікарям довелося
шпиталізувати цілу сім’ю, в якій Інтернет-залежними були мати та її троє дітей-підлітків. Перші ж
випадки узалежнення від Інтернету у Польщі зареєстровано в 1993 році, тоді ж такий вид залежності
почали називати «мережеголізмом», розповідає варшавський кореспондент Радіо Свобода. До того ж,
кожен третій польський підліток, який мешкає у великому місті, користується Інтернетом після десятої
вечора. Кожен п’ятий сидить перед монітором до півночі. Серед найпопулярніших порталів,
відвідуваних підлітками, ігрові та соціальні мережі. Сорок відсотків дітей, які користуються
Інтернетом, відвідують сайти з еротичним змістом. За даними досліджень фонду «Pedagogium», майже
70% опитаних дівчат старшого шкільного віку зізналися, що шукали еротичних пригод в Інтернетмережі. Польські психологи й педагоги з тривогою говорять про узалежнення від Інтернету як чинник,
що призводить до погіршення психічного та інтелектуального здоров’я молодого покоління [4].
Зазначимо, що серед науковців немає єдиної думки стосовно того, чи є Інтернет-залежність
психічним захворюванням. Наприклад, члени Американської психіатричної асоціації сперечаються
стосовно того, чи варто Інтернет-залежність офіційно визнавати психічним захворюванням, на відміну
від Австралії, Китаю, Японії, Індії, Італії, Південної Кореї і Тайваню, в яких Інтернет-залежність
внесено до списку психічних хвороб, лікуванням якої займаються психологи та психіатри. В Україні
розв’язанням даної проблеми лише розробляється.
Згідно з прогнозами статистичної компанії Veracious, кількість людей, які страждають від
Інтернет-залежності, в період з 2017 до 2025 рік складатиме кілька мільярдів людей. Це пов'язано з
тим, що кількість Інтернет-користувачів і середній час перебування в мережі щороку збільшується [7].
Існують різні авторські визначення поняття «Інтернет-залежність», але загалом вона включає:
1) залежність від комп’ютера; 2) залежність від Інтернету; 3) залежність від віртуального спілкування.
Науковці визначають Інтернет-залежність як форму деструктивної поведінки, що виражається у
прагненні втекти від реальності і штучно змінити свій психічний стан шляхом фіксації уваги на
Інтернет-ресурсах. Інколи використовується поняття «віртуальна адикція» як загальний термін для
позначення залежності від Глобальної мережі Інтернет та комп’ютерних ігор [1].
Першим термін «Інтернет-залежність» (internet addiction) запропонував американський лікарпсихіатр Айвен Голдберг для опису нездоланного потягу до використання Інтернету: це нав’язливе
бажання увійти в Інтернет, перебуваючи off-line, і не здатність вийти, перебуваючи on-line. На його
думку, в основі Інтернет-залежності лежить поведінка зі зниженим рівнем самоконтролю, що загрожує
витіснити реальне життя людини і замінити її віртуальним. У нереальний світ мрій і фантазій з
особливою легкістю поринають ті люди, у яких є будь-якого роду психологічні проблеми. Адже знайти
друзів або стати супергероєм набагато простіше в онлайн світі, ніж у реальному [3].
Відома лікарка Кемберлі Янг, аналізуючи велику кількість проблем у поведінці та контролі над
потягами, визначила, що Інтернет-залежність – це хворобливе бажання особистості постійно
перебувати у цифровому віртуальному середовищі, прагнення мати доступ до мережі та відчуття
психоемоційного дискомфорту в умовах його відсутності, і виділила основних п’ять типів Інтернетзалежності:
1. Пристрасть до віртуального спілкування та віртуальних знайомств – надмірна кількість
знайомих і друзів у мережі, великі обсяги листування, участь у Інтернет-форумах, чатах тощо.
2. Нав’язлива «фінансова» потреба у мережі – участь в онлайнових іграх (як азартних, так і
рольових), постійні покупки (відвідування Інтернет-магазинів) чи участь в Інтернет-аукціонах.
3. Інформаційне перевантаження (нав’язливий web-серфінг)
– нескінченні подорожі у мережі, пошук інформації за базами даних і на пошукових сайтах.
4. Ігрова залежність – нав’язлива гра в комп’ютерні ігри або програмування та інші види
комп’ютерної діяльності у мережі.
5. Кіберсексуальна залежність – нездоланний потяг до відвідування порносайтів, обговорення
сексуальної тематики в чатах чи спеціальних телеконференціях «для дорослих» [8, с. 37].
Безумовно, комп’ютерна адикція значно впливає на особистість та її розвиток. Недотримання
простих правил користування комп’ютером та сучасними пристроями призводить до певних
негативних наслідків. Так, відповідно до порад фахівців, 7–10-річні діти мають перебувати за
комп’ютером не більше 45 хвилин на день, 11–13-річні – двічі на день по 45 хвилин, старші – три рази
на день. Адже внаслідок відсутності необхідної фізичної активності у підлітків розвивається
гіподинамія (з грецької hypo – «під», dynamis – «сила») – порушення функцій організму (опорнорухового апарату, кровообігу, дихання, травлення). Такі порушення дуже часто призводять до
неправильного обміну речовин та ожиріння; порушується постава хребта, грудної клітини,
зменшується амплітуда дихання; відбувається захворювання очей (особливо – короткозорість). Також
91

Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54

особа, яка тривалий час проводить за комп’ютером, не отримує достатньої кількості кисню, оскільки
проводить дуже багато часу в приміщенні, що негативно впливає на пам’ять, уважність, зменшується
здатність концентруватись. До того ж, слід пам’ятати про те, що працюючий дисплей комп’ютера або
інших сучасних пристроїв є джерелом випромінювань. Комплексно це може призводити до погіршення
працездатності людини та зниження імунітету.
До того ж, сучасні психологи дедалі частіше говорять про негативний вплив віртуального
спілкування на вміння молодих людей та дівчат спілкуватися з реальними співрозмовниками. Перевага
віртуального спілкування полягає в тому, що воно дає можливість завести знайомства у різних
частинах світу. Проте, це може мати негативні прояви. Багато з тих людей, хто спілкується в Інтернет,
стверджують, що легше спілкуватися з людиною, яку ти не бачиш. Це дає почуття свободи, можливість
презентувати себе у найкращому світлі, без оцінки сторонніми людьми, що створює комфорт у
спілкуванні. Проте, такий стан справ може призвести до втрати певних навичок спілкування в
реальному житті, при якому необхідно дивитися на співрозмовника та встановити персональний
контакт.
Варто зазначити, що Інтернет-залежність може сформуватися у будь-якому віці, але найбільш
вразливим є підлітковий вік. По-перше, для цього віку притаманне прагнення до пізнання всього
нового, незвичайного (І.С. Кон), «почуття дорослості», яке виявляється у гіпертрофованій потребі
самостійності, самоствердження, відмови від дитячої «моралі успіху» (Н.Ю. Максимова), бажання
копіювати звички і способи поведінки старших, острах відстати від однолітків, здаватися в їхніх очах
смішним (М.Ю. Кондратьєв, В.С. Мухіна). По-друге, вікові особливості підлітків характеризуються
негативізмом як крайнім проявом реакції емансипації (А.Є. Личко) [2].
Зазначимо, що шанси щодо формування Інтернет-залежності зменшуються, якщо:
✓ у сім'ї підлітка присутня атмосфера дружелюбності, спокою, комфорту та довіри;
✓ у підлітка/молодої людини є інтереси та захоплення;
✓ підліток/молода людина вміє налагоджувати позитивні відносини з оточуючими;
✓ підліток/молода людина вміє ставити перед собою хоча б найменші цілі.
Поряд з цим, умовами, за яких сім’я стає сприятливим середовищем для формування Інтернетзалежності, є:
➢ відсутність контролю та належного керівництва і підтримки з боку батьків, вчителів,
дорослих взагалі;
➢ відсутність хобі та захоплень;
➢ відсутність емоційного контакту оточуючих, передусім близьких, з дитиною;
➢ байдужість інших до неї, її інтересів та проблем;
➢ грубість та агресивність батьків;
➢ приниження гідності дітей;
➢ відсутність духовної близькості, взаєморозуміння, психологічної підтримки тощо [2]. За
таких умов підліток постійно перебуває у тривозі, ворожнеча у сім’ї призводить до відмови від
соціальних норм і ризику виникнення Інтернет-залежності.
У Європі одним із перших проблемою Інтернет-адикції зайнявся віденський психотерапевт
Х. Ціммерль, який разом зі своїм колегою Б. Панош на основі результатів дослідження склали список
критеріїв, згідно з якими можна ідентифікувати патологічну схильність до користування Інтернетресурсами [5, с. 36]:
•
часте непереборне бажання вийти в Інтернет;
•
відсутність контролю (тривале бажання перебувати в мережі), внаслідок чого виникає
почуття провини;
•
соціально-небезпечна ексцентрична поведінка в колі найближчого оточення (друзі, колеги,
сім’я);
•
знижена працездатність;
•
приховування, недооцінка або заперечення залежності від Інтернету;
•
психічна дратівливість, що виникає у разі відсутності доступу до Інтернету, що викликано
певними перешкодами (може виявлятися у формі нервозності, підвищеній збудливості й депресії);
•
численні невдалі спроби перебороти захоплення Інтернетом.
На думку вчених, у разі якщо, принаймні, чотири з наведених критеріїв спостерігаються в
часовому проміжку, що перевищує 6 місяців, то хвороблива залежність від Інтернету змінюється
хронічною.
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Загалом боротися із Інтернет-залежністю не менш складно, ніж з іншими видами залежностей,
адже позбавлення від неї вимагає тривалої роботи над перерозподілом життєвих пріоритетів і
сприйняттям цінностей, відвикання від сформованої звички.
У деяких розвинутих країнах уже давно взялися за розв’язання проблеми надмірного
захоплення віртуальною реальністю, особливо якщо це стосується дітей та молоді. Зокрема, в КНР та
Південній Кореї був обмежений допуск дітей до Інтернет-клубів і впроваджені системи «батьківського
контролю», які автоматично припиняють сеанс гри через визначений проміжок часу. До того ж, учням
заборонено користуватися мобільними телефонами у школі, їхнє дозвілля вчителі і батьки намагаються
заповнити заняттями спортом та творчістю. З кожним учнем працюють психологи.
Одним із найефективніших способів подолання Інтернет-залежності в Німеччині стало
лікування пацієнтів у спеціалізованих клініках і таборах. Перший центр для відновлення підлітків з
даною залежністю був відкритий у місті Болтенхаген у 2003 році. Метод лікування цієї недуги
розробила психотерапевт Симона Траутш. Програма одужання включає медичну, психологічну,
фізичну та педагогічну допомогу. Цікаво, що підліткам дають можливість у рамках лікування
працювати за комп’ютером, оскільки завдання центру полягає не в тому, щоб прибрати комп’ютер з
повсякденного життя підлітків, а в тому, щоб навчити використовувати його в розумних цілях. У
результаті такого лікування спостерігається поліпшення самопочуття підлітків, зростання їх
впевненості в собі та значне скорочення часу перебування в мережі Інтернет. З 2008 року лікувати від
Інтернет-залежності почали також в Університеті Майнца. З-поміж інших реабілітаційних центрів та
клінік у країнах Європейського Союзу слід згадати клініку Smith & Jones Center в Амстердамі, де з
2006 року практикують когнітивну поведінкову терапію і психоаналіз. У 2009 році спеціалізована
клініка відкрилася у Римі в одному з найбільших італійських державних медичних центрів. Італія
першою запропонувала надавати допомогу для Інтернет-залежних за рахунок держави [5, с. 46].
У британському госпіталі «Капіо Найтінгейл» (Лондон) у 2010 році була започаткована
програма, що передбачає проведення групової чи індивідуальної терапії з метою скорочення часу
перебування в мережі Інтернет. А в рамках програми США reSTART був відкритий Центр лікування
Інтернет-залежності.
Загалом, зважаючи на практику такого лікування, розв’язання проблеми розпочинається з
консультацій батьків та близького оточення щодо шляхів надання допомогти людині, яка страждає від
Інтернет-залежності. Спільно з фахівцем розробляється тактика взаємодії з пацієнтом.
Перший етап лікування Інтернет-залежності – діагностика причин формування такої
залежності, а також виключення можливих хворобливих розладів, зокрема депресії. Основою
лікування Інтернет-залежності є психологічна корекція, що проводиться індивідуально й у спеціальних
тренінгових групах. Психологічна допомога спрямовується на поліпшення взаємин із близькими й
однолітками, на навчання саморегуляції й уміння долати труднощі, на виховання вольових якостей,
спроби підвищення в пацієнта самооцінки та спонукання до формування нових життєвих захоплень.
Найважливіший етап лікування Інтернет-залежності – це залучення людини до процесів, не
пов’язаних із комп’ютерами або іншими сучасними пристроями, аби щось інше стало заміною
віртуальній реальності. Варто показати залежній людині, що існує безліч цікавих розваг, окрім
комп’ютера (боулінг, сноуборд, прогулянки на природі, походи на байдарках, футбол тощо), які не
лише дозволяють пережити гострі відчуття, але й тренують тіло та нормалізують психологічний стан.
Важливим є те, що Інтернет-залежність впливає на взаємини в родині, тому під час лікування
важливо надавати допомогу батькам та близькому оточенню, зокрема, спрямовану на гармонізацію
відносин із узалежненою людиною [6].
Висновки. Таким чином, щоб спрогнозувати подальші тенденції розвитку Інтернет-залежності
та шляхи її подолання необхідно скористатися досвідом цивілізованих країн світу, які випереджають
Україну в інформаційно-технічній сфері. Стосовно ж профілактики проявів Інтернет-залежності
неможливо переоцінити роль сім’ї і близького оточення, оскільки головним завданням дорослих є
формування у дітей та підлітків свідомого ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя,
необхідності власним прикладом демонструвати позитивну поведінку, характер та зміст проведення
дозвілля.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку можуть бути аналіз гендерновікових особливостей Інтернет-залежних, профілактика формування та методи корекції Інтернетзалежної поведінки, формування мотивації до здорового способу життя підлітків та молоді тощо.
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Maloholova, O. O. Internet addiction and its impact on adolescents. The article deals with the problem of
maintaining the physical and mental health of electronic gadgets and Internet users as well as analyzes Internet addiction
among adolescents who are prone to it because of their age-relevant peculiarities. The purpose of the article is to make a
theoretical analysis of Internet addiction as an addictive behavior, taking into account adolescents' age-relevant mental and
personal characteristics, as well as to analyze the possibility of adolescents' Internet addiction prevention and overcoming.
Methodologically the article is based on the scientific concepts of Internet-dependent behavior and prevention of its
adverse effects. It is pointed out that because of poor self-awareness, adolescents do not understand the causes of certain
psychosomatic disorders that may be caused by Internet addiction. The author discusses the distinctive features of
adolescents' mental development and personality formation, which may promote their Internet addiction. Simple rules of
electronic gadgets and Internet use may help in preventing some negative complications. Dealing with Internet addiction is
as difficult as dealing with other addictions because beating them requires a long work to change personal priorities,
values and habits. The author describes the main criteria for identifying predisposition to using Internet resources as well
as analyzes the best world experience in solving the problem under consideration. Effective regulatory and psychological
mechanisms for overcoming and preventing Internet addiction can be fully tested in Ukraine.
Keywords: computer addiction, Internet addiction, adolescents, youth, information and communication
technologies, information society, addictive behavior, youth mental health.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITY
AS A CONDITION OF THEIR SUCCESSFUL SOCIAL INTEGRATION
Overchuk, V. A. Socio-psychological support for people with disability as a condition of their successful
social integration. The article deals with the problem of integral conception of the essence of social and psychological
support for people with disability in the process of social integration. The purpose of this research is to study the problems
of people with disability, the factors that prevent their successful social integration and to determine the effective actions
to improve the life of these people. For this purpose, the socio-psychological support for people with disability is
considered as a condition of their successful social integration and the modern paradigm of social integration of people
with disability is constructed. The main groups of barriers that prevent people with disability from having a valuable social
life are identified and the methods of their overcoming are proposed.
Keywords: people with disability, social and psychological support, social integration, groups of barriers,
valuable life, adaptation, social environment, environmental conditions.
Оверчук В. А. Социально-психологическое сопровождение лиц с инвалидностью как условие их
успешной социальной интеграции. Статья посвящена проблеме социально-психологического сопровождения
лиц с инвалидностью в процессе их социальной интеграции. Задачей данного исследования является изучение
проблем лиц с инвалидностью, факторов, препятствующих их успешной социальной интеграции, и определение
эффективных мер, направленных на улучшение жизни данной категории лиц. С этой целью рассмотрено
социально-психологическое сопровождение лиц с инвалидностью, как условие их успешной социальной
интеграции, и предложена современная парадигма социальной интеграции лиц с инвалидностью. Определены и
охарактеризованы основные группы барьеров, которые препятствуют лицам с инвалидностью иметь
полноценную социальную жизнь, и предложены методы их преодоления.
Ключевые слова: лица с инвалидностью, социально-психологическое сопровождение, социальная
интеграция, группы барьеров, полноценная жизнь, адаптация, социальная среда, условия среды.

Problem setting. At the present stage of development of Ukraine the problems of people with
disability are getting worse: deterioration of health, sudden decrease of social activity, psychological
discomfort, aversion from the society, uncompetitiveness in the labor market, low-income, neglect in the
family and society etc. The full functioning of the disabled individuals is impossible without providing them
with a complex of social and psychological services: social services, social and psychological support and
other measures of social support that suit their social needs.
People with disability are taken to different groups according to the level of complexity of their
physical or psychophysical conditions, they live in different levels of development of settlements, have
different social status. Moreover, the great importance has the level of social consciousness development as
regards places, roles and rights of people with disability. All these factors have effect on the level of social and
psychological activity of people with disability and the level of the methods’ complexity to be used for their
integration or reintegration in social life.
Unfortunately, the study of the problem of people with disability, the factors which prevent from their
integration / reintegration and the implementation of effective measures aimed at improving life of these
people, leaves much to be desired in Ukraine. At the same time, the modern processes of European integration
are forcing Ukraine to revise the current approaches and opportunities to improve this situation.
According to this, it is relevant to analyze the current practices of social and psychological support of
people with disability in Ukraine, which should ensure the conditions creation for enhancing adaptive capacity
and social activity, to promote the development of intellectual processes, the opening of creative potential, the
formation of value attitudes, etc.
Analysis of recent publications. The analysis of scientific studies of theory and practice has shown
that there are quite fully developed in science the theoretical foundations of psychological and pedagogical
maintenance and support for the development of personality. Psychologists, teachers, social teachers made a
great contribution to the development of problems of psychological and pedagogical support such as: O. S.
Hazman, B. Z. Vulfov, E. V. Bondarevska, L. Vyhotskyi, S. L. Rubinshtein, A. N. Leontyev, N. S. Morova, L.
I. Novikov, V. L. Kann-Kalyk, V. A. Slastenin, H. P. Levkivska, V. Ye. Sorochynska, V. S. Shtyfurakta and
others. Questions of social rehabilitation of the disabled person in various aspects and problems of his status in
society are considered in the papers of such researchers as: P. K. Anokhina, N. F. Demenieva, A. A. Dyskina,
Ye. I. Lahunkina, A. I. Mukhlaeva, A. I. Osadchykh, L. P. Khrapylina and others. The research in the field of
rehabilitation was conducted by such specialists as: I. P. Pavlov, V. M. Miasyshchev, M. M. Kabanova, O. S.
Andrieieva, A. A. Dyskinata and others.
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Nevertheless, the problem of integral conception of the essence of social and psychological support of
people with disability in the process of social integration, its forms and methods is in the stage of accumulation
of empirical material and theoretical developments.
The purpose of the article is to consider the socio-psychological support of people with disability as
a condition for their successful social integration and build a modern paradigm for the social integration of
people with disability.
The statement of the main research material. Careful inspection of a number of studies
demonstrates the multifaceted problem of social integration of people with disability.
Alpatova and Zub [1] studied the difficulties faced by a person with disability in an urban
environment, in terms of sociology. Interestingly, even after 10 years most of the problems, which had been
analyzed by the researchers, remained relevant, and not only in the urban environment [2].
Two major groups of barriers that prevent people with disability from having a full social life are
physical and psychological barriers. Typically, the most attention is focused on the first group, which is
directly related to the physical disability that a person with a disability has. At the same time, psychological
barriers are equally important. The source of these barriers can be the same people with disability and all other
people. Firstly, the person with a disability can seek more isolated life from society. These people often close
up in their world and have a very narrow circle of communication, which includes family members, doctors,
possibly a few friends and the same disabled people. The first reason for this lifestyle may be the limitation of
physical activity and the lack of adequate infrastructure, which makes a person a prisoner of his own place.
Also, a person may despair in himself and others, and refuse the opportunity to realize himself in society.
Secondly, the reluctance of other people to accept people with disability into their environment remains
widespread. Particularly painful is the phenomenon in the labor market. The reasons here may be different:
fears that a person with disability will work less or less qualitatively than others; fears that the physical
limitation of a person with disability may repel other people who cooperate with the enterprise; a reluctance to
have in the environment anyone who has certain physical differences and the reluctance to spend resources to
provide adequate working conditions for people with disability [2; 7].
At the same time, in society, a person with disability may encounter misunderstandings from other
people. There may arise another problem, it is communication problem, which is closely linked to both
physical and psychological barriers.
Firstly, the communication barrier can exist as a physical display of a disease, for example, in the case
when the person has got limited physical activity or hearing and speech defects. Secondly, as it was mentioned
above, there are often situations where a person with disability closes in a narrow circle of people, mostly
members of his or her family and some other people with disability. Thirdly, a person with disability may have
negative experience of dealing with so-called «sane» people through discrimination, disparaging attitude,
misunderstanding, insults [3].
Indeed, the problem of discrimination and stigmatization of people with disability remains acute both
in Ukraine and in other countries of the world [5]. However, it is obvious that the formal prohibition of
discrimination at the state level does not completely eliminate this problem. Particularly painful this problem is
for those people with disability who seek a fulfilling working life and professional realization. Discrimination
can be manifested in various forms: when hiring somebody or refusal of work, offer of work of lower
qualification level, offer of worse pay conditions, refusal of training and development of professional skills; in
a biased attitude; there is insult, humiliation, depreciation; humiliation of achievements in front of those
around one and others. Stigmatization is quite close to discrimination. In addition, the causes of the problem
are not only physical disabilities of persons with disabilities. First, there is a high level of corruption in
Ukraine and there are people who have paid disability for money. Certainly, that the society will be sceptical
and suspicious of all people with disability in whom the physical manifestations of disability are not obvious.
Another aspect of the stigmatization problem is state and regional policy. If relatively recently, the greatest
attention has been paid to the physical problems of people with disability, then today, the politicians and
sociologists are rethinking the approaches that have existed to this day. On the one hand, the state tries to take
care of its citizens who have special needs and are in most cases socially disadvantaged. On the other hand, in
2015, Ameri conducted a study which showed that the imperfection of the system as a whole leads to the fact
that people with disability stop to seek changes in life, lose interest in normal employment, become
accustomed to being concerned about the state and gradually begin to take a passive position in life. This
situation leads to the fact that people with disability are poorly integrated into the society and become subject
to stigma. They are begun to despise, considered a burden to society, lazy and so on [1]. This particularly
complicates the life of those people who, despite physical obstacles, want to find a full-fledged job and have a
full social and working life.
Another group of barriers is educational and informational. Thus, not in every locality, people with
disability have the opportunity to receive full counselling on the services and organizations that can help them
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[2]. As for education, many Ukrainian educational institutions are not yet adapted to the fact that their students
may include people with disability. In addition to the lack of elevators, equipped passageways and aisles, there
is a problem with training: employees of educational institutions must learn to work properly with people with
disability and give others an example of how should be communication with such people – communication on
the principles of equality, justice, respect, respect for human rights [6]. In order to overcome information
barriers, it is important to organize the work of social services, employment services, psychological services,
and medical institutions and other services and organizations so that everyone with disability and members of
their families receive full information about their rights, learning opportunities, rehabilitation and employment.
Active collaboration with traditional and online media is needed to systematically extension important
information to people with disability.
Another group of methods for overcoming communication and information barriers is the using of
new technologies. Today’s information technologies allow broadening the circle of communication through
the Internet, in particular, through social networks, forums and means of remote communication. Therefore,
one way to accelerate the social integration of people with disability is to ensure certain groups of such people
have access to the Internet. Communication, through the Internet, can have several benefits for certain
categories of people with disability: there is no need to go or go anywhere, overcoming infrastructure
deficiencies; other people with whom a person with disability communicates, may if they wish, not to see the
person at all and, and therefore not to know that they are consorting with a person who has certain physical
characteristics.
At the same time, this method of communication is not without its disadvantages. Thus, for some
people with disability, who have movement restrictions, it may be necessary to equip with additional technical
means in order for the disabled person to be able to use the new technologies independently (custom mouse,
keyboard, recording and audio playback, etc.). Some people, especially older people, may find it difficult to
learn new technologies and for them it is necessary to arrange additional training. This is especially true for the
elderly with disability and those who are unable to use a regular computer themselves due to certain
restrictions on physical activity. Moreover, online communication cannot replace traditional communication
and it cannot be the only solution to the problem of social integration of people with disability. Therefore, it is
necessary to eliminate other physical and psychological barriers to the mobility of such people and better
communication with other members of society. In addition to the Internet, other technologies can be used to
overcome communication barriers. Therefore, Politis, Robb, and Yakkundi [8] describe some examples of
developing computer games for people with autism spectrum disorders and certain mental disorders
(intellectual disabilities), people with such disorders were involved. Each of the authors of the computer games
development and development projects described above aimed at improving the reading, communication and
socialization skills of people with disability.
This way of solving the problem of communication development skills for Ukraine with its potential
in the IT sphere is quite real and can complement other methods, which are used by specialists of social and
medical institutions today. At the same time, according to the authors’ study, it is still necessary to continue to
study the effectiveness of such computer games for different groups of people with disability and to improve
these games based on the results of research [8].
For removal the problem of discrimination and stigmatization, the scientists suggest working in two
ways: to take the action with those who are stigmatized and discriminated against and with those who
stigmatize and discriminate, which requires different methods of solving the problem. Working with people
with disability should help these people take an active life position, and it should be supported by appropriate
rehabilitation, training, counseling and infrastructure arrangements. In turn, the working with other people
should be directed at developing a conscious vision of the problems of people with disability, understanding
and tolerance [4].
Research on the conditions of social and psychological support for people with disability requires, first
of all, an understanding of the essence and nature of social and psychological adaptation. It should be noted
that the problems of adaptation of people with disability have not only objective but also subjective character.
These include:
- Low self-esteem of people with disability and unavailability to enter into public relations;
- Lack of individual communication experience outside the walls of educational institutions or beyond
family communication;
- The dominance of the abstention mood over the active life manifestation, the consumer attitude
towards others, brought up in the previous period of life;
- Low motivation to employment when there is a possibility to live for help; individual disorders of
psychophysical development, significantly limit both in the normative and objective manner the possibility of
self-realization [6].
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Socio-psychological support for all categories of people with disability provides the creation of
conditions for increasing adaptive possibility and social activity, concurs the development of intellectual
processes, the disclosure of creative potential, the formation of value attitudes, etc.
Finding the ways to solve of the problem of social integration of people with disability should begin
from the depth analysis of the barriers to such people. In many cases, it is impossible to eliminate the main
barrier – the physical limitation of the person. However, the existing approaches allow overcoming or reducing
both physical and psychological, communication, information and educational barriers. The important thing is
a comprehensive approach and the using of different methods at the same time to achieve faster and more
efficient result. The general paradigm of social integration of people with disability can be generalized as
shown in Fig. 1.
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Fig. 1. The modern paradigm of social integration of people with disability
The focus is displacing from solely physical problems to other problems and needs that people with
disability have. It is important to develop interaction between individual stakeholders, especially between
society in general and people with disability, to find common points of contact, to resolve the existing conflicts
and to build trust. Such work should be based on the principles of systematic, scientific, equal opportunity,
impartial attitude, continuous learning and coordination of actions of different interested groups.
Conclusions. Thus, social and psychological support for people with disability includes many forms
of assistance, such as social support, psychological support, psychological and pedagogical support, etc. Social
support, as a continuous prolonged process, involving social rehabilitation and integration of people with
disability into society, it is made possible by the enrichment of macro-social conditions of the environment
(accessibility of the environment, expanding the system of social connections).
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Psychological support, which is based on positive assistance in overcoming internal barriers, the
assistance in socialization and adaptation, increasing resources and compensation of limitations, it is realized
as a result of enrichment of psychological resources of the environment (positive assistance, creation of safe
conditions, cooperation).
Socio-psychological support is focused on the development of autonomy in solving their own
problems, based on building the relationships of understanding with society, by enriching the psychological
environment. With this form of assistance, an important place is given to educators, psychologists, the closest
surroundings, who accompany the person at all stages of change and in a timely direct to, but do not care, help
to escape from the usual path of dependence, passivity, helplessness to the path of independence and
responsibility.
Socio-psychological support for people with disability is possible in the development and enrichment
of macro-social, psychological and social conditions of the environment. It is a specially organized process
that involves the creation of an optimally accessible environment for the development of general cultural,
professional competencies and the development of psychologically healthy personality.
Prospects for further research may be to explore the forms and methods of social and psychological
support for people with disability in order to improve their social integration.
Список використаних джерел
1. Алпатова П.С. Людина з обмеженими фізичними можливостями в міському середовищі / П.С. Алпатова //
Український соціум. – 2006. – № 1 – С. 7–16.
2. Богданов С. Пропозиції до політики щодо працевлаштування осіб з інвалідністю / С. Богданов // Лабораторія
законодавчих ініціатив [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://parlament. org.ua/wpcontent/uploads/2017/09/DisabledPolicy.pdfh.
3. Бєлоносова Н.А. Стигматизація осіб з порушеннями фізичного здоров’я на ринку праці / Н.А. Бєлоносова //
Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – № 2 – С. 38–42.
4. Дубич К. В. Ставлення суспільства до людей з обмеженими фізичними можливостями / К.В. Дубич //
Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2011. – № 3 (44) – С. 30–35.
5. Воеводина Е.В. «Инвалид» как социальная стигма и пространство для дискуссий / Е.В. Воеводина // Человек.
Общество. Инклюзия. – 2014. – № 4 (20). – С. 10–15.
6. Мартынова Е.А. Организационно-педагогическая деятельность по построению и реализации индивидуальной
образовательной траектории для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
системе инклюзивного высшего образования / Е.А. Мартынова // Современные проблемы науки и образования. –
2016. – № 5.
7. Ameri, M. The disability employment puzzles: a field experiment on employer hiring behavior / M. Ameri // Labor
and Employment Relations Association conference. – 2015. – P. 1–70.
8. Politis, Y. People with Disabilities Leading the Design of Serious Games and Virtual Worlds / Y. Politis, A. Yakkundi,
et al. // International Journal of Serious Games. – 2017. – No4(2). – P. 87–97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://doi.org/10.17083/ijsg.v4i2.160
Spysok vykorystanykh dzherel
1. Alpatova P.S. Liudyna z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostiamy v miskomu seredovyshchi / P.S. Alpatova //
Ukrainskyi sotsium. – 2006. – № 1 – S. 7–16.
2. Bohdanov S. Propozytsii do polityky shchodo pratsevlashtuvannia osib z invalidnistiu / S. Bohdanov // Laboratoriia
zakonodavchykh initsiatyv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://parlament. org.ua/wpcontent/uploads/2017/09/DisabledPolicy.pdfh.
3. Bielonosova N.A. Styhmatyzatsiia osib z porushenniamy fizychnoho zdorovia na rynku pratsi / N.A. Bielonosova //
Rynok pratsi ta zainiatist naselennia. – 2011. – № 2 – S. 38–42.
4. Dubych K. V. Stavlennia suspilstva do liudei z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostiamy / K.V. Dubych //
Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. – 2011. – № 3 (44) – S. 30–35.
5. Voevodina E.V. «Invalid» kak social'naja stigma i prostranstvo dlja diskussij / E.V. Voevodina // Chelovek.
Obshhestvo. Inkljuzija. – 2014. – № 4 (20). – S. 10–15.
6. Martynova E.A. Organizacionno-pedagogicheskaja dejatel'nost' po postroeniju i realizacii individual'noj
obrazovatel'noj traektorii dlja invalidov i lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja, obuchajushhihsja v sisteme
inkljuzivnogo vysshego obrazovanija / E.A. Martynova // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. – 2016. – № 5.
7. Ameri, M. The disability employment puzzles: a field experiment on employer hiring behavior / M. Ameri // Labor
and Employment Relations Association conference. – 2015. – P. 1–70.
8. Politis, Y. People with Disabilities Leading the Design of Serious Games and Virtual Worlds / Y. Politis, A. Yakkundi,
et al. // International Journal of Serious Games. – 2017. – No4(2). – P. 87–97 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :
https://doi.org/10.17083/ijsg.v4i2.160
Оверчук В. А. Соціально-психологічний супровід осіб з інвалідністю як умова їхньої успішної
соціальної інтеграції. Стаття присвячена проблемі цілісного уявлення про сутність соціально-психологічного
супроводу осіб з інвалідністю в процесі соціальної інтеграції. Завданням даного дослідження є вивчення проблем
осіб з інвалідністю, факторів, що перешкоджають їхній успішній соціальній інтеграції, та визначення ефективних
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заходів, спрямованих на покращення життя цих осіб. З цією метою розглянуто соціально-психологічний супровід
осіб з інвалідністю, як умову їхньої успішної соціальної інтеграції, та побудовано сучасну парадигму соціальної
інтеграції осіб з інвалідністю. Визначено та охарактеризовано основні групи бар’єрів, які перешкоджають особам
з інвалідністю мати повноцінне соціальне життя, та запропоновано методи їхнього подолання.
Авторкою зазначено, що дослідження умов соціально-психологічного супроводу осіб з інвалідністю
вимагає, перш за все, осмислення сутності і природи соціально-психологічної адаптації. При цьому слід звернути
увагу на той факт, що проблеми адаптації інвалідів мають не тільки об’єктивний, а й суб’єктивний характер.
Пошук методів розв’язання проблеми соціальної інтеграції осіб з інвалідністю потрібно починати з глибинного
аналізу бар’єрів, які стоять на шляху в таких осіб. Важливим є комплексний підхід і використання різних методів
одночасно для досягнення більш швидкого і ефективного результату. У статті запропоновано сучасну парадигму
соціальної інтеграції осіб з інвалідністю. Проведене дослідження дало змогу дійти висновку, що соціальнопсихологічний супровід осіб з інвалідністю відіграє одну з провідних ролей у їхній соціальній інтеграції та стає
можливим лише при розвитку і збагаченні макросоціальних, психологічних і соціальних умов середовища.
Соціально-психологічний супровід – це спеціально організований процес, що передбачає створення оптимально
доступного середовища, в якому можливий розвиток загальнокультурних, професійних компетенцій і розвиток
психологічно здорової особистості.
Ключові слова: особи з інвалідністю, соціально-психологічний супровід, соціальна інтеграція, групи
бар’єрів, повноцінне життя, адаптація, соціальне середовище, умови середовища.
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Орловська О. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СІМЕЙНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
Орловська О. А. Психологічні чинники сімейної адаптації учасників бойових дій. У статті
проаналізовано психологічні чинники сімейної адаптації учасників бойових дій. Автором підкреслено, що
переживання адаптації в учасників бойових дій проявляється індивідуально. Виокремлено реакції учасників
бойових дій на психотравмуючі ситуації. Визначено, що адаптація може проходити із ускладненнями, що може
стати ознакою дезадаптивності. Виокремлено клінічні варіанти розладів адаптації, які можуть впливати на
психологічний клімат у сім’ї. Автором підкреслено, що в період адаптації потужним ресурсом є підтримка та
розуміння сім’ї. Зазначено про психологічну допомогу учасникам бойових дій та їхнім сім’ям, визначено її цілі та
завдання. Розроблено рекомендації для членів сім’ї учасника бойових дій для переживання періоду адаптації.
Ключові слова: адаптація, психологічні чинники, учасники бойових дій, сім’я, психологічна допомога,
цивільне життя.
Орловская О. А. Психологические факторы семейной адаптации участников боевых действий. В
статье проанализированы факторы семейной адаптации участников боевых действий. Автором подчеркнуто, что
адаптация у участников боевых действий проявляется индивидуально. Выделены реакции участников боевых
действий на психотравмирующие ситуации. Определено, что адаптация может проходить с осложнениями, что
может стать признаком дезадаптивности. Выделены клинические варианты расстройств адаптации, которые могут
влиять на психологический климат в семье. Автором подчеркнуто, что в период адаптации мощным ресурсом
является поддержка семьи, определены ее цели и задачи. Упомянуто о психологической помощи участникам
боевых действий и их семьям. Разработаны рекомендации для членов семьи участника боевых действий для
переживания периода адаптации.
Ключевые слова: адаптация, психологические факторы, участники боевых действий, семья,
психологическая помощь, гражданская жизнь.

Постановка проблеми. Проблематика психологічних чинників адаптації особистості до нових
умов займає чільне місце у психологічних дослідженнях. У зв’язку із актуальними подіями в нашій
країні підвищується увага до чинників сімейної адаптації учасників бойових дій після повернення до
умов цивільного життя. Поза межами нашої держави аспект психологічної адаптації викликає не
менший інтерес у зв’язку із наявністю в тій чи іншій країні воєннних дій. Зважаючи на непростий
характер діяльності та перебування в стресових умовах, період адаптації учасника бойових дій може
стати черговим стресом. В цьому випадку сім’я може стати потужним ресурсом підтримки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика адаптації учасників бойових дій
розкрита рядом авторів. Загальнотеоретичні підходи розкрито у дослідженнях Р. Абдурахманова,
Л. Вакуленка, Т. Добровольської, М. Зеленової, О. Карояні, Л. Китаєва-Смика, П. Корчемного,
В. Маслюка, Є. Миска, В. Попова, Є. Снєдкова, С. Сєдіна, І. Соловйова, Н. Тарабріной, С. Харченка,
А. Єна, Л. Яковлевої. Серед вітчизняних науковців різноманітні аспекти даної теми вивчено
В Алещенком, Ю. Бриндіковим, О. Караман, В. Лесковим, М. Масловою, Н. Олексюком,
Н. Пономаренком, О. Савченко, В. Турбан, О. Хміляром. В межах закордонного досвіду слід відмітити
внесок C. Вільямса, Дж. Вілсона, Л. Калхуна, В. Холла, Д. Кишбога, Р. Лауфер, Р. Скурфілда та інших.
Проблема соціально-психологічної адаптації досліджена науковцями Г. Андрєєвою, Ю. Бохонковою,
А. Вейном, І. Дроговозом, Н. Завацькою, О. Зотовою, С. Зражевським, Т. Кабаченко, Н. Киселів,
В. Кислим, Ю. Клейбергом, І. Коном, І. Кряжевою, І. Милославовою, А. Налчаджаном, Б. Паригіною,
А. Петровським, Ж. Піаже, О. Самохваловаою, О. Сафіном, О. Ткачишиною, О. Урбановіч,
М. Ярошевським.
Психологічний аспект впливу перебування у зоні бойових дій розкрито у працях О. Блінова,
О. Бойка, О. Бондаренко, А. Бородія, О. Буковської, В. Крайнюка, Є. Литвиновського, О. Макаревича,
М. Мушкевич, А. Романишина. Дослідженням питання реадаптації учасників АТО, яке нині
надзвичайно актуально у науковому осередку, присвятили свої роботи С. Басараб, О. Буковська,
О. Буряк, С. Васильєв, В. Гічун, О. Друзь, Л. Жаліло, А. Караян, В. Князевич, М. Кравченко Л. Кудрик,
А. Кучер, М. Локтєв, І. Лубківський І. Мульована М. Мушкевич, О. Напрєєнко, І. Сиромятніков,
О. Сироп’ятов, В. Синишина, Ю. Смєлов, Ю. Сурмяк, О. Тополь, Р. Торговицький О. Філатова,
А. Чаплигін та інші учені.
Складнощі психологічного характеру, з якими стикаються учасники бойових дій після
повернення до умов мирного цивільного життя, можуть призводити до формування специфічних
взаємовідносин у сім’ї, викликати ускладнення і бар’єри. З огляду на зростаючу кількість українських
сімей, в яких є колишні учасники бойових дій, проблема адаптації членів сім’ї потребує детального
теоретичного осмислення. Оскільки від того, як не тільки військовослужбовець, а й члени сім’ї
переживають період адаптації, залежать їх майбутні взаємовідносини.
Мета статті – виявлення психологічних чинників адаптації учасників бойових дій та членів
їхніх сімей.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. В загальному розумінні, соціальна
адаптація – це формування найбільш адекватних стереотипів поведінки в умовах змінюваного
мікросоціального середовища [2, с. 60]. Під адаптацією учасників бойових дій ми розуміємо процес
пристосування особистості до нових умов соціального середовища через оволодівання нормами
поведінки, пристосування до вимог суспільства: маємо на увазі узгодження розбіжностей між
вимогами і очікуваннями соціуму стосовно людини та її реальною поведінкою, і між можливостями
людини та реаліями соціального середовища, в якому вона перебуває. В процесі адаптації до нових
умов життя учасники бойових дій можуть переживати психологічні труднощі, які обумовлені
кардинальними змінами діяльності, що викликає стрес. Поява складнощів в адаптації учасників
бойових дій до умов цивільного життя призводить до формування специфічних відносин у всій сім’ї,
оскільки близьке оточення відіграє особливу роль: підтримка, розуміння, емпатія близьких є потужним
фактором для адаптації людини до нових умов життя, що дозволяє особистості укріпити власний
психологічний стан. Дослідник адаптації військовослужбовців Ю. Бриндіков влучно зауважує, що
«успішна адаптація залежить не тільки від зовнішнього середовища, соціального оточення і
фізіологічних процесів, але й від особистісних структур, властивостей, характеристик, однією з яких є
емоційна стійкість, що забезпечує безпеку особистості, а отже, і психологічну адаптацію» [3, с. 74].
Перебування в зоні бойових дій супроводжується сильним психотравмуючим впливом через
екстремальні ситуації, в які потрапляє учасник бойових дій, що неминуче впливає на психологічний
стан, в тому числі й після повернення до цивільного життя. Військовослужбовці-учасники бойових дій
переживають морально-психологічні, фізичні навантаження, що руйнують звичне сприйняття,
змінюють поведінку. В ряді досліджень автори дійшли висновку, що приблизно 25–30%
військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, переживають хронічні посттравматичні стани,
що викликані впливом стресових факторів [6]. Реакціями організму на психотравмуючу ситуацію
можуть стати:
−
фізичні реакції (безсоння, постійна втома; проблеми зі шлунком та вживанням їжі;
головний біль та пітливість при думці про війну; швидке серцебиття і дихання; загострення наявних
захворювань);
−
емоційні реакції (погані сни, кошмари; часті негативні спогади про війну; злість,
ненависть; відчуття безпорадності, страху, нервування; відчуття суму, самотності, непотрібності;
відчуття збудження, схвильованості; відчуття шоку, оніміння, неможливості відчувати позитивні
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емоції; легко погіршуваний настрій; почуття провини, сорому, самосуду; почуття безнадії щодо
майбутнього) [1, c. 9–10].
Якщо адаптація до умов цивільного життя проходить із більшими ускладненнями, за певних
ознак можна стверджувати про дезадаптивність. Дослідник проблеми психологічної адаптації
військовослужбовців В. Чайка виділив ознаки дезадаптованості: переживання тривалих внутрішніх і
зовнішніх конфліктів без знаходження психічних механізмів і форм поведінки, необхідних для їхнього
вирішення; нервово-психічні захворювання, депресії, виснаження нервової системи, серцево-судинні
захворювання [9, с. 142]. Переживання адаптації в учасників бойових дій проявляється
індивідуальними ознаками. В разі складного психологічного стану, проявів клінічних симптомів,
довготривалого стресового стану, людині необхідна спеціалізована допомога. Але навіть якщо
симптоматика не виражена яскраво, або не виражена зовсім, вплив від пережитих травмуючих подій
може проявитися згодом, адже «посттравматичний синдром – це бомба уповільненої дії, він може
проявитися через півроку, а може і через десять років» [5, с. 178].
Виокремлюють два основні клінічні варіанти розладів адаптації. Вони різняться особливостями
домінуючої симптоматики:
1)
афективний варіант. Містить підваріанти: депресивний (депресивна оцінка себе,
середовища та перспектив, відчуття пригніченості, смутку, підвищена плаксивість, фіксація на
негативних подіях свого життя; можуть виникати відчуття безвихідного становища, самотності,
безпорадності, залежності від оточуючих людей і обставин; невпевненість щодо свого
професіоналізму, адекватності своїх потреб і вимог, зменшення мотивації до трудової діяльності);
тривожний (переважно відбувається порушення інших емоцій: відчуття психічного і фізичного
дискомфорту, немотивована напруженість, нав’язливі уявлення, загальна стурбованість та нервозність,
неможливість розслабитись, відчуття внутрішнього тремтіння або «дискомфорт» і «тиск» у грудях,
неспокійного очікування будь-якого лиха або неприємностей); змішаний (поєднання симптомів
психічної і соматичної тривоги);
2)
поведінковий варіант проявляється у дезадаптивній або дизсоціальній поведінці:
надмірна збудливість та дратівливість, короткочасні реакції образи, гніву, агресивності, які
супроводжуються непродуктивною метушливістю і конфліктною поведінкою. Також спостерігається
нетерпимість до всього, що відбувається навколо, тенденція до обвинувачення оточуючих [8, с. 12–13].
З огляду на складний характер процесу адаптації, військовослужбовці потребують підтримки –
в такому разі сім’я є вагомим ресурсом в психологічній адаптації. Зокрема, члени родини можуть
продемонструвати свою готовність вислухати, дізнатися якомога більше про симптоми
посттравматичного стресового розладу, сходити разом до психолога, взяти участь у допомозі, надати
певний простір, але заохочувати до спільних занять, цікавої діяльності, до отримання радісних
відчуттів. Механізми уникнення можуть примушувати людину сумніватися щодо потреби бути поряд з
іншими людьми, однак членам родини необхідно намагатися підтримувати соціальну активність,
оскільки підтримка є дуже важливою [7, c. 29].
Окремим напрямком роботи є робота із сім’ями учасників бойових дій перед їх поверненням.
Рекомендації та роз’яснення для сім’ї допоможуть сприяти більш комфортним умовам в цей період:
1. Необхідно уважно вислуховувати розповіді свого партнера про те, що йому довелося
пережити − дуже важливо дати йому висловитися в комфортній обстановці моральної підтримки
близької і коханої людини.
2. Потрібно намагатися допомогти своїй близькій людині психологічно повернутися в
нормальне звичне життя.
3. Проявляти увагу і терпіння до проблем близької людини, які неминуче виникають після
бойового стресу, до його психологічного дискомфорту, до підвищеної дратівливості, можливого
тривалого депресивного стану тощо – сім’ї слід усвідомити, що це тимчасове явище, з яким треба
допомогти впоратися.
4. Необхідно враховувати, що за час розлуки усі члени сім’ї дещо змінилися, необхідний
якийсь час, щоб знову звикнути один до одного.
5. Особливу увагу треба приділити дітям. Важливо, щоб при відновленні відносин з чоловіком
вони не опинилися без належної уваги і турботи.
6. Створювати сприятливу інтимну обстановку, давати зрозуміти партнеру, що в ньому мають
потребу і підтримують його в подальшому житті.
7. Не заохочувати вживання алкоголю – при можливості, ввести мораторій на алкоголь у сім’ї.
Активно розпитувати, доброзичливо та уважно вислуховувати про найбільш неприємні та важкі
переживання – при цьому зменшується афективна напруга, структуруються переживання,
активізується цілеспрямована діяльність постраждалих [4, с. 140].
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Надання комплексної допомоги військовослужбовцю, який опинився в складному
психологічному стані після повернення із зони бойових дій, надається в рамках психологічної
реабілітації. Метою психологічної реабілітації є надання учасникам бойових дій допомоги для
відновлення психічного стану здоров’я до оптимального, необхідного для проводження діяльності,
підтримки оптимальних відносин з членами сім’ї. В разі якщо військовослужбовець звертається до
центру соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, то він може отримати
різносторонню фахову допомогу: медичну реабілітацію; заходи для соціально-психологічної адаптації
учасників бойових дій та членів їх сімей у системі ринкових відносин (індивідуальна психологічна та
психотерапевтична допомога, групові та індивідуальні форми реабілітації); соціально-психологічну
підтримку для нього та для членів його сім’ї; профконсультування, первинну або додаткову
професійну освіту; сприяння в працевлаштуванні; соціально-правовий захист [10, с. 60].
Для психологічної допомоги сім’ям колишнім учасників бойових дій американські дослідники
виділяють такі завдання [11]:
1) подолання у ветерана ідентифікації з образом «пацієнта» в сім’ї, стану депресії, емоційної і
соціальної відчуженості, неадекватних реакцій (прояв відстороненості) на хворобу і горе інших членів
сім’ї;
2) подолання випадків насильства в сім’ї, зловживання алкоголем і наркотиками, прагнення до
тривалої відсутності в сім’ї;
3) подолання небажання учасника бойових дій розповідати про свій військовий досвід,
зменшення психологічної дистанції між ветераном і дітьми, поліпшення відносин між подружжям;
4) психологічна допомога жінкам ветеранів, надання взаємопідтримки в сім’ї.
Дослідник Ю. Бриндіков визначає цілі психологічної терапії із сім’ями учасників бойових дій:
діагностика психоемоційного стану кожного члена сім’ї, який бере участь у сімейній психотерапії;
покращення психоемоційного стану всіх членів сім’ї, особливо комбатанта; формування умінь чітко
розподіляти ролі з відповідними правами й обов’язками; в разі потреби – зміна або обмін ролями;
вдосконалення комунікаційного стилю взаємодії у сім’ї (адекватна реакція на критику); створення
сприятливих морально і фізично здорових взаємовідносин у сім’ї; програвання найбільш проблемних
ситуацій, пошук можливих варіантів їхнього розв’язання; розвиток уміння спільно розв’язувати
проблеми, переходячи з індивідуального контексту на системний сімейний; формування вмінь
будувати гармонійні стосунки у сім’ї; вироблення та прийняття чітких правил поведінки у сім’ї;
визначення індивідуальних і сімейних системних цілей [3, с. 227].
Проаналізувавши тему, ми розробили список рекомендацій, які направлені на психологічну
адаптацію та покращення стосунків в сім’ях учасників бойових дій, які можна сформулювати
наступним чином:
1. Прийняти та усвідомити зміни, які відбулися або відбудуться у людини, яка повернулася із
зони бойових дій.
2. Члени сім’ї мають зрозуміти зміну системи цінностей людини після її перебування в зоні
бойових дій.
3. Члени сім’ї мають усвідомити нові «правила життя», які сформувались у
військовослужбовця.
4. Критерієм для психологічній роботи в сім’ї з учасником бойових дій є його власна
готовність до неї.
5. Членам сім’ї рекомендується не намагатися прискорити події, а дати час, який для нього
буде достатнім для адаптації.
6. Створити умови та сприяти тому, щоб учасник бойових дій знайшов свій власний спосіб
адаптації до мирного життя, і в разі необхідності, залучити відповідних фахівців.
7. Створити атмосферу довіри в сім’ї.
8. Члени сім’ї мають розуміти, що довіра військовослужбовця до них і до побратимів
відрізняються за смисловим значенням.
9. Членам сім’ї необхідно з повагою ставитися до особистих меж колишнього
військовослужбовця та окреслювати свої.
10. Члени сім’ї мають проявляти терпіння, повагу та зберігати спокій.
Зазначені рекомендації висвітлюють адаптацію як процес, що відбувається як в учасника
бойових дій, так і в членів його сім’ї, що в нього залучені, оскільки усі члени сім’ї пристосовуються до
нових умов існування і зміненого характеру взаємовідносин. Ми впевнені, що виконання даних
рекомендацій може суттєво вплинути на взаємовідносини в сім’ї в період адаптації.
Висновки. Таким чином, процес адаптації учасників бойових дій та їх сімей до цивільного
життя є складним процесом пристосування до нових умов існування. Психологічні чинники в цьому
процесі посідають ключове місце, оскільки ці аспекти адаптації учасника бойових дій можуть
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вплинути на психологічний клімат сім’ї, характер їх взаємовідносин. Для учасника бойових дій сім’я є
потужним ресурсом підтримки, а розроблені рекомендації для членів сім’ї можуть позитивно вплинути
на перебіг процесу адаптації.
Перспективи подальших досліджень. У контексті адаптації учасників бойових дій все ще
недостатньо вивченими та розкритими є техніки та практики для роботи із українськими учасниками
бойових дій для усунення посттравматичного стресового розладу, до чого ми звернемося у своїх
наступних дослідженнях.
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Orlovska, O. A. Combatants’ family adaptation psychological factors. The article analyzes the excombatants’ family adaptation factors. Ex-combatants’ adaptation is defined as the process of their adaptation to new
social environment through their adoption of the behavioral norms to meet social requirements. A combat zone can make a
heavy traumatic impact on an individual, which inevitably affects their psychological state including post-war civilian life.
The author emphasizes that ex-combatants’ social re-adaptation manifests itself individually.
The author analyzes combatants’ reactions to traumatic situations and stresses out that re-adaptation to a civilian
life may have serious complications including social maladaptation. The author describes some clinical types of adaptation
disorder that may affect war veterans’ family wellbeing and discusses the goals and methods of psychological assistance
given to ex-combatants and their families.
The author emphasizes a significant role of family support and understanding in effective ex-combatants’ readaptation. The recommendations proposed by the author to ease war veterans’ social re-adaptation include the family
members’ acceptance and understanding of war veterans’ personal and behavioral changes, changed value systems and
new life rules. Besides, family members should be patient and understand that re-adaptation is a long process guided by
the war veterans’ desire and interests, they should respect war veterans’ personal boundaries, as well as create a friendly
and trustful family atmosphere.
Keywords: adaptation, psychological factors, combatants, family, psychological assistance, civilian life/
Відомості про автора
Орловська Ольга Анатоліївна, аспірант кафедри психології та соціальної роботи Інституту підготовки
кадрів Державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України, м. Київ, Україна.
Orlovska, Olha Anatoliivna, post-graduate student of the Department of Psychology and Social Work in
Institute of training of the State Employment Service of Ukraine of Ministry of Social Policy of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
E-mail: ppechkin@ukr.net

НАУКОВІ ПОДІЇ
Максименко С. Д., Карамушка Л. М.,
Терещенко К. В.
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОАКТИВНА
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ДО МИРУ» (13–14 вересня 2019 року, м. Ужгород)
13–14 вересня 2019 року в Ужгородському національному університеті відбулася Міжнародна
науково-практична конференція «Проактивна толерантність як шлях до миру». Науковий захід
здійснювався у рамках спільного проекту «Толерантність на кордонах Європи: вимір для України»,
який реалізується Мюнхенським університетом Людвіга Максиміліана (Німеччина) та Ужгородським
національним університетом (Україна). У конференції брали участь науковці, освітяни, практики,
церковні та громадські діячі з України, Німеччини, Грузії, Білорусії та інших країн.
У перший день роботи конференції, 13 вересня, відбулося вступне пленарне засідання,
модератором якого виступив Олександр Бокотей, кандидат сільськогосподарських наук, директор
Інституту еколого-релігійних студій.
З вітальним словом до присутніх звернулися: проф. Мирослава Лендьєл, проректор з науковопедагогічної роботи Ужгородського національного університету, доктор політичних наук; професор
Маркус Фогт, завідувач кафедри християнської соціальної етики факультету католицької теології
Університет Людвіга-Максиміліана в Мюнхені (Німеччина); Віктор Бедь, єпископ Православної
церкви України, Мукачівсько-Карпатська єпархія, ректор ПЗВО «Карпатський університет імені
Августина Волошина, доктор юридичних наук. Також із вітальним словом виступили представники
консульств, органів місцевої влади та духовенства.
По закінченні вступного пленарного засідання професор Маркус Фогт та Рольф Гусман
(Університет Людвіга-Максиміліана в Мюнхені) представили Концепт проактивної толерантності
«Проактивна толерантність як шлях до миру», розроблений німецькими та українськими
науковцями в межах проекту «Толерантність на кордонах Європи: вимір для України». Згідно з
Концептом проактивної толерантності, толерантність дорівнює розумінню, що означає визнання різних
поглядів як вираження плюралістичного суспільства і як багатства для спільноти. Це поняття, на думку
авторів Концепту, виходить за рамки концепції поваги, оскільки воно визнає не тільки гідність окремої
особи, але й цінність різних думок і дій.
Протягом першої дискусійної панелі «Особливості концептуалізації поняття
«толерантність» у контексті викликів для України» обговорювалися питання змісту та структури
толерантності, меж толерантності, особливостей її функціонування в сучасній Україні. Під час першої
панелі мали місце такі виступи: «Системний підхід до розуміння толерантності» – Рольф Гусман
(Університет Людвіга-Максиміліана в Мюнхені); «Ситуативна толерантність як відповідь на виклики
плинного часу» – Алла Петренко-Лисак (кандидат соціологічних наук, доцент кафедри галузевої
соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка); «Толерантність як цінність і
особливості її функціонування в сучасному українському суспільстві» – Віталій Ханстантінов (доктор
політичних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського
національного аграрного університету); «Концепт проактивної толерантності: виклики в Україні» –
Ігор Вегеш (кандидат політичних наук, доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»).
Модератором панелі виступив Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та
суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, доктор історичних наук.
Друга дискусійна панель «Толерантність, релігія та церква в Україні», яка була
присвячена питанням ролі релігії в сучасному суспільстві, релігійної толерантності та діалогу церков,
включала такі виступи: «Толерантність та роль релігій» – Маркус Фогт (професор, завідувач кафедри
християнської соціальної етики факультету католицької теології Університету Університет ЛюдвігаМаксиміліана в Мюнхені); «Релігійна толерантність у Грузії: позиції, виклики, перспективи» – Шота
Кінцурашвілі (Університет Людвіга-Максиміліана в Мюнхені); «Концепт толерантності в системі
державно-церковних, міжконфесійних відносин в Україні (філософсько-історичний аспект)» – Майя
Артьомова, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та гуманітарних наук ПЗВО
«Карпатський університет імені Августина Волошина», академік Міжнародної академії богословських
наук); «Екуменічний рух в сучасній Україні як прояв проактивної толерантності» – Олена Никитченко
(доцент кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури Одеського національного
політехнічного університету).
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Модераторами панелі виступили Маркус Фогт та Михайло Фетько, кафедра християнської
соціальної етики факультету католицької теології Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені.
Третя дискусійна панель, яка мала назву «Толерантність, політика і конфлікти», включала
такі виступи: «Толерантність та християнське соціально-етичне розуміння стійкості на тлі правого
популізму» – Ларс Шаферс (Католицький соціальний інститут), «Толерантність як чинник
інституалізації збройних конфліктів» – Андрій Дацюк (кандидат політичних наук); «Толерантність в
Україні в умовах російської агресії» – Наталія Тодорова (доцент кафедри міжнародних студій та
суспільних комунікацій, кандидат філологічних наук) та Ігор Тодоров (професор кафедри міжнародних
студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, доктор історичних
наук); «Толерантність до різних соціальних груп в умовах збройного протистояння на Сході України»
– Леонід Чупрій (доктор політичних наук, професор кафедри соціології та політології Національного
авіаційного університету); «Толерантність у сфері міграційної політики: вектори переосмислення» –
Катерина Настояща (кандидат соціологічних наук, докторант кафедри історії та теорії соціології
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка).
Модератором панелі виступив Микола Вегеш, професор, завідувач кафедри політології і
державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор історичних наук.
Другий день роботи конференції, 14 вересня 2019 року, розпочався з четвертої дискусійної
панелі «Толерантність, соціальна комунікація та роль засобів масової інформації». Під час роботи
панелі було висвітлено питання зв’язку толерантності і культури, проблеми толерантності в засобах
масової інформації. Прозвучали такі виступи: «Толерантність і культура – культура толерантності» –
проф. Арнд Кюперс (Католицький соціальний інститут); «Інтолерантність: механізм перетворення
«іншого» в «чужого» – Рена Марутян (кандидат історичних наук, доцент кафедри глобалістики,
євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління
при Президентові України); «Формування толерантності в умовах впровадження і розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій» – Ольга Сусська (кандидат філологічних наук, доцент
кафедри зв’язків з громадськістю Національного університету «Києво-Могилянська академія»);
«Толерантність в українських медіа: практичний досвід» – Михайлина Скорик (журналістка, медіаекспертка, директорка Медіа-Мастерс Консалтінг).
Модератором панелі виступив Юрій Бідзіля, доктор наук із соціальних комунікацій, професор,
завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного університету.
Під час п’ятої, завершальної, панелі «Можливості імплементації проактивної
толерантності крізь призму навчання та виховання» прозвучали такі виступи: «Виховання
толерантності як передумова формування українського суспільства в умовах сучасних військових
викликів» – Галина Розлуцька (доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та
педагогіки вищої школи Ужгородського національного університету); «Психологічний зміст атрибуції
міжнаціональних провин українськими студентами» – Вадим Васютинський (доктор психологічних
наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН
України); «Особливості інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу в умовах
напруженості в організації» – Сергій Максименко (академік НАПН України, доктор психологічних
наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України) та Людмила
Карамушка (член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник
директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України); «Роль освітніх закладів у контексті поширення принципів
толерантності» – Олена Остапчук (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка); «Значення навчальних програм з питань
толерантності для різних цільових аудиторій (школярі, студенти, державні службовці, церковні діячі і
т.д.)» – Наталія Тарасенко (Житомирська обласна громадська організація «Паритет»), Маріанна
Колодій (Ужгородський національний університет).
Модераторкою панелі виступила Людмила Карамушка, член-кореспондент НАПН України,
доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та
міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Робота кожної панелі супроводжувалась жвавою дискусією, у якій брали участь запрошені
дискутанти та всі бажаючі учасники конференції. Особливу увагу в ході конференції було приділено
особливостям впровадження Концепту проактивної толерантності в український суспільно-політичний
простір, зокрема, проблемі меж толерантності у період, коли Україна перебуває у стані збройного
конфлікту з Росією.
З підбиттям підсумків роботи конференції виступили: проф. Арнд Кюперс (Католицький
соціальний інститут); проф. Маркус Фогт (завідувач кафедри християнської соціальної етики
факультету католицької теології Університет Людвіга-Максиміліана в Мюнхені, Німеччина);
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Олександр Бокотей (кандидат сільськогосподарських наук, директор Інституту еколого-релігійних
студій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»); Ігор Вегеш (кандидат політичних наук,
доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»).
Конференція завершилася обговоренням подальших кроків реалізації проекту «Толерантність
на кордонах Європи: вимір для України» – шляхів імплементації концепту проактивної толерантності.
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