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ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

 

 

УДК 159.923:37.07 

 

Баранова В. А. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ЯК ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

 
Баранова В. А. Організаційно-психологічні особливості позашкільних навчальних закладів як 

освітніх організацій. У статті розкрито завдання позашкільної освіти та показано значення позашкільних навчальних 

закладів у їх реалізації. Обґрунтовано підхід до аналізу позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій. 

Виділено дві групи характеристик позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій (організаційно-

управлінські та організаційно-психологічні) і детально висвітлено їх зміст. Розкрито зміст та роль організаційної 

культури в діяльності позашкільних навчальних закладів. Проаналізовано чинники макро-, мезо- та мікрорівня, які 

впливають на розвиток організаційної культури позашкільних навчальних закладів. 

Ключові слова: освітні організації; позашкільні навчальні заклади; організаційно-управлінські 

характеристики позашкільних навчальних закладів; організаційно-психологічні характеристики позашкільних 

навчальних закладів; організаційна культура; чинники розвитку організаційної культури. 

 

Баранова В. А. Организационно-психологические особенности внешкольных учебных заведений 

как образовательных организаций. В статье раскрыто задачи внешкольного образования и показано значение 

внешкольных учебных заведений в их реализации. Обоснован подход к анализу внешкольных учебных заведений 

как образовательных организаций. Выделены две группы характеристик внешкольных учебных заведений как 

образовательных организаций (организационно-управленческие и организационно-психологические) и подробно 

освещено их содержание. Раскрыто содержание и роль организационной культуры в деятельности внешкольных 

учебных заведений. Проанализированы факторы макро-, мезо- и микроуровня, влияющие на развитие 

организационной культуры внешкольных учебных заведений. 

Ключевые слова: образовательные организации; внешкольные учебные заведения; организационно-

управленческие характеристики внешкольных учебных заведений; организационно-психологические 

характеристики внешкольных учебных заведений; организационная культура; факторы развития организационной 

культуры. 

 

Постановка проблеми. Багатовекторна реформа освітньої галузі в Україні реалізується сьогодні в 

процесі модернізації та трансформації, головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від 

початкової школи до закладів вищої освіти. Важливу роль у системі національної системи освіти 

відводиться позашкільній освіти. Це потребує, зокрема, вивчення організаційно-психологічних 

особливостей діяльності позашкільних навчальних закладів та пошуку психологічних ресурсів їх 

ефективного функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми діяльності позашкільних навчальних 

закладів, їхньої місії, завдань, змісту тощо знайшли певне відображення в літературі. Слід зазначити, 

що тут переважають роботи педагогічного та методичного спрямування, в рамках яких розкрито такі 

аспекти означеної проблеми: теоретико-методичні основи діяльності позашкільної освіти та її ролі в 

освітній системі (О. Биковська [3]), роль позашкільної освіти в освітній системі, стратегія інноваційного 

розвитку позашкільного навчального закладу (Л. Калініна [11], О. Биковська [28]), організаційно-

педагогічні засади управління багатопрофільним позашкільним навчальним закладом (І. Мосякова 

[21]), управління позашкільними навчальними закладами в контексті непереривної освіти (В. Войчук 

[5]) та ін.  

Психологічні аспекти діяльності позашкільних навчальних закладів відображені значно менше, 

тут можна назвати лише окремі роботи [7; 31]). Зокрема, відсутні роботи, в яких охарактеризовано 

організаційно-психологічні особливості позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій.  

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Виходячи із актуальності та 

недостатнього вивчення проблеми, нами визначено таку мету дослідження: проаналізувати 

організаційно-психологічні особливості позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій. 

Відповідно до мети дослідження обґрунтовано такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати завдання позашкільної освіти та основні види позашкільних навчальних 

закладів. 
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2. Визначити організаційно-управлінські та організаційно-психологічні характеристики 

позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій. 

3. Розкрити роль організаційної культури в діяльності позашкільних навчальних закладів та 

чинники її розвитку. 

Розглянемо послідовно означені питання. 

1. Завдання позашкільної освіти та основні види позашкільних навчальних закладів. 

На основні аналізу законодавчих документів та наукової літератури можна визначити такі 

завдання позашкільної освіти. 

Закон України «Про позашкільну освіту» декларує, що головною метою позашкільної освіти та 

виховання є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та 

учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в умовах ринкової 

економіки, впровадження якісно нових форм і методів організації позашкільної життєдіяльності 

підлітків, задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, 

дослідницької, техніко-конструкторської, художньої, декоративно-прикладної, еколого-природничої, 

туристcько-краєзнавчої та інших видів творчості [8]. 

У розробках, які стосуються стратегії розвитку позашкільної освіти, зазначено, що «Сутність 

позашкільної освіти полягає у тому, що це організована державою система розвитку людини як 

особистості у закладах позашкільної освіти. Позашкільна освіта за своєю суттю має діяльнісний 

характер, є процесом і результатом. Стратегічною місією позашкільної освіти є розвиток людини як 

особистості – основи людського капіталу держави та суспільства» [28; с. 49]. 

В. Кремінь у «Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні»,  

аналізуючи завдання  позашкільної освіти,  зазначає: «Позашкільна освіта сьогодні актуалізується тим, 

що визначально орієнтована на вільний вибір зростаючою особистістю видів і форм діяльності та 

спрямовується на формування інтелектуально й культурно розвиненої, духовно і морально свідомої, 

патріотично спрямованої, соціально відповідальної й фізично здорової особистості, здатної до творчої 

самореалізації, професійного самовизначення та захисту Вітчизни. Саме тому позашкільні навчальні 

заклади разом із загальноосвітніми школами, професійними та вищими навчальними закладами 

складають сьогодні в регіонах України різнорівневу і водночас цілісну освітньо-виховну систему, яка 

індивідуалізує інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток дитини в межах єдиного освітнього і 

соціокультурного простору держави» [22; с. 59–60].  

Реалізація визначених завдань позашкільної освіти покладена на заклади позашкільної освіти. 

Заклад позашкільної освіти являє собою складову системи позашкільної освіти, яка надає знання, 

формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та 

інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської 

діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до 

здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів [8]. Сьогодні в системі 

позашкільної освіти функціонує багато позашкільних навчальних закладів, які можуть бути 

класифіковані за різними критеріями, залежно від організаційно-правових основ та змісту їх діяльності. 

За організаційно-правовим статусом позашкільний навчальний заклад може бути державної, 

комунальної або приватної форми власності. Статус державного має позашкільний навчальний заклад, 

заснований на державній формі власності, а статус комунального має позашкільний навчальний заклад, 

заснований на комунальній формі власності. Позашкільний навчальний заклад, заснований на приватній 

формі власності, має статус приватного [8]. Засновниками позашкільного навчального закладу можуть 

бути: центральні та місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; підприємства, 

установи, організації України та їх об’єднання незалежно від форм власності та підпорядкування; 

громадяни України. Позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм 

власності мають рівні права і несуть однакові зобов’язання щодо дотримання вимог законодавства 

України [8].  

Позашкільні навчальні заклади також можуть бути комплексними та профільними [24]. 

Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за 

різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-

натуралістичним, науково-технічним тощо). До комплексних позашкільних навчальних закладів 

належать палаци, центри, будинки дітей та юнацтва, дитячої та юнацької творчості. Профільні 

позашкільні навчальні заклади організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності, як-

от: центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-

оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних 
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туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, 

дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази [8]. 

Слід наголосити, що особлива роль позашкільних навчальних закладів полягає в реалізації ідей 

концепції «Нової української школи» щодо підготовки фахівців, які вміють навчатися впродовж життя, 

критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному 

середовищі та володіти іншими сучасними вміннями [8]. Адже позашкільні навчальні заклади оскільки 

вирізняються активним соціальним характером, функціонують на основі вільного вибору, автономії, 

варіативності програм, спрямованих на розвиток різних форм творчості та самореалізації особистості.   

Отже, сучасна позашкільна освіта відіграє важливу роль у системі освіти, виконуючи складні 

завдання навчання, виховання та розвитку підростаючої особистості (шляхом створення та 

функціонування позашкільних навчальних закладів).  

2. Організаційно-управлінські та організаційно-психологічні характеристики 

позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій. 

Одним із суттєвих підходів, які доцільно використовувати при аналізі позашкільних навчальних 

закладів, є підхід до їх вивчення, який основується на розумінні їх як освітніх організацій. Такий підхід, 

базуючись на розробках Л. Карамушки [13], дає можливість розглянути позашкільні навчальні заклади 

як цілісні системи, які є «посередниками» між цілями суспільства і цілями особистості. 

У рамках такого підходу сьогодні представлено лише окремі роботи. Так, І. Мосякова [21] 

визначає сучасний заклад позашкільної освіти як відкриту соціально-педагогічну систему та стратегічно 

орієнтовану організацію, стратегічні орієнтири якої цілеспрямовані на запити дітей і юнацтва, їхніх 

батьків і сімей, громадських інститутів, різноманітних структур соціуму і суспільства.  

Базуючись на розробках з психології управління [4; 6; 25], організаційної психології [12; 13], 

позашкільної освіти та результатах наших попередніх досліджень [1; 2], нами було визначено основні 

характеристики позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій. Дані характеристики можна 

поділити на дві групи: а) організаційно-управлінські (стосуються загальних питань управління 

позашкільники навчальними закладами, таких як планування, організація, контроль та ін.); б) 

організаційно-психологічні (стосуються взаємодії людей у педагогічному колективі, між різними 

соціальними групами, формування толерантності, творчої самореалізації учнів та вчителів тощо).  

До організаційно-управлінських характеристик нами віднесено: 1) індивідуальність місії 

кожного позашкільного закладу та науково обґрунтована і структурована система цілей (визначена 

чинним законодавством, установчими документами закладу та освітньою програмою); 2) урахування 

запитів замовників на освітні послуги в позашкільній освіті в конкретному регіоні; 3) автономність 

існування (управлінська, кадрова, фінансова тощо); 4) рівний доступ до якісної позашкільної освіти всіх 

бажаючих, зокрема, дітей та учнівської молоді з особливими освітніми потребами; 5) різноманітність і 

варіативність навчальних програм, що створює можливості для розвитку у вихованців практичних 

навичок у різних галузях (наука, техніка, культура, мистецтво, туризм, краєзнавство, використання 

сучасних інформаційних технологій та ін.); 6) значні можливості здійснення профорієнтаційної роботи 

з вихованцями; 7) активне запровадження новітніх освітніх й управлінських технологій; 8) забезпечення 

професійного зростання освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників (які працюють у 

певному напрямку позашкільної освіти); 9) необмежені можливості в часі, оскільки гуртки і секції в 

позашкільних навчальних закладах працюють протягом дня (і в першу, і в другу зміни), а також у 

канікулярний період; 10) профілактики негативної поведінки в дитячому й молодіжному середовищі та 

ін. 

До організаційно-психологічних характеристик відносимо такі: 1) добровільність характеру 

позашкільної освіти (який залежить, насамперед, від потреб та інтересів підростаючої особистості) та 

сприяння професійному самовизначенню особистості; 2) соціально-психологічна спрямованість 

освітнього процесу (включення в активний процес соціалізації, можливість набування нового соціально 

значущого досвіду, оволодіння новими соціальними ролями тощо); 3) гуманістична спрямованість 

освітнього процесу (сприяння розвитку та творчій самоактуалізації особистості, зокрема тих 

вихованців, котрі опинилися в складних життєвих обставинах); 4) вільний розвиток дитячого і 

педагогічного колективів та особистості (в основі якого свобода вибору форм позашкільної освіти і 

методів навчання, видів діяльності, різноманітність і свобода думок, поглядів, переконань і дій у 

життєтворчості); 5) індивідуалізація інтелектуального, емоційного, духовного і фізичного розвитку 

дитини; 6) різновіковий склад здобувачів позашкільної освіти та можливість активної міжособистісної 

взаємодії представників різних вікових груп, формування толерантності та взаємонавчання; 

7) поєднання формальних і неформальних організаційних структур і стосунків; 8) створення атмосфери 

психологічного комфорту і безпеки, творчого розвитку); 9) розвиток організаційної культури з власним 
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«профілем»; 10) формування конкурентоздатності на освітнього ринку позашкільних навчальних 

закладів, їх освітніх послуг, учнів, педагогічних працівників, пошук ресурсів подальшого розвитку 

тощо.  

Поєднання організаційно-управлінських та психолого-організаційних характеристик 

позашкільних навчальних закладів робить позашкільні заклади найбільш успішними та ефективними. 

3. Роль організаційної культури в діяльності позашкільних навчальних закладів та 

чинники її розвитку. 

Одним із важливих чинників оптимізації діяльності позашкільних навчальних закладів і 

забезпечення їхнього інноваційного розвитку є організаційна культура. Роль організаційної культури в 

діяльності освітніх організацій представлена в роботах науковців, які стосуються діяльності організацій 

в різних сферах: закладів загальної середньої освіти [18; 19], вищої освіти [10; 20; 27], промислових 

підприємств [26]. Однак, роль організаційної культури в оптимізації діяльності позашкільних 

навчальних закладах досліджена недостатньо.  

На основі аналізу робіт ряду авторів (О. Іщук [10], Л. Карамушка [15], О. Креденцер [18], 

Ю. Лукомська [19], О. Мітічкіна [21], Л. Спіцина [27] та ін.), які стосуються змісту та складових 

організаційної культури, та наших попередніх розробок [1; 2] організаційну культуру позашкільних 

навчальних закладів можна визначити як динамічну систему, яка має активний соціальний характер і 

являє собою певну ієрархію цінностей, правил, норм, традицій, церемоній та ритуалів, які прийняті в 

організації, дотримуються її членами і сприяють ефективності діяльності організації.  

Відповідно до позиції Л. Карамушки [15], варто наголосити, що в цьому визначенні, окрім 

ідентифікації основних компонентів організаційної культури позашкільних навчальних закладів, 

суттєвим є підкреслення активного соціального характеру організаційної культури, оскільки, по-

перше, цінності, правила, норми, традиції, церемонії, ритуали тощо повинні бути прийняті і 

дотримуватися всіма його членами, по-друге, особливістю закладів позашкільної освіти є обов’язкова 

першочергова соціальна спрямованість навчально-виховного процесу.  

З урахуванням наукових розробок (О. Бондарчук [4], Я. Гончаренко [6], Л. Карамушка [12; 14], 

А. Клочко [15], О. Креденцер [18], Ю. Лукомська [19], Я. Подоляк [23], Л. Спіцина [28], І. Сняданко 

[27], К. Терещенко [29] та ін.), нами було виділено три групи психологічних чинників, які впливають на 

рівень розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів, а саме: а) чинники 

макрорівня (зумовлені особливостями розвитку суспільства й освітньої галузі); б) чинники мезорівня 

(зумовлені особливостями функціонування позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій); 

б) чинники мікрорівня (зумовлені особливостями діяльності та поведінки педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів). 

З урахуванням досліджень вищезазначених науковців, нами було виділено чинники макрорівня, 

які зумовлені: а) особливостями політичного та соціального розвитку суспільства в конкретний період; 

б) особливостями національної культури (менталітету) країни та національного стилю управління й 

діяльності; в) соціально-психологічними особливостями регіону, у межах якого функціонує 

позашкільний навчальний заклад; г) державною політикою в галузі освіти, розвитком інновацій у сфері 

освіти тощо. 

У процесі поглибленого аналізу чинників мезо- та мікрорівня нами, з урахуванням розробок 

Л. Карамушки [13; 14; 15 ], було здійснено розподіл цих чинників на дві підгрупи (на кожному рівні). 

До першої підгрупи увійшли «внутрішні» чинники, які стосуються психологічних характеристик 

організації та персоналу. Другу групу утворили «зовнішні» чинники, які пов’язані з організаційно-

функціональними характеристиками організації та організаційно-професійними та соціально-

демографічними характеристиками персоналу. 

Серед «внутрішніх» чинників мезорівня виділено такі, які зумовлені рівнем організаційного 

розвитку позашкільних навчальних закладів (показники: організаційна зрілість; проблемність 

організаційного розвитку) [12; 14], а серед «зовнішніх» – чинники, які зумовлені організаційно-

функціональними характеристиками позашкільних навчальних закладів: форма власності 

позашкільного навчального закладу; тип позашкільного навчального закладу; напрям діяльності 

позашкільного навчального закладу; термін існування організації; кількість працівників, які працюють 

у позашкільному навчальному закладі; кількість дітей, які навчаються в позашкільному навчальному 

закладі; статус закладу в освітній системі міста.  

До «внутрішніх» чинників мікрорівня віднесено чинники, які зумовлені: 1) особливостями 

управлінської діяльності керівників, а саме: а) загальною характеристикою управлінської діяльності 

(компетентність, вимогливість і справедливість) [23]; б) стилем керівництва (директивний, ліберальний, 

колегіальний) [16]; 2) особливостями діяльності педагогічних працівників, а саме: а) позитивною 
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груповою мотивацією колективу [32]; б) рівнем творчого потенціалу працівників [32]; 

в) характеристиками педагогічного колективу (ціннісно-орієнтаційною зрілістю; організованістю; 

згуртованістю) [25]. 

До «зовнішніх» чинників макрорівня належать: а) організаційно-професійні характеристики 

працівників позашкільних навчальних закладів (посада в організації; навантаження в організації; рівень 

освіти; тип освіти; кваліфікація; загальний стаж трудової діяльності; стаж роботи на займаній посаді); 

б) соціально-демографічні характеристики (вік, стать) персоналу позашкільних навчальних закладів. 

Висновки. Врахування викладених вище підходів до аналізу організаційно-психологічних 

особливостей позашкільних навчальних закладів як освітніх організацій можуть бути покладені в 

основу як емпіричних дослідження, спрямованих на вивчення психологічних особливостей розвитку 

позашкільних навчальних закладів, так і в основу тренінгових програм для психологічної підготовки 

персоналу освітніх організацій. 

До перспектив подальшого дослідження належить розробка моделі психологічного 

консультування щодо розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів.  
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Baranova, V. A. Organizational and psychological features of extracurricular educational institutions as 

educational organizations. The article describes the tasks of extracurricular education and analyzes the role of 

extracurricular educational institutions in the system of education. The author discusses the main types of extracurricular 

educational institutions (regarding their ownership, specialization, etc.) and approach to analyzing them as educational 

organizations. Extracurricular educational institutions as educational organizations can be characterized using organizational-

managerial and organizational-psychological characteristics. The author also considers the content and role of organizational 

culture of extracurricular educational institutions as well as macro-, meso- and micro-level factors that influence its 

development. These factors relate to the development of society as a whole and different aspects of work of extracurricular 

educational institutions and teaching staff's characteristics. 
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Винославська О. В., Кононець М. О.  

 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕСТРУКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ: 

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Винославська О. В., Кононець М. О. Теоретичні аспекти деструктивного лідерства в організації: 

аналіз зарубіжних досліджень. Статтю присвячено аналізу можливих варіантів прояву деструктивного лідерства 
в організації. Поняття «деструктивне лідерство» розглядається як систематична поведінка лідера, керівника або 
менеджера, що порушує законні інтереси організації шляхом підриву та/або саботування її цілей, завдань, ресурсів 
й ефективності, а також мотивації, добробуту чи задоволеності підлеглих роботою. Актуальність дослідження 
підкріплюється переліком сучасних концепцій деструктивного лідерства, в яких розглядаються типи деструктивної 
взаємодії лідера з підлеглими. Висвітлено особливості деструктивної поведінки лідера-офіційного керівника 
залежно від того, спрямована вона на підлеглих або на організацію. Показано, що розуміння особливостей 
деструктивного лідерства й запобігання його проявам є також важливим, або навіть важливішим, аніж розуміння й 
посилення позитивних аспектів конструктивного лідерства. 
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Постановка проблеми. Наразі теоретичних і практичних досліджень, що вивчають 

деструктивну поведінку лідерів і потенційні негативні наслідки такої поведінки на організацію, існує 
небагато, оскільки більшість досліджень сконцентровані на конструктивному, ефективному або 
успішному лідерстві [26]. 

Проте, дослідження деструктивного лідерства є вельми актуальними, оскільки без подолання 
його причин й наслідків, зокрема психологічних, не може відбуватися конструктивний розвиток в 
організації, а також встановлення оптимальних відносин між лідером-офіційним керівником та його 
підлеглими.  

Сьогодні, на жаль, як в Україні, так і в світі, фіксується багато випадків застосування лідерами-
офіційними керівниками деструктивної поведінки у вигляді мобінгу, булінгу та інших негативних 
поведінкових й емоційних проявів щодо підлеглих.  

Спираючись на дослідження зарубіжних психологів, які вивчають проблеми деструктивного 
лідерства, ми аналізуємо у даній статті можливі варіанти його проявів в організації. Це дозволяє 
сконцентрувати увагу на організаційних проблемах, пов’язаних із деструктивним лідерством, 
ідентифікувати його прояви у кожному окремому випадку і в подальшому розробити способи його 
подолання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження лідерства традиційно зосереджуються 
на чинниках, що пов’язані з ефективним лідерством, але вони часто містять неявні припущення про те, 
що неефективне управління відображає лише відсутність лідерства [9]. У той же час, дослідження 
деструктивних аспектів лідерства чітко вказують на те, що деструктивне лідерство включає в себе різні 
типи поведінки, які не обмежуються лише відсутністю ефективної лідерської поведінки [8; 9; 19; 20; 22; 
27; 28 та ін.].  

Зокрема, дослідження з приводу залякування підлеглих задокументували, що 5–10% 
працівників постійно піддаються знущанням (булінгу) [28], при цьому близько 80% випадків 
стосуються нападів з боку вищого керівництва [8]. У дослідженні, що проводилося в 90-х роках у 
Великобританії, близько 40% учасників повідомили, що вони зазнали знущань з боку лідера-офіційного 
керівника [27]. В дослідженні Мішель Ломбардо і Морган Макколл, що проводилося серед 
73 менеджерів, було виявлено, що 74% з них стикалися під час професійної діяльності з нестерпним 
босом [19; 20]. Психологи Гаррі й Рут Намі встановили, що 89% тих, хто відчуває знущання на роботі, 
вважають, що саме лідери є відповідальними за це [22].  
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Загалом, дослідження, подібні до вищенаведених, чітко засвідчують, що лідери можуть 
поводити себе деструктивно щодо підлеглих. Окрім того, були навіть задокументовані саботажі, 
розкрадання й корупція серед лідерів [1; 7; 14; 18], хоча існуючі емпіричні дослідження в цій галузі 
обмежені. 

Дедалі все більше авторів закликають до більш детального вивчення характеристик і 
результатів, що пов’язані із деструктивним лідерством [15]. Зокрема, канадський дослідник Ро Барк 
стверджує, що при дослідженні «темної сторони» лідерства може з’явитися більш виважений погляд на 
даний феномен, що сприятиме загальному розумінню ефективності лідерства та його розвитку  [6].  

Виходячи з теоретичного аналізу літератури, дослідники Рой Баумейстер, Еллен Братлавські, 
Катрин Фінкенауер і Кетлін Веус роблять висновок, що більшість авторів підтримують думку про те, 
що негативні події в соціальній взаємодії мають сильніший ефект, аніж позитивні [4]. Отже, розуміння 
особливостей деструктивного лідерства й запобігання його проявам може бути настільки ж важливим, 
або навіть важливішим, аніж розуміння й посилення позитивних аспектів конструктивного лідерства. 

Мета дослідження полягає у висвітленні проявів деструктивного лідерства в організації і 
диференціації деструктивної поведінки лідера-офіційного керівника залежно від її спрямованості на 
підлеглих або на організацію.  

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. На сьогодні існує ряд концепцій 
деструктивного лідерства, в яких розглядають типи взаємодії лідерів з підлеглими. До них належать 
«лідери, що загрожують здоров’ю» [16], «дрібні тирани» [2], «хулігани» [23], «руйнівні лідери» [24], 
«нестерпні боси» [19], «психопати» [11]. Також були розроблені концепція «токсичних лідерів» і 
концепція «краху лідера» [21]. Окрім того, були визначені руйнівні дії, спрямовані проти організації 
(наприклад, робота над цілями, що відрізнялися від визначених організацією) [18]. Наведене розмаїття 
концепцій деструктивного лідерства означає, що кожна з них має враховувати деструктивну поведінку 
лідера, яка може бути спрямованою як на підлеглих, так і на організацію.  

Консультант із питань управління Харвей Хорнстейн дослідив проблему жорстокого 
поводження зі співробітниками з боку керівництва, й виділив різні типи тиранічних менеджерів і 
причини їх поведінки, а також запропонував способи перетворення середовища, в якій вони процвітають 
[13]. 

Норвезький дослідник Свайн Кілле дослідив недотримання субординації щодо підлеглих з боку 
лідера-офіційного керівника, а також виявлення ним лідерської тиранії й маніпуляцій, і дійшов 
висновку, що така поведінка з боку лідера здійснює негативний вплив на здоров’я підлеглих [16]. 

Американський дослідник Блейк Ешфорт визначає лідерів як тиранів, якщо вони деструктивно 
використовують свої владні посадові повноваження щодо підлеглих: вихваляються, принижують 
підлеглих, не приділяють їм уваги, вирішують організаційні конфлікти, імплементуючи лише власні 
одноосібні рішення, застосовують неконтрольовані покарання тощо [2]. Б. Ешфорт зазначає, що дрібна 
тиранія є продуктом взаємодії між індивідуальними нахилами особистості (переконаннями щодо 
організації, підлеглих й себе, а також перевагами для дій) і ситуаційними фасилітаторами 
(інституціолізовані цінності і норми, влада і стресори). За таких умов тиранічне управління продукує 
прояви низької самооцінки підлеглих, зниження продуктивності їхньої праці, а також виникнення в них 
стресу, реактивності, розчарування, безпорадності й відчуження. При цьому, зазначені ефекти можуть 
створювати порочне коло, що підтримує тиранічну поведінку лідера-офіційного керівника [2]. 

Американські дослідники Гарі й Рут Намі вважають, що психологічні консультанти, які 
працюють в американських корпораціях, повинні знати і розуміти, наскільки у США відрізняються 
міркування щодо проблеми поширеності булінгу, а також реакції працедавців на булінг порівняно з 
іншими країнами. Гарі й Рут Намі підкреслюють важливість дослідження поширеності насильства в 
Сполучених Штатах, а також надають опис технології успішної консультаційної інтервенції, 
спрямованої на подолання булінгу в організаціях [23].  

Вив Шеклтон вважає, що дисбаланс між цілями й потребами працівників і цілями й потребами 
організації має руйнівний характер. При цьому, однією з широко визнаних потреб у ХХІ столітті є 
зростаючий акцент на інноваціях, а не реагування на тиск, зокрема з боку лідера-офіційного керівника. 
При цьому, психологічні дослідження свідчать, що інновації набагато частіше мають місце там, де люди 
відчувають себе у безпеці й мають заохочення з боку організації. Натомість, руйнівні лідери своїми 
діями завдають непоправної шкоди працівникам й організації, перешкоджають впровадженню 
інновацій і загалом гальмують організаційний розвиток [24].  

Науковий психолог Центру креативного лідерства (Грінсборо, штат Північна Кароліна) Майкл 
Ломбардо дослідив, що протягом 40-річної корпоративної кар’єри середньостатистична людина змінює 
роботу кожні три-сім років. Це означає, що керівник, який швидко просувається кар’єрними сходами, 
сам може мати більше 20 керівників протягом побудови кар’єри, з яких 8–20 керівників можуть бути 
деструктивними лідерами. Але оцінка підлеглим поведінки керівника як «нестерпної» іноді залежить 
від його особистісних характеристик й власного досвіду, наприклад, на оцінку поведінки керівника 
часто впливають стосунки у родині підлеглого у дитинстві [19].  
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Британські дослідники Адріан Фурнам і Джон Тейлор вважають, що організації будь-якого 
розміру мають співробітників, які є схильними до деструктивної поведінки (брехні, розкрадання, 
саботажів, нанесення матеріальної шкоди тощо). Ряд організацій були зруйновані й багато організацій 
продовжують руйнуватися через діяльність деструктивних осіб. Особливої шкоди організація може 
зазнати, якщо до вищезазначених дій вдається її лідер-офіційний керівник. А. Фурнам і Дж. Тейлор 
проаналізували підґрунтя деструктивної поведінки лідерів і запропонували практичні поради щодо 
виявлення причин нелояльності та приписи щодо її подолання [11].  

У результаті проведеного нами теоретичного дослідження наукових джерел можна дати таке 
узагальнююче визначення деструктивного лідерства. 

Деструктивне лідерство – це систематична поведінка лідера, керівника або менеджера, що 
порушує законні інтереси організації шляхом підриву та/або саботування цілей, завдань, ресурсів і 
ефективності організації, а також мотивації, добробуту чи задоволеності підлеглих роботою  [9; 13; 14 та ін.]. 

Запропоноване визначення деструктивного лідерства зосереджується на повторних і 
систематичних поведінкових актах, наприклад, нехарактерних вибухах невиправданого гніву. Так, 
норвезький вчений Столе Айнашен, який досліджував проблему залякування на робочому місці, 
підкреслює, що процес булінгу починає діяти на людей за умов його регулярного застосування 
(наприклад, щотижня) до певної діяльності протягом тривалого часу (наприклад, близько шести 
місяців) [8].  

Деструктивна поведінка лідера-офіційного керівника може включати поведінку, яка не має на 
меті заподіяння шкоди, але внаслідок бездумності, нечутливості або відсутності компетентності 
деструктивно впливає на підлеглих та/або організацію.  

Американський дослідник Джеральд Грінберг стверджує, що у випадку розкрадання в 
організації, який може розглядатися як один із прикладів деструктивної поведінки, існують чіткі 
відмінності, залежно від того, чи має намір розкрадання антисоціальний або просоціальний характер 
[12]. Паралельно Грінберг виділяє чотири різні соціальні мотиви для розкрадання: схвалення, 
підтримка, бажання звести рахунки і бажання завдати шкоди.   

Зокрема, у випадку мотивації схвалення, крадіжка мотивується просоціальною метою, 
спрямованою на організацію. За таких умов, лідери можуть, наприклад, брати участь у розкраданні з 
організації, оскільки вони бажають поводити себе відповідно до норм, які підтримує керівництво. Отже, 
їхня поведінка може пояснюватися скоріше результатами спостереження за оточенням, аніж явними 
намірами завдати шкоди.  

Мотивація, що ґрунтується на підтримці колег, є просоціальним наміром, а злодій, у даному 
випадку лідер, просто поводиться відповідно до групових норм, які потурають такій поведінці.  

При вмотивованості лідера бажанням звести рахунки крадіжка, на відміну від попередніх двох 
мотивів, є антисоціальним наміром, і метою цього наміру є бажання завдати шкоди працедавцю. 
Наприклад, це може бути помста за несправедливе ставлення до нього з боку працедавця.  

В останньому сценарії, при вмотивованості бажанням завдати шкоди, наміри злодія також 
кваліфікують як антисоціальні, але завдання шкоди націлене на співробітників. 

Столе Айнашен [9] з колегами запропонували концептуальну модель деструктивної поведінки 
лідера, що відповідає опису, наведеному у визначенні деструктивного лідерства. Оскільки це 
визначення пропонує два окремих виміри деструктивної поведінки лідера (тобто поведінки, 
спрямованої як на підлеглих, так і на цілі, завдання й ефективність організації), Айнашен з колегами 
висунули припущення, що лідери можуть одночасно у межах одного виміру діяти деструктивно, а у 
межах іншого – конструктивно. Лідер, що залякує й переслідує підлеглих, може при цьому діяти згідно 
з цілями організації, забезпечуючи завершення виконання завдань й ефективність її діяльності в цілому. 
А лідер, що діє опозиційно щодо легітимних цілей організації, може мати добрі стосунки з 
послідовниками й підтримку з їхнього боку. Причому, більшість лідерів не будуть діяти деструктивно в 
жодному з вимірів, оскільки їхні дії спрямовані на конструктивне ставлення як до підлеглих, так і до 
організації.  

З метою концептуалізації ефективного і неефективного лідерства, Айнашен з колегами 
використовували такі виміри, як турбота про людей і турбота про організацію. При цьому 
неефективне лідерство було охарактеризоване ними у таких термінах: 

– «примітивне управління» (тобто мінімум занепокоєння як щодо організації, так і щодо 
людей);  

– «авторитарне управління» (тобто максимальна турбота про організацію й мінімальне 
піклування про людей);  

– «соціальне управління» (тобто максимальне занепокоєння щодо людей у поєднанні з 
мінімальною турботою про організацію).  

Розроблену ними модель деструктивної й конструктивної поведінки лідерів (рис. 1) можна 
розглядати як доповнення до управлінської решітки Блейка-Моутон [5]. Модель пояснює феномен 
деструктивного лідерства і ґрунтується на двох основних вимірах поведінки лідерів: перший вимір 
стосується взаємодії з підлеглими, другий – реалізації цілей і завдань організації. 
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Перший вимір, що орієнтований на взаємодію з підлеглими, характеризує поведінку лідерів, 
починаючи від неорієнтованої до орієнтованої на підлеглих поведінки.  

Поведінка лідера, яка є орієнтованою на підлеглих, сприяє мотивації, добробуту та їхній 
задоволеності роботою. Такий лідер піклується про підлеглих й підтримує їх. Наприклад, прислухається 
до підлеглих, зважає на соціальні відносини між ними, хвалить їх за хорошу роботу, проявляє вдячність 
і повагу. 

З іншого боку, поведінка лідера, яка є не орієнтованою на підлеглих – порушує законні інтереси 
організації, негативно впливає на мотивацію, добробут й задоволеність роботою підлеглих і може мати 
такий прояв, як залякування, переслідування або інші види неправомірних дій і жорстокого поводження 
з підлеглими. 

 
 

Рис. 1. Модель деструктивної й конструктивної поведінки лідерів 
 
Другий вимір описує поведінку лідера щодо реалізації цілей і завдань організації, починаючи 

від антиорганізаційної до організаційно орієнтованої поведінки. 
Антиорганізаційна поведінка лідера порушує законні інтереси організації і може проявлятися 

як: а) крадіжка будь-чого з організації (наприклад, матеріальних предметів, грошей, часу); б) діяльність, 
що спрямована проти інтересів організації (наприклад, домовленість з конкурентами); в) різні форми 
корупції.  

І навпаки, організаційно орієнтована поведінка лідера передбачає роботу над досягненням 
цілей організації, встановлення чітких і недвозначних цілей, прийняття або підтримку стратегічних 
рішень, а також впровадження організаційних змін.  

Окрім того, на кожному із двох вимірів поведінка лідерів може бути описана як більш-менш 
конструктивна (про-поведінка) і більш-менш деструктивна (анти-поведінка). У представленій моделі на 
перетині двох вимірів можна виділити чотири зони відповідно до типів поведінки лідерів, три з яких є 
деструктивними:  

– тиранічне лідерство (організаційно орієнтована поведінка в поєднанні з поведінкою, що не 
орієнтована на підлеглих);  

– руйнівне лідерство (антиорганізаційна поведінка в поєднанні з поведінкою, що не орієнтована 
на підлеглих);  

– антиорганізаційне, але лояльне до підлеглих лідерство (антиорганізаційна поведінка в 
поєднанні з поведінкою, яка є орієнтованою на підлеглих); 

У моделі також виділено зону поведінки лідерів, яка водночас є організаційно орієнтованою й 
орієнтованою на підлеглих. Ця зона відповідає конструктивному лідерству. 

Зазначимо, що запропонована модель чітко не визначає пасивні форми лідерства. Лідери, що 
застосовують пасивний стиль управління або стиль невтручання, взагалі втручаються лише тоді, коли 
виникають серйозні проблеми. Такі лідери намагаються уникати прийняття рішень та відповідальності 
[3].  

Поведінка, що орієнтована на підлеглих 
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Можна припустити, що пасивний стиль лідерства розташований у центрі моделі. Проте, 
Р. Стогділл зазначає, що порівняння лідерів, які використовують стиль невтручання з не-лідерами, є 
серйозною помилкою, яка створює концептуальну плутанину навколо цього стилю лідерства [25].  

Призначення особи на керівну посаду викликає законні очікування як серед підлеглих, так і 
серед керівництва. Якщо такі очікування залишаються невиконаними, це може мати негативні наслідки 
для організації. Наприклад, у дослідженні щодо здобуття ступеня PhD у Швеції основною причиною 
відмови докторантів від своїх докторських програм виявилась пасивність їхніх наукових керівників 
[10]. Отже, пасивне лідерство може мати негативні наслідки як для студентів (підлеглих), так і для 
університету (організації). Це підтверджують й експерименти К. Левіна [17]. 

Отже, пасивне лідерство порушує законні інтереси організацій (наприклад, краде час), а також 
підриває мотивацію, добробут і задоволеність роботою в підлеглих (наприклад, через невдачі) й заважає 
здійсненню законних очікувань від керівництва. Оскільки пасивне лідерство потенційно заважає 
реалізації організаційних цілей й благополуччю підлеглих, воно може бути віднесене до будь-якої з 
трьох зон Моделі деструктивної та конструктивної поведінки лідерів, що відповідають 
деструктивному лідерству, але безпосереднє віднесення поведінки лідера до тієї чи іншої зони значною 
мірою залежить від ступеня його пасивності.  

Теоретичний аналіз зарубіжних наукових джерел дозволив зробити такі висновки:  
1. За останні роки в зарубіжній організаційній психології було здійснено багато досліджень 

деструктивного лідерства, ідентифіковано його поведінкові прояви, розширився понятійний апарат 
щодо даного феномену. Але чіткої узагальнюючої концепції деструктивного лідерства наразі ще не 
існує. 

2. Деструктивне лідерство – це систематична поведінка лідера, керівника або менеджера, що 
порушує законні інтереси організації шляхом підриву та/або саботування цілей, завдань, ресурсів і 
ефективності організації, а також мотивації, добробуту чи задоволеності підлеглих роботою. 

3. Дослідження проявів деструктивного лідерства на сьогодні є важливим, або навіть більш 
важливим, аніж розуміння й посилення позитивних аспектів конструктивного лідерства, оскільки 
деструктивна поведінка лідера-офіційного керівника призводить до зниження мотивації підлеглих до 
впровадження інновацій, їхньої невдоволеності роботою та ін., що гальмує організаційний розвиток в 
цілому. 

4. Модель деструктивної й конструктивної поведінки лідерів, запропонована С. Айнашен з 
колегами, дозволяє глибше зрозуміти феномен деструктивного лідерства і тому може виступати 
підґрунтям для подальших емпіричних досліджень, націлених на подолання деструктивної поведінки 
лідера (булінгу, мобінгу, неввічливості, зловживання службовим становищем, непродуктивності, 
корупції, розкрадання тощо). Зазначена модель може також застосовуватися для виявлення причин 
виникнення деструктивного лідерства та пошуку шляхів подолання його негативних наслідків.  

Перспективи подальших досліджень. Посилення інтересу зарубіжних психологів до вивчення 
проблем, що пов’язані з феноменом деструктивного лідерства в організаціях, свідчить про необхідність 
активізації таких досліджень вітчизняними вченими. Зокрема, спеціальної уваги потребують: 
а) вивчення причин й особливостей прояву деструктивної поведінки лідерами-офіційними керівниками 
державних та комерційних організацій в Україні; б) адаптація зарубіжних і розробка вітчизняних 
технологій ідентифікації проявів деструктивного лідерства та подолання психологічних наслідків 
їхнього впливу на розвиток підлеглих і організації; в) дослідження психологічних причин лояльної або 
девіантної поведінки працівників організацій, в яких процвітає деструктивне лідерство; г) розробка 
програм підготовки організаційних психологів до здійснення консультаційних інтервенцій, 
спрямованих на подолання булінгу, мобінгу та інших деструктивних поведінкових та емоційних 
проявів з боку лідерів-офіційних керівників. 
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Vynoslavska, O. V., Kononets, M. O. Theoretical aspects of destructive leadership in organization: the 

analysis of foreign investigations. The article is devoted to the analysis of possible manifestations of destructive 
leadership in an organization. The concept of "destructive leadership" is considered as the systematic behavior of a leader, 
boss or manager that violates the legitimate interests of the organization by undermining and / or sabotaging its goals, 
tasks, resources and effectiveness, as well as motivation, welfare or satisfaction of subordinates by their job. The relevance 
of investigation is confirmed in modern concepts of destructive leadership, which analyze such types of destructive 
interaction of a leader with subordinates as: “health endangering leaders”  (Kile,  1990),  “petty  tyrants”  (Ashforth,  1994),  
“bullies”  (Namie & Namie,  2000), “derailed  leaders” (Schackleton, 1995), “intolerable bosses” (Lombardo & McCall, 
1984), “psychopaths”(Furnham & Taylor, 2004). The features of the destructive behavior of the leader are described 
depending on whether it is directed at subordinates or to the organization. The possibilities to apply the model of 
destructive and constructive behavior of leader(Einarsen et al., 2007) for further empirical researches aimed at overcoming 
the destructive behavior of a leader (bulling, mobbing, impoliteness, malpractice, unproductivity etc., as well as for 
identification of the etiology of the emergence of destructive leadership and finding ways to overcome its negative 
consequences are considered. It is shown that understanding of the features of destructive leadership and its prevention is 
even more important than understanding and reinforcing the positive aspects of constructive leadership. In the end of 
article the main prospects of further researches of the problem of destructive leadership in Ukrainian organizations are 
formulated. 

Key words: destructive leadership, the organization, the leader-official the head, destructive behavior, bulling, 
mobbing, organizational development. 
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ЗВ’ЯЗОК З ІННОВАЦІЙНИМИ СТИЛЯМИ УПРАВЛІННЯ  

 
Карамушка Л. М., Клочко А. О. Суб’єктивне благополуччя менеджерів освітніх організацій: зв’язок 

з інноваційними стилями управління. У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано рівень 
вираженості основних показників суб’єктивного благополуччя менеджерів освітніх організацій, які стосуються 
роботи, емоційної сфери, взаємодії з іншими людьми, стану здоров’я, та виявлено ряд «проблемних зон». 
Констатовано, що високий рівень вираженості загального показника суб’єктивного благополуччя характерний для 
невеликої кількості опитаних.  

Встановлено статистично значущий зв’язок між показниками суб’єктивного благополуччя менеджерів 
освітніх організацій та розвитком їхніх інноваційних стилів управління. Доведено, що зміст виявленого зв’язку 
проявляється в тому, що підвищення рівня суб’єктивне благополуччя менеджерів освітніх організацій сприяє 
використанню менеджерами інноваційних стилів управління менеджерів освітніх організацій.  

Ключові слова: освітні організації; менеджери освітніх організацій; суб’єктивне благополуччя; емоційний 
інтелект; інноваційні стилі управління. 

 
Карамушка Л. Н., Клочко А. А. Субъективное благополучие менеджеров образовательных 

организаций: связь с инновационными стилями управления. В статье на основе эмпирического исследования 
проанализирован уровень выраженности основных показателей субъективного благополучия менеджеров 
образовательных организаций, касающиеся работы, эмоциональной сферы, взаимодействия с другими людьми, 
состояния здоровья, и выявлен ряд «проблемных зон». Констатировано, что высокий уровень выраженности 
общего показателя субъективного благополучия характерен для небольшого количества опрошенных. 

Установлена статистически значимая связь между показателями субъективного благополучия менеджеров 
образовательных организаций и развитием их инновационных стилей управления. Доказано, что содержание 
обнаруженной связи проявляется в том, что повышение уровня субъективного благополучия менеджеров 
образовательных организаций способствует использованию менеджерами инновационных стилей управления 
менеджеров образовательных организаций. 

Ключевые слова: образовательные организации; менеджеры образовательных организаций; субъективное 
благополучие; эмоциональный интеллект; инновационные стили управления. 

 
Постановка проблеми. В умовах соціально-економічних змін та трансформацій у суспільстві 

важливим є розвиток у менеджерів освітніх організацій інноваційних стилів управління. Суттєвими 
чинниками, які впливають на їх становлення, є суб’єктивне благополуччя менеджерів та їх 
задоволеність роботою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури показує, що проблема 
суб’єктивного благополуччя знайшла відображення в роботах вітчизняних та зарубіжних учених, які 
стосуються, насамперед, змісту суб’єктивного благополуччя (М. Аргайл [1], С.В. Духновський [4], 
Р.М. Шаміонов [17], E. Diener, R.E. Lucas [19]), його структури (N.M. Bradburn [18], С.С. Ryff, 
L.M. Keyes [21]), видів (А.Е. Созонтов [14]), ролі у життєвому задоволенні (Ю.І. Кашлюк [8], Л.В. 
Куліков [10]), А.В. Курова [11]) та ін.  

Важливу увагу також приділено вивченню об’єктивних (Т.В. Данильченко [4]) та 
індивідуально-психологічних, особистісних чинників (І.Ф. Аршава [2], В.А. Гупаловська [3], 
Г.В. Павленко [13], Е.Ю. Чеботарьова [16]), які впливають на суб’єктивне благополуччя, а також 
розробці методик для дослідження цього феномену (Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак [12], 
R. Kinderman, M. Schwannauer, E. Pontin, S.Tai) [20]). 

Разом із тим, як свідчить наукова література, роль суб’єктивного благополуччя в контексті 
діяльності організацій, зокрема, використання менеджерами освітніх організацій інноваційних стилів 
управління раніше спеціально не вивчалась. До того ж, такий напрямок організаційної психології, як 
психологія здоров’я в організації, який стосується психологічних чинників та умов забезпечення 
психологічного здоров’я та благополуччя персоналу організації, лише складається. В попередніх наших 
дослідженнях [6; 7] окреслено його основні завдання.  

У процесі аналізу основних підходів до вивчення проблеми психології здоров’я в організації 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 психологічне здоров’я є психологічне благополуччя (wellbeing), яке розглядається 
як сфера станів і переживань, властивих здоровій особистості [14]. 

Актуальність проблеми та її недостатня розробка обумовила постановку нами таких завдань 
дослідження: 

1. Визначити рівень вираженості основних показників суб’єктивного благополуччя менеджерів 
освітніх організацій. 
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2. Проаналізувати зв’язок між основними показниками суб’єктивного благополуччям 
менеджерів освітніх організацій та їхніми інноваційними стилями управління.  

Методика та організація дослідження. Для дослідження особливостей прояву суб’єктивного 
благополуччя менеджерів освітніх організацій використовувалася методика «Шкала суб’єктивного 
благополуччя G. Perrudet-Badoux (адаптована М.В. Соколовою)» [5], що містить такі показники, як 
«напруженість і чутливість», «ознаки, що супроводжують основну психоемоційну симптоматику», 
«зміна настрою», «значущість соціального оточення», «самооцінка здоров’я», «ступінь задоволеності 
повсякденною діяльністю». 

За допомогою методики «Визначення рівня емоційного інтелекту» (Н. Холл) [17] нами було 
визначено традиційні та інноваційні стилі управління типи менеджерів освітніх організацій (у контексті 
розвитку в них емоційного інтелекту).  

Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерного пакета статистичних 
програм SPSS (версія 22).  

Вибірка дослідження. Дослідження було проведене у 2018 році в освітніх організаціях 
Житомирської, Київської, Львівської, Луцької та Чернігівської областей. Дослідженням було охоплено 
1219 менеджерів освітніх організацій.  

За віковим складом учасники опитування були розподілені наступним чином: до 30 років – 
9,7%, від 31 до 40 років – 23,9%, від 41 до 50 років – 32,8%, від 50 років – 22,3%. Серед опитаних 
менеджерів було 3,8% чоловіків та 93,4% жінок. Щодо сімейного стану, то опитані утворили такі групи: 
неодружені (незаміжні) – 27,9%, одружені (заміжні) – 71,7%. У 78,8% опитаних є діти, в 21,2% дітей 
немає. 

В освітніх організаціях опитані займали такі посади: заступник керівника закладу освіти – 
74,3%, керівники – 25,7%. Опитані мають наступний рівень освіти: загальну середню та середню 
спеціальну освіту – 6,8%, вищу – 92,0%. Щодо типу освіти учасники розділилися наступним чином: 
гуманітарна – 59,6%, юридично-економічна – 3,1%, технічно-природнича – 18,5%. Загальний трудовий 
стаж у менеджерів складає: до 15 років – 24,8%, від 16 до 25 років – 28,1%, від 26 до 35 років – 30,2%, 
понад 35 років – 30,2%. За стажем роботи на посаді опитані розподілилися наступним чином: до 5 років 
– 16,5%, від 6 до 15 років – 20,2%, від 16 до 25 років – 23,5%, понад 25 років – 39,9%. За 
кваліфікаційними категоріями учасники розподілилися на групи: спеціаліст – 19,3%, спеціалісти І та 
ІІ категорії – 19,6%, спеціаліст вищої категорії – 59,3%. 46,2% опитаних мають педагогічне звання 
«вчитель-методист». За наявністю відзнак 35,2% опитаних мають відзнаки МОН України, 64,6% – інші 
відзнаки. 

Дослідження виконано в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної 
та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психолого-
організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в 
умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – дійсний член НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор Л.М. Карамушка. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Що стосується результатів 
виконання першого завдання дослідження, рівня вираженості основних показників суб’єктивного 
благополуччя менеджерів освітніх організацій, то тут отримано такі результати (табл. 1). Розглянемо їх 
послідовно, об’єднавши основні показники суб’єктивного благополуччя (за їх змістом) в чотири групи, 
які стосуються: 1) роботи; 2) емоційної сфери; 3) взаємодії з іншими людьми; 4) стану здоров’я. 

 
Таблиця 1 

Рівні вираженості показників суб’єктивного благополуччя менеджерів освітніх організацій  
(у % від загальної кількості опитаних) 

Показники суб’єктивного благополуччя Рівні вираженості  

Високий  Середній  Низький  
 

1. Показники, які стосуються роботи: 
Напруженість і чутливість 41,4 52,8 5,7 
Ступінь задоволеності повсякденною діяльністю 16,3 58,2 25,5 

2. Показники, які стосуються емоційної сфери: 
Ознаки, що супроводжують основну психоемоційну 
симптоматику 

38,1 45,4 16,6 

Зміни настрою 12,6 34,0 53,3 

3.Показники, які стосуються взаємодії з іншими людьми: 
Значущість соціального оточення 11,8 36,3 51,8 

4. Показники, які стосуються стану здоров’я: 
Самооцінка здоров'я 24,9 41,1 34,0 

Загальний показник суб’єктивного благополуччя 14,2 57,5 28,3 
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Проаналізуємо спочатку показники першої групи суб’єктивного благополуччя, які стосуються 

роботи менеджерів освітніх організацій. 

Що стосується рівня вираженості такого показника суб’єктивного благополуччя, як 

«напруженість і чутливість» («робота тисне на мене»; «я охоче просив би інших про що-небудь»; «я 

дедалі більше відчуваю потребу в усамітненні»), то дослідження показало, що переважна більшість 

опитаних мають високий або середній рівень вираженості цього показника: 41,4% – високий рівень, 

52,8% – середній рівень. І лише у незначна кількості учасників дослідження (5,7%) опитаних 

зафіксований низький рівень вираженості такого показника. 

Приблизно така сама ситуація виявлена і щодо показника «ступінь задоволеності 

повсякденною діяльністю» («я рідко сумую в процесі своєї повсякденної діяльності; «вранці мені 

важко вставати і працювати»; «мені подобається моя повсякденна діяльність»). Лише у 16,3% опитаних 

виявлено високий рівень цього показника, 34,0 % респондентів мають середній рівень його 

вираженості, і 58,2%, більше половини, мають середній рівень його вираженості. У 25,5% зафіксовано 

низький рівень.  

Отже, отримані дані свідчать про достатньо виражену напруженість менеджерів  освітніх 

організацій в процесі їх діяльності, що говорить, на наш погляд, про суб’єктивне неблагополуччя 

значної кількості менеджерів освітніх організацій. Враховуючи те, що менеджери освітніх організацій 

повсякденно взаємодіють з великою кількістю суб’єктів освітньої діяльності (вчителями, учнями, їх 

батьками, представниками інших освітніх організацій тощо), і керівник має бути до певної міри 

«рольовою моделлю» ефективної професійної взаємодії, така ситуація свідчить про наявність суттєвої 

«проблемної зони» в діяльності менеджерів. Тобто, можливо, зовні діяльність менеджерів здається 

ефективною і благополучною, але «всередині» менеджери, скоріше за все, переживають певні 

психологічні протиріччя. 

Далі висвітлимо дані, отримані за показниками другої групи суб’єктивного благополуччя, яка 

стосується емоційної сфери менеджерів освітніх організацій.  

Дані, які отримано за таким показником суб’єктивного благополуччя, як «ознаки, що 

супроводжують основну психоемоційну симптоматику» («іноді я стаю неспокійним з невідомої 

причини»; «останнім часом я надмірно реагую на незначні перешкоди і невдачі»; «останнім часом я був 

дуже неуважний»), показують,  що 38,1% респондентів мають високий рівень вираженості  цього 

показника, 45,4%  – середній рівень, і лише у 16,6% виявлено низький рівень вираженості цього 

показника. Тобто у значної частини опитаних зафіксовано негативні емоційні переживання. 

Певним доповненням до наведених вище даних є результати, які стосуються такого показника 

суб’єктивного благополуччя, як «зміни настрою» («останнім часом я був у хорошому настрої»; «я 

дивлюся в майбутнє з оптимізмом»). Лише у 12,6% виявлено високий рівень вираженості цього 

показника, У 34,4 % зафіксовано його середній рівень, і  у 53,3% виявлено низький рівень. Тобто значна 

частина опитаних не часто перебуває у хорошому настрою і без особливого оптимізму дивиться у 

майбутнє. 

Отже, отримані дані за показниками другої групи свідчать у цілому про представленість у 

багатьох опитаних негативних проявів в емоційній сфері та відсутність оптимістичних настроїв, що 

може, очевидно, призводити до емоційного вигорання менеджерів і, відповідно, позначатися на 

професійній взаємодії (виникнення напруженості, конфліктів тощо). Йдеться про присутність ще однієї 

«проблемної зони» в діяльності менеджерів освітніх організацій та про наявність суб’єктивного 

неблагополуччя в достатньо значної кількості менеджерів. 

Тепер звернемося до даних третьої групи показників суб’єктивного благополуччя, які 

стосуються взаємодії з іншими людьми. Зазначимо, що до цієї групи належить лише один показник – 

«значущість соціального оточення» («якщо у мене є проблеми, я можу звернутися до кого-небудь»; 

«я часто почуваюся самотнім»; «я відчуваю велике задоволення, перебуваючи разом з сім’єю або 

друзями»).  

Як видно із табл. 1, лише 11,8% опитаних мають високий рівень вираженості цього показника, 

36,3% – середній рівень, і 51,8% – низький рівень. Тобто більше половина опитаних достатньо низько 

оцінюють для себе значущість соціального оточення. Можливо, це обумовлено високим статусом 

опитаних, які займають топ-менеджерську позицію в управлінській структурі освітніх закладів і 

постійно ухвалюють самостійно управлінські рішення, можливо, недостатньою включеністю 

менеджерів у соціальні контакти, в силу надмірної їх зайнятості основними професійними справами. 

Але враховуючи тенденції сучасної професійної діяльності, які проявляються, зокрема, в орієнтації на 

роботу в команді, а також сучасних підходів в організації життєдіяльності людини (гармонійного 
поєднання роботи та інших сфер життєдіяльності), така ситуація свідчить, на наш погляд, про ще одне 

із «проблемних» місць у суб’єктивному благополуччі менеджерів освітніх організацій. Оскільки, вміння 
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створювати позитивне соціальне оточення та постійно ефективно взаємодіяти з ним є важливим 

психологічний ресурсом організації життєдіяльності людини. 

І, насамкінець, звернемося до даних щодо четвертої групи показників суб’єктивного 

благополуччя, які стосуються здоров’я. Як і в ситуації з попередньою групою, четверта група включає 

один показник – «самооцінка здоров’я» («я почуваюся здоровим і бадьорим»; «останнім часом я 

відчуваю себе в прекрасній формі»).  

Як свідчать результати дослідження, лише 24,9% опитаних мають високий рівень вираженості 

цього показника, решта менеджерів мають середній (41,1%) та низький рівень рівні вираженості 

(34,0%). Тобто досить значна частина опитаних не можуть дуже позитивно відгукнутися про стан свого 

здоров’я. 

Щодо загального показника суб’єктивного благополуччя, то отримані дані свідчать про те, що 

високий рівень його розвитку виявлено лише у 14,2% опитаних,  середній – у 57,5% респондентів, тобто 

більше ніж у половини, і низький – у 28,3% опитаних респондентів.  

Отже, отримані дані в цілому свідчать, на наш погляд, про серйозні проблеми у суб’єктивному 
благополуччі менеджерів освітніх організацій, які потребують свого розв’язання за допомогою 

спеціальних прийомів (використання менеджерами релаксаційних вправ, чергування роботи та 

відпочинку, заняття спортом, проходження спеціальних соціально-психологічних тренінгів, 

формування в освітньому закладі організаційної культури з позитивною спрямованістю та ін.). Однак, 

все це стає можливим за умови впровадження в освітніх організаціях програми, спрямованої на 

розвиток здорової освітньої організації [6], яка зможе «задати вектор» діяльності освітньої організації в 

цьому напрямку. 

Далі слід проаналізувати результати виконання другого завдання дослідження, які стосуються 

зв’язку між основними показниками суб’єктивного благополуччям менеджерів освітніх організацій та 

їхніми інноваційними стилями управління. 

Зазначимо, насамперед, що на попередніх етапах дослідження нами було виділено три типи 
менеджерів освітніх організацій: «Емоційно необізнаний», «Контролюючий емоції», «Емоційно 

чутливий» [9].  

До типу менеджерів освітніх організацій, який названо «Емоційно необізнаний», належать з 

від’ємним знаком, тобто мають «негативну» вираженість, складові, які було включено до фактора 

«Емоційна чутливість» (емпатія, розпізнавання емоцій інших людей, емоційна обізнаність), а також 

невираженими є складові емоційного інтелекту, які стосуються фактора «Емоційний контроль» 

(управління  своїми емоціями, самомотивація). 

Для менеджерів, які належать до такого типу, як «Контролюючий емоції», найбільш 

характерними є складові, які стосуються фактора «Емоційний контроль» (управління своїми емоціями, 

самомотивація), невираженими є складові, що входять до фактора «Емоційна чутливість» (емпатія, 

розпізнавання емоцій інших людей, емоційна обізнаність). Тобто особливістю даного типу менеджерів 

освітніх організацій є те, що вони уміють успішно контролювати всі емоції та використовувати їх для 

поліпшення відносин зі своїми підлеглими. 

І для третього типу менеджерів освітніх організацій, який названий нами як «Емоційно 

чутливий», характерним є те, що найбільш вираженими є складові емоційного інтелекту, які входять до 

фактора «Емоційна чутливість» (емпатія, розпізнавання емоцій інших людей, емоційна обізнаність), 

невираженими (представлені з від’ємним знаком) є складові, які стосуються фактора «Емоційний 

контроль» (управління своїми емоціями, самомотивація).  

Окрім того, було наголошено, що виділені типи менеджерів, для яких характерна вираженість 

певних складових емоційного інтелекту, відображають певні вектори, в яких може розгортатися 

управлінська діяльність, тобто відображають певні стилі їх управління. Відповідно до змісту стилів 

управління, вони були розподілені на традиційні та інноваційні типи менеджерів. Тип «Емоційно 

необізнаний» було віднесено до традиційного типу менеджерів, тобто менеджерів, які використовують 

традиційні стилі управління (у контексті емоційного інтелекту). В той час як типи менеджерів 

«Контролюючий емоції» та «Емоційно чутливий» були віднесені до інноваційних типів менеджерів, 

яким притаманні інноваційні стилі управління (у контексті використання емоційного інтелекту). 

У процесі застосування кількісного аналізу було встановлено, що найбільш вираженим 

виявився «Емоційно необізнаний» тип менеджерів, тобто традиційний стиль управління. Він був 

виявлений у 42,1% опитаних, тобто майже у половини. Далі слідує «Емоційно чутливий» тип 

менеджерів освіти, який зафіксовано у 32,2% учасників дослідження, тобто майже в однієї третини. 

Отже, можна говорити про те, що лише незначна частина менеджерів освітніх організацій реалізує у 
процесі формування стосунків з педагогічним колективом зазначений інноваційний стиль управління. І 

дещо менш вираженим, порівняно із попереднім типом, є «Контролюючий емоції» тип менеджерів 

освіти, який виявлено у 25,7%.  
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Отже, отримані дані свідчать про недостатність представлення серед менеджерів освітніх 

організацій інноваційних менеджерів, тобто тих, які використовують інноваційні стилі управління (у 

контексті розвитку емоційного інтелекту).  

Далі висвітлимо дані, які стосуються зв’язку між основними показниками суб’єктивного 
благополуччям менеджерів освітніх організацій та  їхніми інноваційними стилями управління (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Зв’язок між показниками суб’єктивного благополуччя і типами менеджерів освітніх організацій 

за емоційним інтелектом (у % від загальної кількості опитаних) 

Показники 

суб’єктивного 

благополуччя 

Рівні 

вираже-

ності 

Типи менеджерів освітніх організацій 

«Емоційно 

необізнаний» 

«Контролюючий 

емоції» 

«Емоційно 

чутливий» 

1.Показники, які стосуються роботи: 

напруженість  

і чутливість 

Низький 5,8 6,3 4,7 

Середній  49,6 53,6 56,8 

Високий  44,6 40,1 38,4 

ступінь 

задоволеності 

повсякденною 

діяльністю 

Низький 19,9*** 31,6*** 28,4*** 

Середній  60,8*** 52,6*** 58,9*** 

Високий 
19,3*** 15,8*** 12,6*** 

2. Показники, які стосуються емоційної сфери: 

ознаки, що 

супроводжують 

основну 

психоемоційну 

симптоматику 

Низький 12,2*** 25,0*** 14,7*** 

Середній  48,8*** 39,8*** 46,3*** 

Високий 
39,0*** 35,2*** 38,9*** 

зміни настрою Низький 47,0*** 60,9*** 57,1*** 

Середній  38,2*** 28,3*** 32,4*** 

Високий 14,9*** 10,9*** 10,5*** 

3.Показники, які стосуються взаємодії з іншими людьми: 

значущість 

соціального 

оточення 

Низький 48,6* 54,6* 56,1* 

Середній  38,8* 36,5* 30,5* 

Високий 12,7* 8,9* 13,4* 

4. Показники, які стосуються стану здоров'я: 

самооцінка здоров'я Низький 29,9** 42,1** 33,7** 

Середній  42,4** 35,9** 44,2** 

Високий 27,7** 22,0** 22,1** 

Загальний показник 

суб’єктивного 

благополуччя 

Низький 26,3 33,9 27,6 

Середній 57,6 52,3 60,3 

Високий 16,1 13,8 12,1 

   

Дослідження показало, що існує статистично значущий зв’язок (p0,001; p0,01; p0,05) між 

більшістю показників (п’ять із шести) суб’єктивного благополуччям менеджерів освітніх організацій, 

які стосуються роботи, емоційної сфери, особливостей взаємодії з іншими людьми та здоров’я, і типами  

менеджерів та, відповідно їх традиційними та інноваційними стилями управління. Суть виявленої 

закономірності проявляється в тому, що в міру підвищення суб’єктивного благополуччя менеджерів 

освітніх організацій зростає число менеджерів, які використовують інноваційні стилі управління 

(«Контролюючий емоцій» та «Емоційно чутливий»). Особливо це виражено стосовно такого типу, як 

«Емоційно чутливий». При цьому слід зазначити, що найбільш чітко це проявляється тоді, коли 

суб’єктивне благополуччя досягає середнього рівня. Очевидно, саме при такому рівні суб’єктивного 

благополуччя інноваційні стилі мають найбільше «підґрунтя» для їх реалізації, в той час як при  

переході до високого рівня суб’єктивного благополуччя кількість осіб із застосуванням інноваційного 

стилю дещо спадає. Отже, можна припустити, що «занадто багато» суб’єктивного благополуччя також 

не є позитивним явищем, оскільки знижує застосування менеджерами освітніх організацій інноваційних 

стилів управління.  

Аналогічна закономірність, але на рівні статично значущої тенденції (p0,1) виявлена і стосовно 

зв’язку загального показника суб’єктивного благополуччя менеджерів освітніх організацій та їхніх 

інноваційних стилів управління. 
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Отже, в цілому наявність у менеджерів освітніх організацій принаймні середнього рівня 

суб’єктивного благополуччя може сприяти застосуванню ними інноваційних стилів управління. У свою 

чергу, використання інноваційних стилів управління може посилювати суб’єктивне благополуччя як 

окремих працівників, так і організації в цілому. 

На основі результатів дослідження зроблено такі висновки:  

1. Виявлено невисокий рівень вираженості основних показників суб’єктивного благополуччя 

менеджерів освітніх організацій, які стосуються роботи, емоційної сфери, взаємодії з іншими людьми, 

стану здоров’я, а також загального показника суб’єктивного благополуччя. 

2. Констатовано статистично значущий зв’язок між вираженістю більшості показників 

суб’єктивного благополуччя («ступінь задоволеності повсякденною діяльністю»; «ознаки, що 

супроводжують основну психоемоційну симптоматику»; «зміна настрою»; «значущість соціального 

оточення;» «самооцінка здоров’я») та рівнем розвитку в менеджерів освіти інноваційних стилів 

управління. Це проявляється в тому, що в міру підвищення суб’єктивного благополуччя менеджерів 

освітніх організацій зростає число менеджерів, які використовують інноваційні стилі управління. 

3. Впровадження спеціальної програми, спрямованої на розвиток здорової освітньої організації, 

може сприяти як підвищенню суб’єктивного благополуччя персоналу, так і використанню менеджерами 

інноваційних стилів управління. 

4. Урахування результатів дослідження є доцільним у процесі організації діяльності освітніх 

організацій з метою забезпечення психологічного здоров’я та благополуччя освітнього персоналу та 

ефективності діяльності освітніх організацій. 

Перспективи подальших досліджень автори вбачають у дослідженні впливу типу 

організаційної культури та рівня організаційного розвитку освітніх організацій на вираженість 

суб’єктивного благополуччя менеджерів. 
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Karamushka, L. M., Klochko, A. O. Subjective well-being of educational organization managers: the 

relationship with innovative management styles. Based on the results of empirical research, the authors analyze the main 

indicators of educational organization managers' subjective well-being, which relate to work, emotional sphere, interaction 

with other people, health, as well as discuss a number of relevant problems. Only every seventh respondent was shown to 

have a high  subjective well-being index. 

The indicators of educational organization managers' subjective well-being had statistically significant relationship 

with the managers' innovative management styles: the higher the level of educational organization managers' subjective well-

being, the more actively the managers used innovative management styles in their work. 

A special educational organization health improvement program can be helpful in promoting both the educational 

organization staff's subjective well-being and managers' use of innovative management styles. 

Key words: educational organizations; managers of educational organizations; subjective well-being; emotional 

intelligence; innovative management styles. 
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Карамушка Л. М., Снігур Ю. С.  

 

КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ: СУТНІСТЬ, ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ, ЗНАЧЕННЯ  

ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Карамушка Л. М., Снігур Ю. С. Копінг-стратегії: сутність, підходи до класифікації, значення для 

психологічного здоров’я особистості та організації. У статті розкрито сутність копінг-стратегій особистості як 

важливої складової стрес-долаючої поведінки. Проаналізовано підходи до класифікації копінг-стратегій (у 

контексті їхнього впливу на стресову ситуацію та розв’язання проблем). Розкрито особливість активних та 

пасивних, продуктивних (конструктивних, адаптивних) та непродуктивних (неконструктивних, неадаптивних) 

копінг-стратегій. Підкреслено роль ситуативного підходу у використанні копінг-стратегій. Обґрунтовано значення 

копінг-стратегій для забезпечення психологічного здоров’я особистості та організації.  

Ключові слова: копінг-стратегії, види копінг-стратегій, ситуативний підхід у використанні копінг-

стратегій; психологічне здоров’я. 

 

Карамушка Л. Н., Снигур Ю. С. Копинг-стратегии: сущность, подходы к классификации, значение 

для обеспечения психологического здоровья личности и организации. В статье раскрыта сущность копинг-

стратегий личности как важной составляющей стресс-преодолевающего поведения. Проанализированы подходы к 

классификации копинг-стратегий (в контексте их влияния на стрессовую ситуацию и решение проблем). Раскрыта 

особенность активных и пассивных, продуктивных (конструктивных, адаптивных) и непродуктивных 

(неконструктивных, неадаптивных) копинг-стратегий. Подчеркнута роль ситуативного подхода в использовании 

копинг-стратегий. Обосновано значение копинг-стратегий для обеспечения психологического здоровья личности и 

организации. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, виды копинг-стратегий, ситуативный подход в использовании копинг-

стратегий; психологическое здоровье. 

 

Постановка проблеми. Життєдіяльність сучасної людини здійснюється в складних, 

напружених ситуаціях, які обумовлені як глобалізаційними проблемами сучасного світу, так і 

соціально-економічними проблемами в конкретних країнах. Це може негативно позначатися на 

психологічному здоров’ї особистості, як у контексті власного життя, так і в контексті взаємодії з 

організацією. Одним із важливих чинників, які можуть позитивно вплинути на розв’язання цієї 

проблеми, є використання продуктивних копінг-стратегій, що потребує свого спеціального аналізу цієї 

проблеми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури показує, що проблема копінг-

стратегій знайшла відображення в роботах зарубіжних учених (Л. Анциферова [1], В. Бодров [2], 

Н. Водоп’янова [3]; Т. Крюкова [11]; К. Муздибаєв [13]; С. Нартова-Бочавер [14]; R. Lazarus [34], 1984; 

E. Frydenberg, R. Lewis [31] та ін.) та вітчизняних (В. Олефір [15]; Н. Родіна [18]; З. Сивогракова [20]; 

Т. Титаренко [23]; Н. Ярош [28] та ін.), в яких розкрито сутність копінг-стратегій, їхні види, роль у 

стрес-долаючій поведінці особистості, окремі особистісні чинники, які впливають на вибір копінг-

стратегій  
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Проблема копінг-стратегій досліджена на матеріалі представників різних професій: працівників 

МНС (О. Самара [19]); працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України (О. Склень [21]); 

лікарів (А. Чазова [25]); майбутніх фахівців соціономічних професій (Г. Думчак [6]); вчителів (А. Кіясь 

[10]; А. Цепков [24]); керівників освітніх організацій (Ю. Снігур [22]) та ін., а також у осіб, які втратили 

роботу (В. Шагарова [27]). У цих роботах виділено певні особливості використання копінг-стратегій у 

специфічних професійних ситуаціях, притаманних зазначеним видам професій. 

Що стосується вивчення особливостей використання копінг-стратегій у контексті забезпечення 

психологічного здоров’я особистості та організації, то ця проблема спеціально не досліджувалась.  

Дослідження виконано в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної 

та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психолого-

організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в 

умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Л.М. Карамушка. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Виходячи із актуальності та 

недостатнього вивчення проблеми, нами визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати сутність копінг-стратегій та підходи до їх класифікації.  

2. Обґрунтувати значення копінг-стратегій у забезпеченні психологічного здоров’я особистості 

та організації. 

Для виконання поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: 

теоретичний аналіз проблеми (вивчення літературних джерел, їх аналіз, узагальнення, систематизація та 

ін.).  

Результати дослідження та їх обговорення. 

1. Сутність копінг-стратегій та підходи до їх класифікації.  

Аналіз літератури показує, що вивчення копінг-стратегій є важливою складовою проблеми, яка 

стосується стрес-долаючої поведінки, або копінг-поведінки особистості (В. Бодров [2]; С. Нартова-

Бочавер [14]; R. Lazarus і S. Folkman [33] та ін.). Як зазначає, Н. Родіна, поняття «стрес-долаюча 

поведінка» та «копінг-поведінка» у даному випадку використовуються як синоніми [18]. Також 

підкреслюється, що коли ми говоримо про копінг-поведінку, то мова йде про саме психологічне 

подолання стресу (В. Бодров [2]), як відомо, окрім такого подолання, є ще і фізіологічне, медичне та ін. 

подолання стресу.  

Наголошується, що подолання, як правило, спрямоване на пошук шляхів зміни взаємозв’язку 

між суб’єктом й умовами зовнішнього середовища або на зниження його емоційних переживань і 

дистресу; воно проявляється на когнітивному, емоційному й поведінковому рівнях у формі різних 

стратегій протидії стресогенним факторам або стресовим реакціям [2]. При цьому важливим є те, що 

поняття «копінг» містить в собі не тільки реакції на «надзвичайні, що перевищують ресурси людини, 

вимоги», але й повсякденні стресові ситуації (В. Соmpаs [30]).  

Отже, поняття копінгу (від англійського слова «cope» – «перебороти», «впоратися», 

«подолати») розуміється як когнітивні, емоційні та поведінкові зусилля, спрямовані на подолання 

труднощів у процесі взаємодії людини з довкіллям. При цьому слід зазначити, що кожна зі складових 

має своє певне «навантаження». Так, когнітивні зусилля особи скеровано на аналіз проблеми, складання 

можливого плану дій, пошук альтернативних варіантів виходу із ситуації тощо. За допомогою 

емоційних зусиль людина контролює свої переживання, шукатиме емоційну підтримку в оточення. 

Поведінкові зусилля дають змогу особі досягти бажаного результату.  

На основі аналізу літератури можна говорити про те, що сьогодні існує багато класифікацій 

різних видів копінг-стратегій, які здійснюються за різними критеріями і використовуються для 

вивчення тих чи інших аспектів означеної проблеми. Виділимо низку суттєвих, наш погляд, положень 

для аналізу цієї проблеми. 

Слід зазначити, що у багатьох літературних джерелах [28] виділяють, насамперед, базові копінг-
стратегії, до яких відносять такі: стратегії «розв’язання проблем», «пошук соціальної підтримки» й 

«уникання». Таким копінг-стратегіям притаманні свої специфічні характеристики. Так, стратегія 

розв’язання проблем – це активна поведінкова стратегія, застосовуючи яку, людина прагне 

використовувати особистісні ресурси для пошуку можливих способів ефективного розв’язання 

проблеми. Стратегія пошуку соціальної підтримки являє собою активну поведінкову стратегію, 

застосовуючи яку, людина для ефективного розв’язання проблеми звертається по допомогу і підтримку 

до оточуючого її середовища: сім’ї, друзів, колег. Стратегія уникання виступає як поведінкова 

стратегія, застосовуючи яку, людина прагне уникнути контакту з оточуючим світом, витісняє 
необхідність розв’язання проблеми. 

До названих базових копінг-стратегій дослідниками, залежно від обраного авторами ракурсу 

аналізу дослідження проблеми, додаються ще інші копінг-стратегії.  
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Т. Крюкова, базуючись на розробках Т.С. Нормана, Д. Ендлера, Д. Джеймса, М. Паркера [3], до 

базових копінг-стратегій додає ще дві: емоційно-орієнтовану стратегію (виникнення негативних емоцій, 

які пов’язані із ситуацією, та зосередженість на таких емоціях); копінг-стратегію відволікання 

(відволікання на інші види діяльності, які дають можливість забути про проблему). Зазначимо, що 

стратегія відволікання, на відміну від емоційно-орієнтованої стратегії, в літературі описана значно 

менше.  

R.S. Lazarus, S. Folkman [31] виділяють такі копінг-стратегії: стратегія конфронтації, стратегія 

дистанціювання, стратегія самоконтролю, стратегія пошуку соціальної підтримки, стратегія ухвалення 

відповідальності, стратегія уникнення, стратегія планового розв’язання проблеми, стратегія позитивної 

переоцінки. Як бачимо, базові копінг-стратегії тут набувають деякої деталізації та доповнюються 

іншими. 

Підкреслимо, що названі вище види копінг-стратегій можуть характеризуватися, на наш погляд, 

більш поглиблено в контексті їхнього впливу на стресову ситуацію та досягнення певних цілей. 

По-перше, копінг-стратегії можуть розподілятися на активні або пасивні. Активна форма 

копінг-поведінки, активне подолання є цілеспрямованим усуненням або послабленням впливу стресової 

ситуації. Пасивна копінг-поведінка, або пасивне подолання, передбачає, зокрема, використання різного 

арсеналу механізмів психологічного захисту, які спрямовані на зниження емоційної напруги, а не на 

зміну стресової ситуації (R. Lazarus і S. Folkman [33]).  

Т. Крюкова [11] також зазначає, що до активних стратегій відносять стратегію «розв’язання 

проблем», яка містить усі варіанти поведінки людини, спрямовані на вирішення проблемної чи 

стресової ситуації, а також стратегію «пошуку соціальної підтримки», спрямовану на одержання 

соціальної підтримки від середовища. Пасивна копінг-поведінка забезпечує використання варіантів 

поведінки, що містять базову копінг-стратегію «уникання». Водночас необхідно враховувати, як 

свідчать результати деяких досліджень, що певні форми уникання можуть мати й активний характер 

[28]. 

Також автори вважають, що копінг, орієнтований на розв’язання проблеми (тобто активний 

копінг), може зменшувати негативний вплив як гострих життєвих подій, так і стресових факторів 

тривалої дії. Дослідники теж підкреслюють, що використання копінгу, сфокусованого на проблемі, 

також пов’язане зі зниженням депресії й поточного дистресу [28].  

Натомість копінг, орієнтований на емоції та уникнення, характеризується більшою вираженістю 

депресії і ризиком можливих проблемних наслідків [35]. До способів уникнення можна віднести 

занурення у хворобу, активізацію вживання алкоголю, наркотиків, варіантом активного способу 

уникання – суїцид. Стратегія уникнення – одна з провідних поведінкових стратегій, яка сприяє 

формуванню дезадаптивної, псевдодолаючої поведінки. Використання цієї стратегії обумовлене 

недостатнім рівнем особистісних копінг-ресурсів і навичок активного розв’язання життєвих проблем 

[28]. 

По-друге, копінг-стратегії можна підрозділити за ступенем їх ефективності, тобто ступенем 

розв’язання певної проблеми, досягнення певної мети в стресовій ситуації.  
Так, згідно з підходом J.Willi і E. Heim, слід розділяти три типи копінг-стратегій: продуктивні 

(конструктивні), які допомагають швидко і успішно справлятися з стресом); відносно продуктивні 

(відносно конструктивні), які допомагають справлятися з стресом у деяких ситуаціях, наприклад, не 

дуже значущих ситуаціях і при незначному стресі; непродуктивні (неконструктивні), які не усувають 

стресовий стан [38].  

E. Frydenberg, R. Lewis [31], говорячи про продуктивність копінг-стратегій, виділяють 18 

стратегій копінг-поведінки, об’єднаних у три стилі.  

Перший стиль – продуктивне подолання, яке спрямоване на розв’язання проблеми. Сюди 

відносять такі 4 копінг-стратегії: фокусування на розв’язанні проблеми (систематичне обдумування 

проблеми з урахуванням інших точок зору);  наполеглива робота, добросовісне ставлення до навчання 

(роботи) і високі досягнення; фокусування на позитиві (оптимістичний погляд на речі, нагадування собі 

про те, що є люди, які перебувають у гіршому становищі підтримка бадьорості духу); активний 

відпочинок (заняття фізкультурою і спортом). 

Другий стиль – проміжний – орієнтований на отримання соціальної підтримки. Включає 

6 копінг-стратегій: пошук соціальної підтримки (прагнення поділитися своєю проблемою з іншими, 

заручитися підтримкою, схваленням); спілкування з близькими друзями і набуття нових друзів; 

прагнення належати (інтерес до того, що думають про тебе інші, і дії, спрямовані на отримання 

схвалення); суспільні дії (пошук підтримки шляхом організації групових дій для розв’язання проблем); 
звернення по професійну допомогу; пошуки духовної опори, молитви про допомогу, читання духовної 

літератури. 
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Третій стиль – непродуктивний – не сприяє розв’язанню проблеми. Такий стиль представлений 

8 копінг-стратегіями; неспокій (тривогою за майбутнє загалом і своє майбутнє особливо); надія на диво 

(сподівання на краще, на те, що все саме по собі налагодиться; розпач (відмова від яких-небудь дій з 

усунення проблеми, хворобливі стани); розрядка (покращення самопочуття за рахунок «випускання 

пари»; виміщення своїх невдач на інших, сльози, крик, алкоголь, сигарети, наркотики); ігнорування 

проблеми (свідоме блокування проблеми); самозвинувачення (суворе ставлення до себе, відчуття 

відповідальності за проблему); занурення в себе (замкнутість, приховування від інших своїх проблем); 

прагнення відволіктися, відпочити (відволікання від проблеми, використання таких способів, як 

читання книг, перегляд телепередач, розваги).  

По-третє, суттєвим для подолання стресу є гнучке використання копінг-стратегій в різних 

ситуаціях. 

У цьому контексті, Н. Ярош зазначає, що в деяких випадках людина може самостійно подолати 

труднощі, що виникли, в інших випадках їй потрібна підтримка оточення, ще в інших – може просто 

уникнути зіткнення з проблемною ситуацією, наперед оцінивши негативні наслідки такого зіткнення 

[28].  

Т. Титаренко наголошує на важливості того, що продуктивне ставлення  

до стресу передбачає оволодіння людиною цілою гамою стратегій самоопанування і залежно від 

конкретної ситуації використання цих стратегій може бути досить гнучким, різнобічним [23].    

2. Значення копінг-стратегій у забезпеченні психологічного здоров’я особистості та 

організації. 
Як зазначається в літературі (І. Дубровіна [5]; С. Максименко [12]; А. Нікіфоров [17] та ін.), 

психічне здоров’я та психологічне здоров’я виступають важливими складовими цілісного здоров’я 

людини, які мають свої змістовні характеристики.  

Психічне здоров’я розглядається як нормальна робота окремих психічних процесів і механізмів, 

а психологічне здоров’я стосується особистості в цілому, вищих проявів людського духу, що дозволяє 

відокремити психологічний аспект від медичного, соціологічного, філософського [5].  

Психологічне здоров’я розуміється як сукупність особистісних характеристик, які є 

передумовами стресостійкості, соціальної (в тому числі й професійної) адаптації, успішної 

самореалізації й характеризується прийняттям себе, своїх достоїнств і недоліків, усвідомленням власної 

унікальності, своїх здібностей і можливостей; добре розвиненою рефлексією, умінням розпізнавати свої 

емоційні стани, мотиви поведінки, наслідки вчинків, умінням знаходити власні ресурси у важкій 

ситуації [5]. 

З урахуванням наявних у літературі підходів та здійсненого нами теоретичного аналізу 

проблеми, можна говорити про те, що копінг-стратегії відіграють важливу роль у життєдіяльності 

особистості, зокрема, у забезпеченні її психологічного здоров’я. 

Відповідно до підходу R. Lazarus і S. Folkman, головне завдання стрес-долаючої (копінг-

поведінки) полягає у забезпеченні і підтримки благополуччя людини, фізичного й психічного здоров’я, 

задоволеності соціальними відносинами [33]. 

При розгляді ролі копінг-стратегій у забезпеченні психологічного здоров’я суттєвим є їх 

порівняння з механізмами психологічного захисту. У літературі зазначається, що основна відмінність 

між цими феноменами полягає в тому, що стратегії копінг-поведінки використовуються особистістю 

свідомо і можуть змінюватися залежно від обставин, а механізми психологічного захисту не 

усвідомлюються, і в разі їх закріплення стають дезадаптивними [4]. Л. Анциферова зазначає, що 

індивіди, які в проблемних і стресових ситуаціях вдаються до механізмів психологічного захисту, 

сприймають світ як джерело небезпеки, мають невисоку самооцінку й песимістичний світогляд [1]. 

У контексті ресурсного підходу (S. Hobfoll [32]) копінг-стратегії можна розглядати як ресурси 

особистості, які сприяють успішному пристосуванню людини до навколишнього світу й практичному 

оволодінню ним. Окрім того, вони можуть виконувати і важливу буферну функцію, оскільки 

перешкоджають розвитку психічної патології, девіантної поведінки, особистісних порушень тощо, про 

що йдеться в роботах В. Олефір [15] та С. Peterson і М.Е.P. Seligman. [36] Однак, як підкреслює 

Л. Анциферова [1], це може спостерігатися тоді, коли особи в стресових ситуаціях віддають перевагу 

конструктивним стратегіям копінг-поведінки, відрізняються оптимістичним світоглядом, стійкою 

позитивною самооцінкою, реалістичним підходом до життя і яскраво вираженою мотивацією 

досягнення.  

Роль копінг-стратегій у забезпеченні психологічного здоров’я особистості базується, зокрема, 

на тому, що психологічне призначення стрес-долаючої поведінки полягає в тому, щоб забезпечити 
взаємодію людини з ситуацією в таких напрямках: якнайкраще адаптувати людину до вимог ситуації, 

оволодіти нею; ослабити або пом’якшити її вимоги; уникнути їх або звикнути до них і, таким чином, 

погасити стресову дію ситуації [28].  
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Говорячи про роль копінг-стратегій у забезпеченні психологічного здоров’я, варто також 

говорити про «особистісний профіль» долаючої поведінки, оскільки він являє собою індивідуальний 

спосіб взаємодії з ситуацією відповідно до її власної логіки, цінності, вагомості в житті людини та її 

психологічних можливостей [1]. Тобто у кожної людини когнітивні, емоційні та поведінкові спроби 

справлятися зі специфічними зовнішніми чи внутрішніми вимогами, які оцінюються як напруга або 

перевищують ресурси людини, будуть різними. І критеріями при цьому, на наш погляд, з одного боку, 

буде ефективність вирішення складних життєвих та професійних проблем, а з іншого боку, емоційне 

самопочуття особистості, її психологічне здоров’я.  

Отже, можна говорити про те, що особистості, які здатні використовувати, насамперед, активні, 

конструктивні копінг-стратегії, мають високий рівень психологічного здоров’я. Також свідченням 

високого рівня психологічного здоров’я є, на нашу думку, і здатність особистості використовувати різні 

копінг-стратегії в різних ситуаціях, залежно віз значущості ситуації для особистості та ступеня 

готовності її долати. Наприклад, копінг-стратегія відволікання, яка є неконструктивною стосовно 

вирішення ситуації в актуальний для цього час, може дати можливість особистості зняти психологічне 

напруження та перегрупувати свої ресурси.  

Що стосується психологічного здоров’я персоналу організації, то ця проблема знайшла значно 

менше відображення, зокрема, в роботах вітчизняних учених. У попередніх наших публікаціях [7; 8; 9] 

ми підтримали наявні у літературі розробки (М. Чеснокова [26]) про те, що в ієрархії організаційних 

цінностей феномен здоров’я повинен розглядатися як базова умова ефективності професійної діяльності 

та своєрідний продукт її розвитку. 

Також ми підтримуємо позицію авторів, які виділяють три складові прояву феномену здоров’я в 

організації: індивідуальне здоров’я окремого працівника, здоров’я персоналу конкретної організації і 

здорова організація [16; 37]. При цьому, наголошується, 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 чинників розв’язання проблеми забезпечення психологічного здоров’я в 

організації є застосування керівниками та персоналом організацій активних, конструктивних копінг-

стратегій та наявність в організації організаційно-психологічних чинників в організації, які сприяють 

вибору таких копінг-стратегій (позитивної організаційної культури, творчого середовища, безпечного 

організаційного середовища тощо).  

Загалом, можна зробити висновок про те, що психологічне здоров’я та копінг-стратегії 

персоналу та організації тісно пов’язані між собою: з одного боку, копінг-стратегії з позитивною 

спрямованістю сприяють забезпеченню психологічного здоров’я персоналу, з іншого боку, 

психологічно здорова організація впливає на реалізацію персоналом стратегій з позитивною 

спрямованістю, залишаючи при цьому для персоналу можливість реалізації «особистісного» профілю 

копінг-стратегій, який може відповідати особистісним характеристикам персоналу, конкретним 

ситуаціям їх професійної, особистісної та сімейної життєдіяльності. 

Висновки. Означені підходи можуть бути використані для побудови моделі емпіричних 

досліджень, спрямованих на вивчення психологічних закономірностей стрес-долаючої поведінки, та для 

здійснення психолого-консультативної і тренінгової роботи в організації.  

Щодо перспектив подальших досліджень, то вони полягають у дослідженні організаційно-

функціональних характеристик організації та особистісних характеристик персоналу, які можуть 

впливати на вибір копінг-стратегій персоналу та забезпечення його психологічного здоров’я персоналу.  
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Karamushka, L. M., Snigur, Yu. S. Coping strategies: essence, classifications, significance for the 

psychological health of the individual and organization. The article reveals the essence of personal coping strategies as 

an important component of stress-coping behavior. The authors analyze different classifications of coping strategies in the 

context of their impact on the stressful situation and problem solving, discuss the features of active and passive, productive 

(constructive, adaptive) and unproductive (non-constructive, non-adaptive) coping strategies as well as emphasize the role 

of the situational approach in the use of coping strategies. The authors also stress out the importance of coping strategies 

for maintaining the psychological health of the individual and organization and make a conclusion about tight links 

between staffʼs coping strategies and staff and organization's psychological health: on the one hand, positive coping 

strategies promote staffʼs psychological health, while on the other hand, a psychologically healthy organization encourages 

staff's use of positive coping strategies and allows them to modify the coping strategies to meet their personal needs and 

comply with their personal characteristics as well as suit specific situations of their professional and personal life. 

Key words: coping strategies, types of coping strategies, situational approach to using coping strategies, 

psychological health. 
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УДК 159.923 

 

Карамушка М. І., Карамушка Т. В.  

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ МОЛОДІ 

 
Карамушка М. І., Карамушка Т. В. Аналіз психологічних якостей соціально активної молоді. На 

основі емпіричного дослідження та проведеного математико-статистичного аналізу проаналізовано рівень 

розвитку психологічних якостей соціально активної молоді та здійснено їх порівняльний аналіз з психологічними 

якостями молоді, яка не займається соціальною активністю. Доведено, що для соціально активної молоді 

характерними є такі психологічні якості, як мотив досягнення успіху, організаторські здібності та здатність до 

лідерства, впевненість у собі, прагнення до влади, а також використання копінг-стратегій з негативною 

спрямованістю. Натомість, молодь, яка не займається соціальною активністю, має високі значення мотиву 

досягнення успіху та використання таких стратегій, як пошук соціальної підтримки, уникнення та обережні дії. 

Ключові слова: молодь, соціально активна молодь, соціально неактивна молодь, психологічні якості 

соціально активної молоді.  

 

Карамушка М. И., Карамушка Т. В. Анализ психологических качеств социально активной 

молодежи. На основе эмпирического исследования и проведенного математико-статистического анализа 

проанализирован уровень развития психологических качеств социально активной молодежи и осуществлен их 

сравнительный анализ с психологическими качествами молодежи, не занимающейся социальной активностью. 

Доказано, что для социально активной молодежи характерны такие психологические качества, как мотив 

достижения успеха, организаторские способности и способность к лидерству, уверенность в себе, стремление к 

власти, а также использование копинг-стратегий с отрицательной направленностью. Тем временем молодежь, 

которая не занимается социальной активностью, имеет высокие значения мотива достижения успеха и 

использования таких стратегий, как поиск социальной поддержки, избегание и осторожные действия. 

Ключевые слова: молодежь, социально активная молодежь, социально неактивная молодежь, 

психологические качества социально активной молодежи. 
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Постановка проблеми. Соціальна активність молоді є суттєвим атрибутом її життєдіяльності в 

сучасних умовах і сприяє її активній соціалізації, самореалізації та вирішенню соціально значущих 

завдань. Це передбачає вивчення психологічних якостей, необхідних для здійснення соціальної 

активності молоді, а також визначення психологічних умов для їх розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури свідчить про те, що проблема 

соціальної активності особистості знайшла відображення в роботах, в яких розкрито зміст соціальної 

активності (Ю.В. Каргаполова [5]; К.С. Ямкова [14]) та її місце в структурі соціального потенціалу 

особистості (О.І. Власова [1]). Показана роль соціальної активності в процесі соціалізації особистості 

(С. Грабовська, С.Чолій [3]) і становлення соціальної зрілості особистості (В.В. Радул [8]). Також 

досліджено особливості соціальної активності окремих категорій молоді, наприклад, студентської 

молоді сучасного молодого міста (С.А. Потапова [9]). Виділено окремі негативні вияви соціальної 

активності, зокрема сутність деструктивності як складової соціальної активності індивіда і суспільства 

(Н.М. Ковтун [6]). 

Окрім того, визначено окремі умови розвитку соціальної активності молоді, зокрема, розкрито 

роль державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації для розвитку соціальної 

активності молоді [12], функцій самодіяльних молодіжних об’єднань у розвитку соціальної активності 

особистості (С.Ю. Чернета [13]) та ін. У наших попередніх дослідження показано роль волонтерської 

діяльності психологів у здійсненні такої соціально значущої діяльності, як психологічний супровід 

онкохворих дітей (Т.В. Карамушка [15]).  

Разом із тим, недостатньо представленими є дослідження, які стосуються рівня визначення 

психологічних якостей соціально активної молоді, а також її порівняння з якостями молоді, яка не 

займається соціальною активністю. Наявність таких наукових розробок та їх практичне впровадження 

може сприяти більш ефективній соціалізації самої молоді, вибору нею адекватних форм соціальної 

активності та розвитку необхідних для цього психологічних якостей.  

Виходячи із актуальності та недостатнього вивчення проблеми, нами визначено такі завдання 

дослідження: 

1. Дослідити рівень розвитку психологічних якостей соціально активної молоді. 

2. Вивчити рівень розвитку психологічних якостей соціально неактивної молоді.  

3. Здійснити порівняльний аналіз психологічних якостей соціально активної молоді та молоді, 

яка не займається соціальною активністю. 

Методика та організація дослідження. Для дослідження психологічних якостей, необхідних 

для здійснення соціальної активності молоді, використовувався підібраний нами «Комплекс методик 

для вивчення психологічних характеристик соціально активної молоді» [10], який включав чотири 

групи методик. 

Для дослідження лідерського компонента було застосовані такі методики: а) методика 

«Здатність до лідерства» Р.С. Немова – для оцінки загальної здатності до лідерства [11]; б) методика для 

вивчення комунікативних та організаційних здібності (КОС-2) [9] – для діагностики рівня розвитку 

комунікативних та організаторських здібностей. 

Вивчення ціннісно-мотиваційного компонента здійснювалось за допомогою таких методики: 

а) методика мотиваторів соціально-психологічної активності особистості – для вивчення таких мотивів, 

як досягнення успіху в цілому, мотивація влади, тенденція до визнання та поваги та ін. [11]; б) методика 

для дослідження особистісної установки «альтруїзм-егоїзм» [9]. 

Для вивчення емоційно-регулятивного компонента було застосовано такі методи: а) методика 

«Стратегії подолання стресових ситуацій (SASC)» [2] – для вивчення основних копінг-стратегій 

(асертивні дії, вступ до соціального контакту, пошук соціальної підтримки, обережні дії, імпульсивні 

дії, уникнення, маніпулятивні (непрямі) дії, асоціальні дії, агресивні дії); б) методика для вивчення 

рівня соціальної фрустрованості [9]. 

На дослідження комунікативного компонента були спрямовані такі методики: а) методика для 

вивчення асертивності – для діагностики рівня впевненості у собі [11]; б) методика особистісного 

самоконтролю М. Снайдера – для вивчення рівня комунікативного контролю [9]. 

Зазначені методики уможливлюють вивчення кожної із складових, які входять до основних 

компонентів структури психологічних якостей, необхідних для здійснення соціальної активності 

молоді. 

Статистична обробка даних здійснювалась за допомогою пакета статистичних програм SSPS 

(версія 22). Використовувались описова статистика, дисперсійний аналіз. 

Вибірка дослідження. Дослідження було проведено серед молоді, яка проявляли активність у 

різних соціальних напрямках (учасники подій на Майдані, представники футбольного руху «Ультрас», 
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волонтери-психологи, стипендіати програми фонду Віктора Пінчука «ЗАВТРА.UA» та ін.). 

Дослідження проводилось у м. Києві. У дослідженні взяло участь 152 особи. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. 

1. Рівень розвитку психологічних якостей соціально активної молоді. 

Для дослідження рівня розвитку психологічних якостей, необхідних для здійснення соціальної 

активності молоді, були обраховані результати всіх застосованих методик та визначено середнє 

статистичне за кожною шкалою спочатку лише для тих респондентів, які вказали, що вони займаються 

соціальною активністю. Отримані результати зведені до шкали, де 1 – мінімальний бал, 30 – 

максимально можливий (табл. 1). 

Як видно із табл. 1, середнє значення за шкалою комунікативних навичок отримано 18,0 бала, 

що відповідає середньому рівню розвитку цього компонента. Організаторські навички мають значення 

21,0 бала – це верхня межа середнього рівня. Також на середньому рівня знаходилися і показники 

здатності до лідерства (16,32 бала) та прагнення до влади (20,64 бала).  

 

Таблиця 1 

Рівень розвитку психологічних якостей соціально активної молоді 

(середні значення) 

Психологічні якості  Середнє, бал Рівень 

Комунікативні здібності 18,0 середній 

Організаторські здібності 21,0 верхня межа середнього 

Здатність до лідерства 16,32 середній 

Альтруїзм-егоїзм 13,35 тенденція до егоїзму 

Досягнення успіху 24,36 високий 

Прагнення до влади 20,64 середній 

Тенденція до визнання та поваги 21,72 верхня межа середнього 

Асертивні  дії 19,9 середній 

Вступ у соціальний контакт 21,3 нижня межа середнього 

Пошук соціальної  підтримки 23,3 середній 

Обережні дії 20,0 середній 

Імпульсивні  дії 18,5 верхня межа середнього 

Уникнення 17,3 верхня межа середнього 

Маніпулятивні  дії 19,2 середній 

Асоціальні  дії 16,5 середній 

Агресивні дії 18,6 верхня межа середнього 

Фрустрованість 21,67 помірний рівень 

Асертивність 17,93 верхня межа середнього  

Комунікативний контроль 16,8 середній рівень 

 

Значно відрізнялися від інших показників середні значення досягнення успіху – 24,36 бала, що 

свідчить про високий рівень розвитку цього компонента, та асертивності – 17,93 бала, що вказує на 

впевненість у собі переважної більшості респондентів.  

Результати, які отримані за показниками асертивні дії (19,3 бала), пошук соціальної підтримки 

(23,3 бала), обережні дії (20,0 бала), маніпулятивні дії (19,2 бала) та комунікативний контроль (16,8 

бала), також мають середній рівень.  

Середнє значення агресивних дій є на рівні верхньої межі середнього рівня з тенденцією до 

високого (18,6 бала), так само як і середні значення шкал уникнення (17,3 бала), імпульсивні дії (18,5 

бала), тенденція до визнання та поваги (21,72 бала).  
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Вступ у соціальний контакт має середній рівень з тенденцією до низького (21,3 бала). Серед 

альтруїзму-егоїзму переважаюча більшість респондентів мала тенденцію до егоїзму. 

Загалом, можна сказати, що провідними психологічними характеристиками соціально активної 

молоді є високі показники досягнення успіху, підвищені показники асертивності, організаторських 

здібностей та тенденції до визнання та поваги, агресивних дій, імпульсивних дій, уникнення, а також 

досить низькі показники вступу в соціальний контакт. 

Тобто соціально активна молодь, у першу чергу, це молодь, яка орієнтована на досягнення 

успіху, здатна брати на себе відповідальність, організовувати та спрямовувати групу осіб на досягненні 

мети, бути лідером, Такі молоді люди готові досить агресивно йти до мети, іноді бути навіть 

імпульсивними, але вона є гарними організаторами. Цікавим є поєднання таких рис, як тенденція до 

визнання та поваги з боку оточуючих, прагнення бути членом групи, але, при цьому, не мати 

неформальних стосунків з учасниками, небажання створювати дружні стосунки. Це може бути пояснене 

націленістю соціально активної молоді саме на результат або самоствердження за рахунок шани і 

поваги до себе як до організатора, а не товариської людини. Таке поєднання, на наш погляд, має 

водночас як позитивні, так і негативні сторони. Адже після досягнення мети така група може 

розпадатися або «виключати» лідера, оскільки не бачать в ньому особистість, а лише бачить людину, 

яка виконує функцію «скеровувача». 

2. Рівень розвитку психологічних якостей соціально неактивної молоді. 

Для порівняння і визначення того, чи дійсно результати, отримані у процесі виконання першого 

завдання, свідчать саме про соціально активну молодь і описують типового представника соціально 

активної молоді, було здійснено порівняння отриманих даних із даними групи, яка, відповідно до 

«анкети-паспортички», зазначила, що не займається соціальною активністю (табл. 2). Таких осіб 

налічувалось чверть від загальної кількості (24,7%).  

Порівняння даних, отриманих за двома групами, дало можливість визначити, які саме 

психологічні характеристики молоді з двох груп є відмінними і можуть бути пов’язані із здійсненням 

соціальної активності.  

Таблиця 2 

Рівень розвитку психологічних якостей соціально неактивної молоді (середні значення) 

Психологічні якості  Середнє, бал Рівень 

Комунікативні здібності 15,0 нижче за середній 

Організаторські здібності 18,0 нижче за середній 

Здатність до лідерство 14,68 низький 

Альтруїзм-егоїзм 13,58 тенденція до егоїзму 

Досягнення успіху 22,8 високий 

Прагнення до влади 19,14 середній 

Тенденція до визнання та поваги 21,09 середній 

Асертивні дії 19,37 середній 

Вступ у соціальний  контакт 20,63 низький 

Пошук соціальної підтримки         23,95 верхня межа середнього 

Обережні дії 20,16 верхня межа середнього 

Імпульсивні дії 18,63 середній 

Уникнення 17,58 високий 

Маніпулятивні дії 17,53 нижня межа середнього 

Асоціальні дії 14,74 нижня межа середнього 

Агресивні дії 17,53 середній 

Фрустрованість 21,23 помірний рівень 

Асертивність 16,72 середній 

Комунікативний контроль 17,05 середній 
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На основі отриманих даних (табл. 2 ) можна стверджувати, що молоді люди, які не займаються 

соціальною активністю, у своїх діях при стресовій ситуації користуються зазвичай стратегією 

уникнення, при цьому, бажання вступати у будь-який соціальний контакт у них низьке, хоча досягнення 

успіху є провідною потребою. Серед мотиваційних тенденцій переважає тенденція до егоїзму, хоча 

трохи меншою мірою ніж у тих, хто займається соціальною активністю. Фрустрованість виражена на 

помірному рівні, і, крім уникнення, такі люди у ситуаціях стресу також керуються і обережністю та 

намагаються отримати допомогу з боку інших – шукають підтримки своїх дій та рішень, що може 

говорити про невпевненість у собі – низький рівень асертивності.  

Рівень комунікативних і організаторських здібностей свідчить, що люди, які не займаються 

соціальною активністю, не прагнуть спілкування, відчувають себе скуто в новій компанії, обмежують 

свої знайомства, мають складності у встановленні контактів з людьми та при виступі перед аудиторією. 

Такі люди не проявляють ініціативу в суспільній діяльності, у багатьох справах вони воліють ухилятися 

від прийняття незалежних рішень. Що стосується комунікативного контролю, то він має середній 

рівень, це говорить про те, що молода людина є щирою, але проявляє стриманість у емоційних реакціях, 

звертає увагу на думку оточуючих.  

3. Порівняння психологічних якостей соціально активної молоді та соціально неактивної 

молоді. 

Порівняння отриманих даних, які стосуються двох груп (соціально активної та соціально 

неактивної молоді), здійснювалось за допомогою застосування дисперсійного аналізу. Побудовані 

діаграми надали змогу наочно представити результати порівняння середніх значень основних 

психологічних якостей у балах.  

Як видно із рис. 1, спостерігається досить сильна різниця між групами за здатністю до 

лідерства, яка вище у тих, хто займається соціальною активністю, що ще раз говорить про важливість 

лідерських якостей у соціальній активності. Вищі за рівнем є також організаторські та комунікативні 

здібності, що також входять до лідерського компонента. Фрустрованість, яка входить до емоційно-

регулятивного компонента, і комунікативний контроль, який є складовою комунікативного компонента, 

не мають великої різниці. А ось тенденція до альтруїзму притаманна більше тим молодим людям, які не 

займаються соціальною активністю. Тому, дійсно, лідерський компонент психологічних якостей є 

визначальним для розуміння феномену соціальної активності молоді. 

 

 
 

Рис. 1. Порівняння рівня психологічних якостей молоді залежно від її соціальної активності 

(лідерський, комунікативний компоненти, частково емоційно-регулятивний компонент;  

середні значення) 

 

Дані, які представлено на рис. 2, свідчать про те, що серед провідних складових, які стосуються 

ціннісно-мотиваційного компонента психологічних якостей, сильний розрив у балах спостерігається у 

досягненні успіху та прагнення до влади, які вищі у соціально активної молоді. 
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Рис. 2. Порівняння рівня основних тенденцій мотивації молоді залежно від її соціальної 

активності (ціннісно-мотиваційний компонент, середні значення) 

 

І насамкінець, дані, які відображено на рис. 3, свідчать про те, що до провідних копінг-

стратегій, які переважають у соціально активної молоді, порівняно із молодими людьми, які не є 

соціально активними, належать маніпулятивні, агресивні та асертивні дії. Однак, найбільш яскравою 

стратегією молодих людей, які не займаються соціальною активністю, є пошук соціальної підтримки, 

тобто більша зверненість до інших, що підтверджується також і результатами дещо більшої їх 

схильності до альтруїзму. 

За результатами дисперсійного аналізу, статистично значуща різниця між групами була 

знайдена за такими шкалами: досягнення успіху (F = 8,22, p = 0), організаторські здібності (F = 3,56, p = 

0,030), здатність до лідерства (F = 7,7, p = 0,001), асертивність (F = 3,56, p = 0,031), прагнення до влади 

(F = 5,75, p = 0,004), маніпулятивні дії (F = 7,79, p = 0,001), асоціальні дії (F = 6,84, p = 0,001), 

фрустрованість (F = 6,08, p = 0,003). 

 

 

 
 

Рис. 3. Порівняння рівня розвитку копінг-стратегій молоді залежно від її соціальної активності 

(емоційно-регулятивний компонент, середні значення) 
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Таким чином, достовірно, за даними математико-статистичного аналізу встановлено, що 

соціально активна молодь є більш організованою, має вищий лідерський компонент, орієнтована на 

досягнення успіху та прагнення до влади, впевнена в собі, використовує маніпулятивні та асоціальні дії, 

для неї характерна фрустрованість. Скоріше за все, можна говорити про те, що соціально активну 

молоді вирізняє саме прагнення до влади, можливо, це і є причиною їх соціальної активності – бажання 

досягти більшого, досягти успіху, і на цьому шляху вони можуть вдаватися навіть до не зовсім 

адекватних, грубих стратегій, таких як маніпуляція, при цьому вони досить впевнені у собі, що дозволяє 

свідомо обирати такі стратегії діяльності, розуміючи їх наслідки. Очевидно, що, не досягнувши свого, 

така людина може легко впадати у фрустраційний стан, бути незадоволеною собою або своїм 

становищем. Хоче фрустрованість також може бути і рушійною силою для нових досягнень і самого 

прагнення до влади. Отримані дані потребують свого подальшого осмислення та інтерпретації, однак, 

однозначно можна говорити про те, що соціально активні молоді люди – це особистості, які впевнено 

крокують до своєї мети, для яких цілі можуть виправдовувати копінг-стратегії з негативною 

спрямованістю. 

Висновки:  

1. На основі емпіричного дослідження та проведеного математико-статистичного аналізу 

виявлено, що існують суттєві відмінності в розвитку психологічних якостей у соціально активної та 

соціально неактивної молоді.  

2. Отримані дані свідчать про наявність певних психологічних резервів у розвитку обох груп 

молоді для включення їх в соціальну активність, що потребує спеціального психологічного навчання та 

консультування молоді з означеної проблеми. 

Перспективи подальшого дослідження. До перспективних напрямків дослідження належить 

розробка психологічних тренінгів та моделей психологічного консультування молоді для її підготовки 

до здійснення соціальної активності.  
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Karamushka, M. I., Karamushka, T. V. Analysis of psychological qualities of socially active youth. The 

article presents the results of an empirical study on socially active youth. The authors describe a set of instruments for 

studying the psychological features of socially active youth. The set is made up of eight instruments for assessing young 

people's leadership, value-motivational, emotional-regulatory and communicative characteristics. 

Using mathematical and statistical analyses the authors compared the psychological characteristics of socially 

active and socially inactive young people. It has been shown that socially active youth are success motivated, self-confident 

and authoritative, have good organizational leadership skills as well as use negatively focused stress-coping strategies. In 

contrast, young people who are not involved in social activities, besides being highly motivated, seek social support, are 

cautious and use avoiding coping strategies. The social activity of both groups of young people can be stimulated by means 

of a special psychological training. 

Key words: youth, socially active youth, socially inactive youth, psychological qualities of socially active youth. 
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УДК 159.9:316.6 

 
Кличковський С. О.  

 

ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД 
 
Кличковський С. О. Визначення соціально-психологічних чинників психологічного клімату на 

підприємстві у кризовий період. Стаття присвячена висвітленню емпіричних результатів дослідження соціально-

психологічних чинників психологічного клімату на підприємстві в кризовий період.  

У статті продемонстровані результати регресійного та факторного аналізу, які дали змогу виокремити 

чинники психологічного клімату на підприємстві в кризовий період.  

Визначено, що основними чинниками психологічного клімату на підприємстві в кризовий період є: 

групова мотивація досягнення успіху; колективізм групи; контактність, поступливість, згуртованість, довірливість 

працівників та  мотиваційне прагнення бути серед людей.  

Ключові слова: психологічний клімат, соціально-психологічні чинники, міжособистісна взаємодія, 

кризовий період, група, підприємство.  

 

Кличковский С. А. Определение социально-психологических факторов психологического климата 

на предприятии в кризисный период. Статья посвящена освещению эмпирических результатов исследования 

социально-психологических факторов психологического климата на предприятии в кризисный период. 

В статье продемонстрированы результаты регрессионного и факторного анализа, которые позволили 

выделить факторы психологического климата на предприятии в кризисный период. 

Определено, что основными факторами психологического климата на предприятии в кризисный период 

являются: групповая мотивация достижения успеха; коллективизм группы; контактность, уступчивость, 

сплоченность, доверчивость работников и мотивационное стремление быть среди людей. 

Ключевые слова: психологический климат, социально-психологические факторы, межличностное 

взаимодействие, кризисный период, группа, предприятие. 

 
Постановка проблеми. Через сьогоднішню нестабільну соціально-економічну ситуацію в 

Україні велика кількість вітчизняних підприємств переживають кризовий період. Ці негативні тенденції 
мають деструктивний вплив не тільки на підприємство в цілому, а й на кожного працівника, та 

породжують психологічні проблеми на індивідуально-особистісному рівні.  

Вихід з кризового стану може зазнати поштовху як із зовні, через зміну ситуації у країни, так і 

внутрішньо, завдяки поліпшенню соціально-психологічних явищ всередині підприємства, наприклад 
психологічного клімату.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про проблематику психологічного клімату йдеться у 

працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, які досліджували такі аспекти, як: загальний 

емоційно-динамічний настрій групи (Г. М. Андрєєва), емоційно-психологічний настрій колективу 

(Н. П. Анікєєва), міжособистісні стосунки в групі (В. П. Казміренко), відносно стійкий психічний стан 
(настрій) колективу (Л. М. Карамушка), атмосфера, яка складається зі стосунків, думок, почуттів та 

переживань (В. М. Куніцина), цілісна соціально-психологічна характеристика колективу (Г. В. Ложкін), 

емоційний настрій колективу (Б. Д. Паригін), стійкий настрій групи (Ю. П. Платонов), стійкий 

психологічний настрій, що впливає на взаємини між людьми та їхнє ставлення до праці (С. Г. Попов), 
система гармонійних та продуктивних відносин (М. Амстронг), культура взаємин у групі (І. Ансофф), 

система міжособистісних стосунків (Б. Ф. Ломов), внутрішні функції організації, виражені через призму 

сприйняття співробітниками (Д. МакГрегор), сукупність психологічних умов, які сприяють або 

перешкоджають продуктивній суспільній діяльності (Е. Мейо), внутрішній стан колективу 

(В. М. Шепель), моральні та емоційні аспекти системи людських відносин (В. В. Москаленко), якісний 
аспект міжособистісних відносин (Н. І. Бігун), сукупність психологічних умов, що сприяють спільній 

продуктивній діяльності (С. П. Бочарова) та ін.  

На сьогодні з’являються праці, які пов’язані з вивченням соціально-психологічного клімату 

специфічних професійних груп (поліцейських, театральних, педагогічних, медичних колективів). Серед 
дослідників у цьому напрямку можна відзначити праці О. В. Волошиної, С. Дюка, О. І. Жданова, 

А. Є. Калашнікової, О. О. Мітічкіної, О. С. Міхайлова, Дж. Меннінга, Б. Монгомері, Ю. П. Скиданенко, 

Н. І. Шетелі, О. Л. Шопші [2]. 

Мета: визначити основні чинники, які впливають на психологічний клімат на підприємстві у 

кризовий період. 
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Відповідно до мети, нами 

проводилось емпіричне дослідження, у ході якого використовувались наступні методики: соціально-

психологічна самооцінка колективу (методика Р. С. Немова), методика оцінки психологічної атмосфери 

організації (Ф. Фіддера), методика «Формування позитивної групової мотивації» (В. А. Розанова), 
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методика визначення деструктивних установок у міжособистісних взаємодіях (В. В. Бойко), методика 

діагностики міжособистісних взаємостосунків (Т. Лірі), опитувальник афіліації (А. Мехрабіан), 
методика визначення стилю керівництва трудовим колективом (В. П. Захаров и А. Л. Журавльов). 

У дослідженні взяло участь 200 працівників Коростенського заводу залізобетонних шпал, з яких 

128 чоловіків та 72 жінки, віком від 28 до 58 років. Поділ на групи здійснювався відповідно до 

підрозділів, в яких працюють досліджувані: бухгалтерія, охорона, економічний відділ, відділ 
планування, відділ кадрів і п’ять груп з різних виробничих цехів. У кожну груп входило по двадцять 

працівників задля збереження релевантності результатів дослідження.  

Для визначення чинників психологічного клімату на підприємстві у кризовий період нами був 

застосований множинний регресійний аналіз. Виходячи із отриманих результатів, можна стверджувати, 

що обрана модель пояснює 83% дисперсії, а тому можна говорити про наявність якісної регресійної 
моделі. Згідно з результатами, психологічний клімат визначають такі змінні: групова мотивація, 

контактність, поступливість, довірливість, мотиваційне прагнення людей та ліберальний стиль 

керівництва.  

Рівняння регресії виглядає наступним чином: Y = -0,427 + 0,529 (групова мотивація) + 0,393 
(контактність) + 1,225 (поступливість) + (-0,408) (довірливість) + (-0,111) (мотив прагнення бути серед 

людей) + 0,238 (ліберальний стиль керівництва). 

Загалом дана регресійна модель підтверджує нашу основну ідею щодо формування прийнятного 

психологічного клімату. На нашу думку, групова мотивації досягнення результату є важливою 

частиною формування будь-якої групи, команди або колективу. В таких професійних групах 
працівники повинні розуміти один одного, довіряти один одному. Однак при цьому вони також повинні 

вміти поступатися, йти на компроміси. Аналізуючи результати нашого дослідження, ми помітили 

закономірність, що більшість працівників підприємства були не готові поступатися один одному як у 

робочих питаннях, так і особистісних питаннях під час неформального спілкування. Це, на нашу думку, 
пояснюється острахом працівників довіряти один одному, наявністю такої деструктивної установки 

міжособистісного спілкування, як негативний попередній досвід спілкування. Саме ця установка, на 

нашу думку, і слугувала тим комунікативним бар’єром, який впливав на взаємодію між працівниками  і, 

як наслідок, погіршував соціально-психологічний клімат у групі.  

Наступна складова нашої моделі демонструє вплив міжособистісної взаємодії працівників на 
соціально-психологічний клімат у цілому. Показник мотивації прагнення до людей демонструє, чим 

детермінована взаємодія з іншими членами колективу. В нашому випадку ми спостерігаємо, що 

важливою  умовою позитивної психологічної атмосфери (соціально-психологічний клімат) є бажання 

працівника бути серед людей, бути частиною команди. В свою чергу, у даного показника є 
протилежний показник, який також впливає на якість та динаміку міжособистісної взаємодії. Однак 

показник страху бути відкинутим, навпаки, призводить до замкнення людини, відходження від 

взаємодії в групі, нівелювання всіх групових норм та традицій.   

Подібний ефект ми можемо спостерігати протягом усього життя. Навіть у шкільні роки ми 

стикаємось з «білими воронами», які жодним чином не взаємодіють з однолітками та «шибениками», 
навпаки, протидіють існуючим правилам, нівелюють групові традиції, порушують поведінку, усім 

своїм виглядом демонструють позицію над групою [1].  

Описані вище явища групової динаміки простежувались нами і в ході роботи з професійними 

групами на підприємстві. На нашу думку, саме острах бути відкинутим людьми призводить до 

виникнення цих соціальних ролей в групах. У свою чергу, мотивація до прагнення бути серед людей є 
корисною та має позитивний ефект, формуючи прийнятний соціально-психологічний клімат та 

створюючи позитивну психологічну атмосферу.  

Останнім показником, включеним до нашої регресійної моделі, є ліберальний стиль 

керівництва. На нашу думку, саме ліберальний стиль керівництва дозволяє працівникам взяти на себе 
відповідальність за прийняття рішень, важливих для підприємства. Оскільки у кризовий період 

працівники бачать, що рішення, прийняті менеджментом раніше, не допомагають, саме тому вони 

здатні покращити стан речей. Втім, на нашу думку, це також пов’язано з тим, що нині більшість 

керівництва підприємства використовує директивний стиль, саме тому працівники жадають отримувати 

більше інформації про стан справ на підприємстві, хочуть бути корисними не лише виконанням певних 
окремих процесів, а й  стати частиною команди, яка несе відповідальність за стан підприємства.  

Для визначення чинників соціально-психологічного клімату також застосовувався множинний 

регресійний аналіз. Отримано якісну модель, яка описує 85% дисперсії. Чинниками соціально-

психологічного клімату є: колективізм, згуртованість, контактність, поступливість, довірливість, 
мотиваційне прагнення людей.  

Рівняння регресії виглядає наступним чином: Y = 1,660 + 1,837 (колективізм) + 

1,481 (згуртованість) + 2,409 (контактність) +  

(-1,277) (поступливість) + 0,410 (довірливість) + 0,080 (мотив прагнення бути серед людей). 
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Відповідно до отриманих результатів друга модель множинного регресійного аналізу 

демонструє, що основними чинниками соціально-психологічного клімату є чинники, що забезпечують 
командоутворення.  

Саме тому для побудови якісного (прийнятного) соціально-психологічного клімату на 

підприємстві в кризовий період передусім нам необхідно звернути увагу на побудову команди в складі 

кожної групи. Такий показник, як колективізм, відповідає за існування в групі загального розуміння 
мети спільної діяльності, створення умов, за яких кожен член групи, кожен працівник здатний зробити 

частину своєї роботи заради спільного результату. Показник згуртованість відповідає за існування 

спільних позитивних норм, правил та традиції в групі, під час виконання яких працівники розуміють 

свою приналежність до спільної соціальної одиниці (група, команда, колектив, відділ тощо).  

Наступними показниками, які належать до нашої моделі визначення чинників соціально-
психологічного клімату, була поступливість та довірливість працівників. Слід зауважити, що ми не 

кажемо про завищені показники цих змінних, які, відповідно до концепції акцентуацій вважаються 

граничними негативними проявами, ми  кажемо про середні значення цих показників. Відповідно до 

яких, задля існування позитивного соціально-психологічного клімату на підприємстві в кризовий 
період, працівники даного підприємства повинні бути здатні також поступатися деякими своїми 

принципами заради спільного результату. Розглядаючи цей показник, слід зауважити, що, ведучи мову 

про поступливість, потрібно розуміти, що задля збереження чи покращення міжособистісної взаємодії 

зі своїми колегами працівники повинні вміти поступатися, приймати думку інших, відходити від 

критиканства. Саме задля цього працівники повинні йти на компроміси з собою, розуміючи, що можна 
сказати, а про що краще змовчати. Втім, потрібно не забувати, що у разі виникнення завищеного рівня 

поступливості серед членів групи це може негативно вплинути на соціально-психологічний клімат цієї 

групи. Оскільки конформізм, який матиме масовий характер у групі, не дозволить прийняти правильне 

рішення, таким чином існування команди буде залежати лише від одного члена групи.  
У свою чергу, показник довірливість співвідноситься з нашою моделлю про важливий вплив 

міжособистісної взаємодії між членами групи на соціально-психологічний клімат. За умови відсутності 

довіри між членами будь-яка наступна якісна взаємодія між ними неможлива. Показник довірливості 

дозволяє нам показати, наскільки працівник довіряє своїм колегам, наскільки він здатен розділити з 

ними свої переживання. Розглядаючи цей показник, ми можемо говорити про існування значного рівня 
розвитку неформальних відносин у групі. Втім, потрібно розуміти, що відповідно до отриманих нами 

результатів, показник довірливості (довіри) залежить від існування попереднього негативного досвіду 

спілкування. На нашу думку, саме довірливість є тим інтегральним показником, що демонструє, 

наскільки людина здатна пережити минулий негативний досвід спілкування, довіритись своїм колегам 
та вибудувати з ними якісну міжособистісну взаємодію.  

Останньою складовою даної моделі виступає мотив бути серед людей. Даний показник 

демонструє, що, незважаючи на будь-які негаразди, люди намагаються залишатися частиною своєї 

соціальної групи. Особливо це стосується кризових періодів, коли кожному працівнику потрібна 

підтримка не тільки сім’ї, а й колег, оскільки колеги також існують у подібній ситуації, і всі вони мають 
подібні проблеми.  

Для визначення основних факторів впливу на соціально-психологічний клімат підприємства у 

кризовий період нами було проведено факторний аналіз. 

Перевірити доцільність проведення факторного аналізу ми можемо за допомогою критерію 

сферичності Бартлетта і критерію адекватності вибірки КМО. За результатами цих оцінок доходимо 
висновку, що для даної вибірки факторний аналіз проводити доцільно, адже критерій КМО > 0,5. А 

статистична значущість критерію Бартлетта дорівнює 0. Отже, ми доходимо висновку, що змінні в 

генеральній сукупності не корелюють одна з одною.  

Зауважимо, що нами був вибраний спосіб обертання Варімакс, як найбільш надійний. Завдяки 
чому ми отримали 4 факторів з різним факторним навантаженням. Провівши факторизацію, програма 

виділила 4 фактори, що охоплюють 78% дисперсії досліджуваної вибірки. 

Перший фактор описує 26% дисперсії та має такі навантаження, як: «відкрита жорстокість» 

(0,641), «негативізм» (0,820), «бурчання» (0,782), «негативний досвід попереднього спілкування» 

(0,831), «вимогливість» (0,902), «скептицизм» (0,689) та «поступливість» (-0,584). Завдяки даним 
складовим перший фактор отримав назву «бар’єри міжособистісної взаємодії».  

На нашу думку, існування цього фактора є доволі логічним, оскільки під час дослідження 

основним меседжем було невміння людей спілкуватися один з одним, відсутність бажання вислухати 

колегу, знайти з ними спільну мову. Саме існування таких негативних тенденцій у спілкуванні 
призводить, на нашу думку, до виникнення конфліктів, протиріч, конфронтації між членами виробничої 
групи, що, в свою чергу, негативно позначається на соціально-психологічному кліматі. Існування таких 

деструктивних мотивів взаємодії призводить до того, що працівники не здатні якісно спілкуватися, 

отримувати зворотний зв’язок під час спілкування.  
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Така модель поведінки, на нашу думку, була сформована внаслідок негативного досвіду 

попереднього спілкування, який негативно позначився на вибудовуванні міжособистісних відносин з 
новими колегами. З урахуванням кризової ситуації на підприємстві, відсутності взаємодії, наявності 

бар’єрів у спілкуванні, міжособистісна взаємодія лише погіршувалась, що в свою чергу і позначилося 

на соціально-психологічному кліматі підприємства. Також зауважимо, що у складі даного фактора є 

такий показник, як «поступливість» (-0,584). Виходячи з її від’ємного значення, ми можемо 
стверджувати про її відсутність. Саме нонконформізм не дозволяє прийняти свої помилки, до слухатись 

до думки колег, а це призводить до ще більшої конфронтації з ними. Потрібно зазначити, що існування 

цього фактора доводить вагомий вплив індивідуально-психологічних якостей працівників на їх 

міжособистісну взаємодію в групі та, як наслідок, на соціально-психологічний клімат.  

Відкрита жорстокість, негативізм, бурчання разом з негативним досвідом попереднього 
спілкування не дозволяє працівниками вибудовувати якісні взаємини в колективі. Працівники 

скептично налаштовані щодо своїх колег, вони схильні піддавати критиці усіх ідеї та починання інших, 

що призводить до подальшого браку ідей та негативно позначається на розвитку групи [4]. 

Також потрібно відмітити існування у даному факторі такого показника, як «вимогливість». 
Саме через існування вимогливості, скоріше за все, її надмірної форми, люди не здатні дозволяти собі 

або своєму оточенню робити помилки, отримувати новий досвід. Це в свою чергу призводить до 

постійної конкуренції в групі, появи страху виконувати звичайні функціональні обов’язки, постійного 

тиску з боку керівництва та колег. Усе це, на нашу думку, негативно позначається на соціально-

психологічному кліматі, особливо на підприємствах у кризовий період, коли і так всі показники 
погіршуються.  

Другий фактор (описує 16% дисперсії), представлений у нашому дослідженні, отримав назву 

«командоутворення». До його складу увійшли такі показники, як: «контактність» (0,641), 

«інформованість» (0,497), «домінантність» (-0,702), «довірливість» (0,597), «добросердя» (0,773) та 
«чуйність» (0,569). 

Саме завдяки фактору «командоутворення» ми можемо побачити позитивний вплив групової 

взаємодії на соціально-психологічний клімат організації у кризовий період. Враховуючи вплив даного 

фактору на соціально-психологічний клімат, ми повинні зазначити, що він стосується не тільки 

взаємодії між рівними членами групи, а й між працівниками та їх керівництвом. Так, такий показник як 
«контактність», вказує на існування позитивної тенденції між кількістю контактів (майданчиків для 

спілкування) та оцінкою соціально-психологічного клімату в групі. Оскільки чим більше та якісніше (в 

позитивному плані) буде спілкуватися людина на підприємстві, тим краще вона оцінюватиме 

психологічну атмосферу в групі та соціально-психологічний клімат в цілому. В свою чергу, такі 
показники, як «довірливість», «чуйність» та «інформованість», дозволяють нам припустити існування 

позитивного соціально-психологічного клімату в тих групах, у яких працівники мають рівну, 

паритетну, відкриту позицію. Вони здатні довіряти один одному, розуміють почуття колег, вміють 

аналізувати їх настрій.  

У той же час потрібно відмітити, що показник «домінантність» дозволяє н з впевненістю 
сказати, що активний, директивний вплив однієї людини на іншу вважається негативним чинником. 

Занадто домінантні особистості здатні негативно вплинути на соціально-психологічний клімат групи. 

Роблячи акцент на домінантності, ми не обов’язково кажемо про керівника, домінантним може бути 

будь-який член групи. Саме домінантна поведінка члена групи здатна негативно вплинути на всю 

команду, порушити існуючі норми та звичаї.   
На нашу думку, фактор «командоутворення» демонструє існування позитивних тенденцій у 

сучасній соціальній психології, оскільки саме робота в команді допомагає вибудувати якісні 

міжособистісні відносини з членами групи. Отже, формування позитивної групової динаміки, 

утворення стійких зв’язків в середині групи дозволить покращити соціально-психологічний клімат 
групи.  

Утім, потрібно зазначити, що вплив цього фактора залежить також від менеджменту. Оскільки 

саме початкові умови, створенні керівництвом, допомагають як працювати над командоутворенням, так 

і повністю його нівелювати. Сучасна практика інструментарію менеджера, направлена на командо 

утворення, ґрунтується більшою мірою на святкуванні днів народження в групі, ніж на спільних видах 
діяльності поза робочим місцем. Фактор «командоутворення», на нашу думку, має дуже вагомий вплив 

на психологічний клімат групи.  

Завдяки формуванню команди у персоналу з’являється почуття єдиного цілого зі своїми 

колегами, яке направлене на розуміння спільної мети, утворення власних традицій, норм та ритуалів, 
що, в свою чергу, ще більше об’єднує персонал і допомагає йому розуміти кінцеву суть спільної праці 
підприємства [1]. 
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До третього фактора (описує 13% дисперсії) належать такі змінні, як: «групова мотивація» 

(0,667), «відповідальність» (0,650), «колективізм» (0,718), «згуртованість» (0,795) та «демократичний 

стиль керівництва» (0,697). Саме тому він отримав назву «взаємодія». 

Фактор «взаємодія» демонструє нам вплив міжособистісної взаємодії на соціально-

психологічний клімат. Спільна групова мотивація досягнення успіху розуміється нами як важлива 

характеристика соціально-психологічного клімату на підприємстві у кризовий період. Наявність 

спільної мети, її розуміння та саме головне бажання її досягти сприяє, на нашу думку, усвідомленню 

ролі підприємства, таким чином, позитивніше оцінюються усі процеси, які там відбуваються. 

Відповідальність працівника щодо свого керівництва та своїх колег слугує додатковим стимулом краще 

працювати на підприємстві. Отже, психологічна атмосфера перебуває на оптимальному рівні. 

Загалом показники «згуртованість» та «колективізм» дають нам бачення взаємодії у групі, як 

ключової характеристики позитивної групової динаміки. На нашу думку, для створення «ідеального» 

соціального-психологічного клімату на підприємстві у кризовий період кожен колектив, кожна група 

повинна працювати як злагоджена команда. Тому такі характеристики, як «групова мотивація» під час 

досягнення успіху, «згуртованість», «колективізм», якнайкраще ілюструють цей стан. Саме командна 

робота допомагає у кризові часи існувати як групі, так і підприємству в цілому. 

Соціальний психолог, на нашу думку, повинен створити такі умови, так вибудувати соціально-

психологічний клімат, щоб усі члени групи відчували себе як одна сім’я. Втім, як ми бачимо з 

результатів аналізу даного фактора, обов’язковою умовою існування подібної команди повинен стати 

хороший лідер, який буде акумулювати усі наявні ресурси, допомагати вирішувати всі внутрішньо 

групові конфлікти, зберігати існуючі норми та традиції, а за необхідності створювати нові, які будуть 

направлені на розвиток групи та на покращення міжособистісної взаємодії в середині неї. Саме тому в 

цей фактор включений такий показник, як «демократичний стиль керівництва». Оскільки саме в 

кризовий період від ролі керівника залежить дуже багато процесів у виробничих групах.  

 Демократичний керівник здатен  зробити учасників групи рівнозначними членами під час 

прийняття важливих рішень, створення нових концепцій, він в змозі делегувати їм окремі функції. 

Таким чином, члени групи розуміють свою важливість, мають уявлення про свою ключову роль у ході 

існування та розвитку кожної групи [3]. 

Фактор «взаємодія» дозволяє нам краще дослідити внутрішньогрупові процеси, які протікають 

у групах під час кризи. Створення єдності дозволяє подолати більшість проблем у групах, створити 

необхідні умови їх подальшого існування. 

Четвертий фактор (описує 11% дисперсії) отримав назву «відчуження», оскільки він 

складається з таких характеристик, як: «мотив бути відкинутим» (0,569) та «директивний стиль 

керівництва» (0,668). 

Існування даного фактора дає нам розуміння впливу відчуження члена групи (як керівника, так і 

звичайного працівника) на оцінку соціально-психологічного клімату на підприємстві. Особливо, на 

нашу думку, це відчувається у кризовий період. Адже якщо людина до цього існувала і мала обмежену 

кількість контактів з колегами, то під час кризового періоду, коли більшість негативних процесів 

(конфлікти, протиріччя, чутки тощо) в групі посилюються, людина обмежена своїми страхами перед 

групою і «закривається» ще більше.  

На нашу думку, цікавою особливістю є існування цих двох характеристик в межах одного 

фактора. Так, імовірно, причиною директивного стилю керівника може бути саме існування в нього 

мотиву бути відкинутим під час взаємодії. Тому такі особистості не здатні будувати якісні взаємини з 

підлеглими, вони більшою мірою розраховують на створенні ними рамки, систему покарання та правил, 

які допомагають їм відмежовуватись від спілкування на рівних з підлеглими [5].  

З іншого боку, саме директивний стиль керівництва здатний негативно впливати на осіб, яким 

складно вибудовувати свої взаємини внаслідок певних особистісно-психологічних причин. Тому 

існування жорстких обмежень у групі здатне негативно вплинути на мотивацію до створення нових 

міжособистісних відносин в групі. Також оточення може негативно оцінювати людей, що не здатні 

вибудувати якісні взаємини з колективом, так і директивних керівників, які не дають можливості 

розвиватися групі. І, як ми бачимо, все це, в свою чергу, здатне вплинути на соціально-психологічний 

клімат на підприємстві в кризовий період. 

Висновки. Нами визначено основні чинники, які впливають на психологічний клімат на 

підприємстві у кризовий період. До них включено такі чинники, як: групова мотивація досягнення 

успіху; колективізм групи; контактність, поступливість, згуртованість, довірливість працівників та  

мотиваційне прагнення бути серед людей.  
Чинники, які впливають на соціально-психологічний клімат у кризовий період, можна 

об’єднати у наступні фактори: бар’єри міжособистісної взаємодії, командоутворення, взаємодія та 

відчуження. Отримані результати підтверджені у 78% досліджуваних.  
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Також, на нашу думку, для створення умов, необхідних для існування позитивного соціально-

психологічного клімату, необхідно, щоб працівники вільно контактували один з одним. Існування 

психологічних, комунікативних бар’єрів призводить до погіршення міжособистісної взаємодії між 

працівниками та взаємодії їх із керівництвом. Саме тому спілкування на роботі не лише на професійні 

теми, а й обговорення побутових питань позитивно позначається на якості міжособистісної взаємодії.  

На нашу думку, кожен кризовий стан здатний надати нові ресурси для індивіда. Саме тому 

існування криз може як роз’єднати групу, так і, навпаки, зблизити її, об’єднати заради спільної мети.  

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Перспективи подальшого дослідження. Перспективними можуть вважатися у подальшому 

дослідження соціальних та особистісних чинників, які впливають на рівень соціально-психологічного 

клімату на підприємстві в кризовий період, удосконалення діяльності роботи соціальних психологів, 

створення загальної концепції розвитку соціально-психологічного клімату на підприємствах в Україні 

та закріплення відповідних змін у законодавстві. 
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Klychkovsky, S. O. Enterprise psychological climate social and psychological factors during the crisis 

period. The article presents the results of an empirical study into enterprise psychological climate social and psychological 

factors during the crisis period. The author discusses the results of regression and factor analyses, which made it possible to 

identify enterprise psychological climate factors during the crisis period. 

The main factors behind psychological climate of the enterprise during the crisis period have been shown to 

include group success motivation, employees' team spirit, sociability, compliance, cohesiveness, trustworthiness. 

The factors that influence the psychological climate in a crisis period conditionally can be divided into the 

interpersonal interaction barriers, team building, interaction and alienation. The results obtained are specific to 78% of the 

respondents. 

It has been shown that the majority of the enterprise workers were not ready to concede to each other both in work 

matters and personal matters during informal communication, which was due to the workers' fear of trusting each other and 

their destructive interpersonal communication. 

The study has shown the workers' inability to communicate with each other, their unwillingness to hear co-

workers and to come to terms with them. The very existence of such negative tendencies in communication, in the author's 

opinion, leads to conflicts, contradictions, confrontation between members of the production group, which in turn has a 

negative impact on the psychological climate in the organization. The destructive interaction motives result in workers' 

inability to communicate effectively and to receive feedback during communication. 

Key words: psychological climate, social and psychological factors, interpersonal interaction, crisis period, group, 

enterprise. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  

ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’Я» В ПСИХОЛОГІЇ 

 
Креденцер О. В. Теоретичний аналіз основних підходів до визначення поняття «здоров’я» 

в психології. Стаття присвячена теоретичному аналізу основних підходів до визначення поняття «здоров’я». 

Показано, що здоров’я – широке міждисциплінарне поняття, що перебуває в колі уваги багатьох наук, пов’язаних з 

людиною: медицина, валеологія, філософія, соціологія, педагогіка, психологія та їх підгалузей. Розглянуто 

специфіку основних підходів у кожній галузі. Проаналізовано основні психологічні підходи щодо визначення 

поняття «здоров’я». Виділено чотири змістовно-смислові групи психологічних підходів: філософсько-

концептуальні, соціальні, особистісно-орієнтовані, комплексні. Наведено сутність та специфіку підходів у кожній 

групі. 

Ключові слова: здоров’я, психологія здоров’я, підходи, міждисциплінарний підхід.  

 

Креденцер О. В. Теоретический анализ основных подходов к определению понятия «здоровье» в 

психологии. Статья посвящена теоретическому анализу основных подходов к определению понятия «здоровье». 

Показано, что здоровье – широкое междисциплинарное понятие, находится в кругу внимания многих наук, 

связанных с человеком: медицина, валеология, философия, социология, педагогика, психология и их подотраслей. 

Рассмотрена специфика основных подходов в каждой отрасли. Проанализированы основные психологические 

подходы к определению понятия «здоровье». Выделены четыре содержательно-смысловые группы 

психологических подходов: философско-концептуальные, социальные, личностно-ориентированные, 

комплексные. Приведены сущность и специфику подходов в каждой группе. 

Ключевые слова: здоровье, психология здоровья, подходы, междисциплинарный подход. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах життєдіяльності суспільства проблема забезпечення 

здоров’я особистості та суспільства в цілому виходить на перші позиції. Досвід всесвітньої пандемії, 

пов’язаної з COVID-19, показав, як фактор здоров’я може відігравати вирішальну роль у розвитку 

економіки, політики, культури, освіти та інших сферах. Всесвітня пандемія висвітлила безліч проблем, 

в тому числі і психологічних, що виникають при порушенні здоров’язабезпечення суспільства. Тому 

надзвичайно актуальним сьогодні постає завдання аналізу феномену «здоров’я» на всіх рівнях 

(національному, організаційному, особистісному) та інституцій, що з ним пов’язані (ставлення до 

здоров’я, система охорони здоров’я, просвіта тощо), всіма науками, що так чи інакше дотичні до цієї 

проблеми. Важливе місце в цьому контексті належить психології. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз літератури показав наявність досить 

великої кількості досліджень, присвячених проблемі здоров’я (І. Бовіна [3], Ю. Бойчук [9], 

О. Васильєва, Ф. Філатов [6], П. Гусак, Н. Зимівець, В. Петрович [8], Л. Карамушка, Т. Дзюба [11], 

А. Шевченко [12], І. Коцан, Г. Ложкін, М. Мушкевич [13], Г. Нікіфоров [15], К. Терещенко  [19] та ін.).  

Разом із тим, слід відмітити, що більшість зазначених робіт, по-перше, виконані в руслі певних 

парадигм, по-друге, не завжди відображають комплексний психологічний підхід.  

Отже, актуалізована соціально-наукова значущість проблеми, її недостатня розробленість у 

сучасній психології зумовили мету нашого дослідження: здійснити теоретичний аналіз основних 

підходів до визначення поняття «здоров’я» в міждисциплінарному контексті та в психології. 

Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної 

та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психолого-

організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в 

умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Л.М. Карамушка. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Теоретико-методологічний аналіз поняття 

«здоров’я» доцільно, на наш погляд, здійснювати з огляду наступних питань: 

- Поняття про здоров’я; 
- Здоров’я як міждисциплінарний феномен; 

- Основні підходи до визначення поняття «здоров’я» в психології. 

Розглянемо послідовно зазначені питання. 

Насамперед розпочнемо з аналізу поняття «здоров’я» в цілому.  

Великий тлумачний словник української мови тлумачить слово «здоров’я» як, по-перше, «стан 

організму, при якому нормально функціонують усі його органи», а, по-друге, як «той чи інший стан 

самопочуття людини» [7, с. 455]. Із наведеного тлумачення ми бачимо, що вже в самій семантиці слова 

«здоров’я» закладено об’єктивне та суб’єктивне значення стану людини. Об’єктивне значення 
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відображає реальний стан життєдіяльності організму людини, а суб’єктивне – те, як людина себе 

сприймає в цьому сенсі, як вона себе ідентифікує.  

Н. Абаскалова [1], аналізуючи поняття «здоров’я», вказує на те, що найперше з визначень 

здоров’я – визначення Алкмеона (500 р. до н.е.), який розглядав здоров’я як гармонію протилежно 

спрямованих сил. Цицерон охарактеризував здоров’я як правильне співвідношення різних душевних 

станів. Епікурейці цінували здоров’я понад усе, протиставляючи його ентузіазму, прагненню до всього 

непомірного і небезпечного. Вони вважали, що здоров’я – це повний достаток за умови повного 

задоволення всіх потреб [1]. 

Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я визначає здоров’я як стан повного фізичного, 

духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних дефектів. Ми бачимо, 

що визначення ВООЗ вказує також на подвійне значення цього терміна: окрім фізичного стану людини 

(відсутність хвороби), здорова людина психологічно почуває себе благополучно, перебуває в стані 

«благополуччя». Отже в даному випадку до семантики поняття «здоров’я» додається ще один важливий 

термін «благополуччя», на якому ми зупинимось нижче. 

Аналіз літератури [1; 2; 3; 5; 6; 14; 20; 23] показує достатню складність визначення поняття 

«здоров’я». Це обумовлюється, на наш погляд, низкою причин. По-перше, загальновживаність цього 

слова, використання його в побутовому мовленні. По-друге, апелювання цим поняттям багатьма 

науками, адже здоров’я є міждисциплінарним предметом дослідження. По-третє, поняття «здоров’я» – 

складний, системний феномен, який має складну структуру рівнів, чинників, детермінант, показників, 

критеріїв тощо. По-четверте, сутність стану «здоров’я» у ході історичного розвитку суспільних 

відносин постійно змінювалося, тобто воно не статичне. Те, що раніше вважалося нормою, зараз може 

вважатися хворобою, і навпаки. 

Ю. Бойчук відмічає шість основних типів сутнісних елементів визначення здоров’я: 1) здоров’я 

як норма функціонування організму на всіх рівнях його організації; 2) здоров’я як динамічна рівновага 

(гармонія) життєвих функцій організму; 3) здоров’я як повноцінне виконання основних соціальних 

функцій, участь у житті суспільства й активна трудова діяльність; 4) здатність організму адаптуватися 

до умов навколишнього середовища, що змінюється; 5) відсутність патологічних змін і нормальне 

самопочуття; 6) повне фізичне, духовне, розумове й соціальне благополуччя [9]. Одночасно автор 

свідчить про наявність більше 450 визначень здоров’я людини, сформульованих фахівцями з різних 

наукових дисциплін. 

Проаналізуємо сутність поняття «здоров’я» як міждисциплінарний феномен. Аналіз 

літератури показує, що здоров’я – широке міждисциплінарне поняття, що перебуває в колі уваги 

багатьох наук, пов’язаних з людиною: медицина, валеологія, філософія, соціологія, педагогіка, 

психологія та їх підгалузей. 

Розглянемо послідовно специфіку основних підходів в кожній галузі. 

Закономірним є наявність багатьох досліджень щодо феномену здоров’я в медично-біологічних 

науках.  

Так, аналіз більшості робіт медиків, присвячених здоров’ю, показав, що основна увага тут 

приділяється здебільшого проблемі хвороби, аніж здоров’ю. Ю. Бойчук [9], розглядаючи це питання, 

вказує на те, що триває аналіз переважно негативного боку діалектичної єдності «хвороба-здоров’я». У 

той же час на прямі показники здоров’я мало звертається уваги, що призводить до однобічного 

тлумачення проблеми людського здоров’я та факторів, що його детермінують.  

На наш погляд, важливим для дослідження поняття здоров’я є відхід від дуалістичного аналізу 

«здоров’я-хвороба» та використання системного підходу. 

Е. Казін, Т. Паніна, В. Казначеєв, Г. Кураєв [10] аналізують здоров’я на основі багаторівневого 

системного медико-біологічного підходу та виділяють такі складові: 1. Спосіб життя. 2. Фізичний 

розвиток. 3. Функціональний стан. 4. Тип реактивності. 5. Імунітет. 6. Профілактика. 

Дещо інший вектор аналізу феномену здоров’я набуває у валеології. Валеологія (від лат. – valeo 
бути здоровим) була сформульована і обґрунтована професором І. Брехманом в 1980–1982 роках, як 

ідея нового напряму науково-дослідної та практичної діяльності про здоров’я людини, про шляхи його 

забезпечення, формування і збереження в конкретних умовах життєдіяльності [4]. І. Брехман [4] 

визначає поняття «здоров’я людини» як її здатність зберігати відповідну віку стійкість в умовах різких 

змін кількісних і якісних параметрів триєдиного потоку сенсорної, вербальної і структурної інформації.  

З точки зору сучасної валеології [5], центральним поняттям у проблемі здоров’я є поняття 

адаптації. З тієї точки зору здоров’я розглядається як стан рівноваги між адаптаційними можливостями 

організму (потенціалом людини) та мінливими умовами навколишнього середовища.  
У галузі гуманітарних наук у визначенні сутності здоров’я виділяються два підходи: 

філософський підхід до життя і здоров’я як самоцінності і ресурсний, коли людське здоров’я і 
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тривалість життя розглядаються з точки зору потенційних ресурсів людини, людських потенцій 

фізичного тіла, розуму і духовності всього народонаселення Землі, окремих етносів і індивідів.  

У лексиці філософської мови здоров’я, на думку Ю. Хрустальова, – це «не що інше, як 

досягнення свободи на різних рівнях людського буття. На першому, фізичному (тілесному) – це свобода 

від мук болю. На другому, психічному (душевному) – свобода від негативних пристрастей, 

пронизливого страху, тобто досягнення якогось безтурботного, незворушного стану. На третьому, 

ментальному – це свобода від мук совісті через прояви користі, егоїзму або грубого індивідуалізму. І на 

філософському (екзистенційному) рівні – це свобода творчості, свобода совісті, свобода кожної людини 

бути самим собою. Це особисте набуття нею сенсу життя як найвищої цінності власного буття » [9, 

с. 37]. 

Філософське розуміння здоров’я пропонують В. Канке і Г. Кузьмін [2, с. 16].  В одному випадку 

здоров’я розглядається ними як цінність. В іншому – як критерій оцінки особистості. У першому 

випадку лікування полягає в тому, щоб скорегувати ціннісно-цільові характеристики особистості 

пацієнта, зміст його почуттів, думок, висловлювань, вчинків, домогтися такого їх поєднання, яке 

забезпечило б прийнятний для хворого життєвий успіх. Ціннісне ставлення особистості до світу, до 

себе реалізується в емоціях, волі, рішучості, цілеспрямованості, творчості. 

Р. Салахутдінова, аналізуючи поняття здоров’я, посилається на Сократа, який мислив про 

здоров’я, ґрунтуючись на глибокому розумінні сутності і природи людини: «Людина, пізнай себе». 

Саме філософія, на відміну від інших наук, прагне до цілісного осмислення здоров’я, опираючись на 

природу людини, гармонію її відносин з навколишнім світом, між власним тілом і духом, дає уявлення 

про світ і нормі здоров’я [16]. 

Широкого розповсюдження проблема здоров’я набула й у педагогіці. В цьому контексті 

виокремився цілий напрямок – «педагогіка здоров’я», який відповідає за здоров’яорієнтовний напрямок 

у сфері освіти.  

Н. Абаскалова [1], розкриваючи основи педагогіки здоров’я, вказує на те, що в роботах, які 

висвітлюють проблеми підготовки педагогів до здійснення здоров’язберігаючих діяльності в освітніх 

установах (І. Баєва, О. Клестова, С. Ратенко, Т. Сущенко, Н. Суворова, Л. Уткіна та ін.), розглянуто 

питання організації здоров’язберігаючого навчання; психологічно безпечного освітнього середовища; 

формування систем і моделей здоров’язберігаючої діяльності в освітніх установах; готовності педагогів 

до здійснення здоров’язберігаючої діяльності; реалізації валеологічного компонента професійної 

підготовки.  

Об’єктом педагогіки здоров’я є виховання, навчання і розвиток здорової людини, а предметом – 

факти, закономірності, механізми і умови виховання, навчання і розвитку здорової людини [1]. 

Досить широкого розповсюдження набули дослідження здоров’я особистості в психологічних 

науках. 
М. Чеснокова [23] вказує на те, що, як психологічна категорія, поняття здоров’я вимагає 

поглибленого загальнопсихологічного опрацювання. Авторка розглядає здоров’я людини як вищу 

психічну функцію (ВПФ), розкриваючи це через наступні положення: 1). Здоров’я людини є продуктом 

розвитку. Фізичне здоров’я як нормальне функціонування нормально сформованих органів і систем 

становить біологічну основу і вихідну точку такого розвитку; 2). Як будь-яка ВПФ здоров’я людини 

проходить у своєму розвитку дві стадії: від інтерпсихічної до інтрапсихічної, від соціальної до 

індивідуальної, від зовнішньої вимоги суспільства до індивіда до власної потреби людини «бути 

здоровим»; 3). Рівні здоров’я – фізичний, соціальний та духовний – виступають основними складовими 

факторами системи здоров’я як ВПФ; 4). Здоров’я людини як ВПФ, що має соціальне походження, 

являє собою відкриту систему. Високий ступінь мінливості соціального фактора є основним джерелом 

внутрішнього руху і трансформації системи. З огляду на це, будь-яке захворювання (як психічне, так і 

соматичне) має включати в себе корекцію соціального вектора цієї системи; 5). З уявлення про здоров’я 

як ВПФ випливає, що здоров’я людини – динамічне утворення. Воно не може бути досягнуто / 

збережено раз і назавжди. На кожному новому етапі соціального і особистісного розвитку знаходження 

здорового балансу – оптимальної інтеграції різних складових системи (успішне розв’язання 

суперечностей різних рівнів) представляє для індивіда самостійне завдання; 6). Формування здоров’я як 

ВПФ прямо пов’язане з розвитком самосвідомості людини. В індивідуальній свідомості уявлення про 

здоров’я проходить низку стадій: усвідомлення здоров’я як інструментальної цінності; усвідомлення 

здоров’я як цілі; усвідомлення здоров’я як способу існування. Остання стадія передбачає набуття 

людиною свого індивідуального життєвого стилю. 

Розглядаючи здоров’я особистості як вищу психічну функцію, а не натуральну, М.Г. Чеснокова 
робить висновок про те, що здоров’я людини не є якиймсь природним ресурсом, який тільки 

витрачається нею упродовж життя. Відповідно до цього, на її думку, мова повинна йти не про 
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збереження або відновлення здоров’я, а про активне формування і підвищення вихідного рівня 

фізичних можливостей [23].  

Розглядаючи здоров’я з психологічної точки зору, психологи пов’язують його з особистісно-

психологічними особливостями особистості.  

У цьому контексті І.Я. Коцан, Г.В. Ложкін, М.І. Мушкевич говорять про те, що ключовим 

моментом у проблемі здоров’я людини в контексті психології є питання про критерії його оцінювання. 

Серед особистісних проявів автори називають такі критерії здоров’я: оптимізм; зосередженість 

(відсутність метушливості); урівноваженість; моральність (чесність, сумлінність й ін.); адекватний 

рівень домагань; почуття обов’язку; впевненість у собі; невразливість (уміння звільнятися від 

прихованих образ); відсутність ліні; незалежність; безпосередність (природність); відповідальність; 

почуття гумору; доброзичливість; толерантність; самоповага; самоконтроль. Серед психічних станів 

виділяють такі критерії здоров’я: емоційна стійкість (самовладання); зрілість почуттів відповідно до 

віку; вміння опанувати негативні емоції (страх, гнів, жадібність, заздрість та ін.); вільний, природний 

прояв почуттів і емоцій; здатність радіти. Серед психічних процесів автори вказують на такі найбільш 

відомі критерії здоров’я: максимальне наближення суб’єктивних образів до певних об’єктів дійсності 

(адекватність психічного відображення); адекватне самосприйняття; уміння зосереджувати увагу на 

предметі; утримання інформації в пам’яті; здатність до логічного опрацювання інформації критичність 

мислення; креативність (здатність до творчості, уміння користуватись інтелектом); знання себе; 

дисципліна розуму (керування думками) [13]. 

Далі перейдемо до аналізу основних психологічних підходів щодо визначення поняття 

«здоров’я». 

Л. Царенко [21], аналізуючи українські традиційні моделі здоров’я, виділяє класичний, 

некласичний, постнекласичний підходи до аналізу сутності здоров’я.  

Так, авторка зазначає, що класичний підхід у психології ґрунтується на природничо-наукових 

засадах, дослідження характеризуються фрагментарністю, предметом вивчення є окремі аспекти явища. 

Класичне уявлення про здоров’я обмежується соматичною і психічною складовими. Здоров’я в цій 

парадигмі мислиться як відсутність хвороби, є синонімом «норми» і зауважується в процесі вивчення 

патології: відхилень у розвитку людини, внутрішньоособистісних конфліктів, криз, хвороб, особистості 

хворих тощо. Творці більшості фундаментальних психологічних теорій особистості та 

психотерапевтичних підходів, починаючи з психоаналітичних робіт З. Фройда, А. Адлера, К. Г. Юнга, 

відштовхувалися саме від хворобливих проявів людської психіки.  

Для некласичного підходу характерне дослідження здоров’я як цілісного і системного феномену. 

Одним із основних принципів некласичного уявлення про здоров’я є принцип ієрархічності, відповідно 

до якого людина – це складна жива система, життєдіяльність якої забезпечується на різних, але 

взаємозв’язаних між собою рівнях функціонування. Узагальнюючи роботи представників цього 

підходу, авторка виділяє чотири рівні відображення здоров’я / захворювання у психіці людини: рівень 

відчуттів, емоційний, інтелектуальний, мотиваційний [21].  

Що стосується постнекласичного тлумачення поняття «здоров’я», то, як зазначає Л. Царенко, 

саме в межах постнеокласичної парадигми вивчення різних феноменів людського буття, зокрема 

феномену здоров’я, розширюється від уявлення (внутрішньої картини здоров’я) окремого індивіда до 

врахування соціальних, культурних та етнічних контекстів [21]. 

С. Цимбалюк [22] на підставі інших критеріїв виділяє три основних підходи до розкриття 

поняття «здоров’я».  

Перший підхід автор характеризує як вузькоспрямований, що вирізняється прагненням 

обмежити сферу застосування терміна «здоров’я» виключно сферою фізичного розвитку та 

функціонального стану організму. До цього підходу віднесено визначення окремих видів здоров’я, що 

подаються авторами внаслідок дослідження різних сфер його прояву (психологічне, соціальне, духовне 

здоров’я та ін.). Визначення, сформульовані на основі таких позицій, акцентують увагу на фізичному 

здоров’ї, відсутності хвороб та підкреслюють досконалість саморегуляціії організму, гармонію 

фiзiологiчних процесiв і, як наслiдок, його здатність адаптуватися до мінливих негативних чинників 

середовища [22]. 

Другий підхід, за концепцією С. Цимбалюк до трактування сутності здоров’я, акцентує увагу на 

особистих відчуттях людини та її оцінці свого стану відповідно до умов середовища існування та вимог 

суспільства. Здоров’я трактується як гармонійне поєднання фізичного, психологічного стану й 

самопочуття людини як повноцінного члена суспільства. У деяких визначеннях здоров’я подано як 

системну цілісність психологічної, фізичної та духовної складових частин. Здоров’я, згідно з другим 
підходом, передбачає добре самопочуття, душевний комфорт, стан, коли людина почуває себе 

здоровою й щасливою.  
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Згідно з третім підходом автора, здоров’я не є самоціллю. Пріоритетом формування здоров’я 

визначено цілі досягнення відповідного його рівня (самореалізація особистості, виконання соціальних і 

біологічних функцій, виконання суспільно корисної праці). Підкреслюється, що здоров’я є 

обов’язковою умовою задоволення потреб вищого рівня (самореалізації людини) та є чинником 

суспільного прогресу. Здоров’я – міра соціальної активності, ставлення iндивiда до cвіту; воно дає 

можливість виконувати свої біологічні й соціальні функції. Здоров’я трактують не лише як стан 

органiзму, але і як стратегію життя людини [22].  

Аналіз літератури із зазначеної проблеми дозволив нам узагальнити,  систематизувати та 

класифікувати основні підходи до визначення поняття «здоров’я» (Н. Абаскалова, А. Зверкова [1], 

О. Васильева, Ф. Філатов [6], О. Миронова [14], М.В. Сокольська [18], Н. Світлична [17], О. Федько 

[20], М. Чеснокова [23] та ін.), кожний із яких вносить свої специфічні параметри у сутність цього 

феномену, і водночас вони тісно пов’язані між собою та є взаємодоповнюваними. Отже, нами виділено 

наступні змістовно-смислові групи підходів.  

Перша  група підходів – філософсько-концептуальні. До цієї групи  віднесено наступні підходи: 

1. Феноменологічний. Проблеми здоров’я і хвороби трактуються як фундаментальні аспекти 

або варіації індивідуального, неповторного «способу буття-в-світі», вони включені в суб’єктивну 

картину світу і можуть бути осягнуті лише в її контексті.  

2. Еволюціоністичний. Здоров’я розглядається як фундаментальна проблема пристосування 

людства як виду до навколишнього середовища. 

3. Дискурсивний. Будь-яке уявлення про здоров’я може бути досліджено як продукт певного 

дискурсу, що має власну внутрішню логіку конструювання. Для ясного розуміння структури 

конкретного уявлення потрібний поглиблений дискурс-аналіз. 

4. Диспозиційний. Тісно пов’язаний з дискурсивним. Здоров’я розглядається як продукт 

певних диспозицій. У рамках даного підходу здійснюється культурно-історичний і порівняльний аналіз 

різних диспозиційних моделей і практик. 

Друга група підходів – соціальні, до яких  включено такі підходи: 

5. Крос-культурний, або соціально-орієнтований. Здоров’я розглядається як соціокультурне 

поняття, його характеристики відносні і детерміновані специфічними соціальними умовами, 

культурним контекстом, своєрідністю національного способу життя і образу світу. 

6. Культурологічний. Здоров’я належить до сфери людської культури. 

Третя група підходів – особистісно-орієнтовані. В цю групу входять наступні підходи: 

7. Нормоцентричний. Здоров’я розглядається як сукупність середньостатистичних норм 

сприйняття, мислення, емоційного реагування і поведінки, в поєднанні з нормальними показниками 

соматичного стану індивіда. Це певний оптимальний рівень функціонування організму і психіки. 

8. Аксіологічний. Здоров’я трактується як головна цінність життя, що займає найвище місце в 

ієрархії потреб людини. 

9. Акмеологічний. Здоров’я розглядається як показник життєвого благополуччя людини, 

результат її саморозвитку, необхідна умова актуалізації вищих можливостей людини. 

10. Компетентнісний. Здоров’я вивчається як компетентність (здатність) до самоаналізу, 

самозбереження, саморозвитку. 

11. Діяльнісний. Здоров’я розглядається як результат власної діяльності людини.  

12. Кількісний. Людина в кожен період часу має певну величину функціональних можливостей, 

що дозволяє їй реалізувати свою генетичну програму, тобто величину здоров’я. Це означає, що в якому 

б стані людина не перебувала, у неї є певний запас сил і енергії.  

Четверта група підходів – комплексні. До цієї групи включено наступні підходи: 

13. Системний. Здоров’я розглядається як багатовимірний феномен, що поєднує в собі 

гетерогенні якісно різні компоненти, що відображають фундаментальні аспекти людського існування. 

14. Інтегративний. Здоров’я аналізується з точки зору інтеграції різних моделей і систем на 

єдиній концептуальній основі, з урахуванням їх ресурсів та обмежень, згідно з базовими принципами 

теорії систем. При цьому будь-які принципи, моделі та системи визнаються адекватними способами 

вивчення здоров’я на різних рівнях людського буття.  

15. Холістичний. Підхід ґрунтується на ідеї холізму (слово грецького походження, що означає 

«цілісність»). Здоров’я розглядається як цілісна система індивіда.  

Висновки. Всесвітня пандемія показала всьому людству наявність низки проблем, пов’язаних зі 

здоров’ям як на особистісному, так і на державному рівнях. Тому постає актуальним завдання 

реформування, перебудови системи, пов’язаної зі здоров’ям, як в академічній, так і в прикладній 

площинах. Важливим у цьому контексті є переосмислення сутності власне поняття «здоров’я». Слід 

підкреслити, що комплексні підходи є сучасними та такими, що доводять свою ефективність та 
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адекватність сучасним вимогам. Разом із тим, з огляду на сучасні світові тенденції, в тому числі 

пов’язані і з всесвітньою пандемією, комплексні підходи, на нашу думку, повинні бути розширені і 

доповнені. Цілісність здоров’я людини не має обмежуватись тільки «внутрішніми» складовими. 

Здоров’я людини повинно розглядатися в цілісній системі здоров’я організації та нації, в єдності 

внутрішнього та зовнішнього контекстів. Важливе місце в цьому контексті відводиться організаційній 

психології, зокрема, аналізу місця, ролі та функцій організації в здоров’язабезпеченні людини.  

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в проведенні емпіричних досліджень 

здоров’я в руслі організаційної психології з урахуванням сучасних тенденцій та специфіки 

постпандемійного періоду.  
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Kredentser, O. V. Theoretical analysis of the main approaches to the concept of health. The article gives a 

theoretical analysis of the main approaches to the concept of health. Health is a broad interdisciplinary concept, which is in 

the focus of many human-centered sciences: medicine, valeology, philosophy, sociology, pedagogy, psychology, etc. The 

author discusses the features of the main approaches peculiar to each science. The author analyzes four groups of 

psychological approaches to the concept of health: philosophical-conceptual, social, personality-oriented, and integrated. It 

is emphasized that integrated approaches, which are the youngest ones, are quite effective and meet modern requirements. 

However, given the current global trends, including those related to the global pandemic, integrated approaches should be 

expanded and supplemented. The integrity of human health should not be limited to internal components. Human health 

should be considered in the holistic system of organization and nation health as well as in the unity of internal and external 

contexts. An important place in this context is given to organizational psychology, in particular, the analysis of the place, 

role and functions of the organization in human health. 
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Лагодзінська В. І. 

 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ЯК ЧИННИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

 
Лагодзінська В. І. Методики для дослідження креативності персоналу освітніх організацій як 

чинника психологічного здоров’я. У статті розглянуто підходи до аналізу креативності персоналу освітніх 

організацій та представлено комплекс методик для емпіричного дослідження креативності персоналу освітніх 

організацій як чинника психологічного здоров’я. Комплекс включає три методики: методику «Який Ваш творчий 

потенціал?» С.А. Касьянова, опитувальник «Який Ваш креативний потенціал?» Г.С. Нікіфорова, М.А. Дмитрієвої, 

В.М. Снєткова та опитувальник «Креативність» Н. Ф. Вишнякової. Детально проаналізовано зміст кожної з 

методик та їх призначення. 

Ключові слова: креативність, творчість, креативний потенціал, психологічне здоров’я особистості, 

психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій, методики. 

 

Лагодзинская В. И. Методики для исследования креативности персонала образовательных 

организаций как фактора психологического здоровья. В статье рассмотрены подходы к анализу креативности 

персонала образовательных организаций и представлен комплекс методик для эмпирического исследования 

креативности персонала образовательных организаций как фактора психологического здоровья. Комплекс 

включает три методики: методика «Какой Ваш творческий потенциал?» С.А. Касьянова, опросник «Какой Ваш 

креативный потенциал?» С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В.М. Снеткова и опросник «Креативность» 

Н. Ф. Вишняковой. Подробно проанализировано содержание каждой из методик и их назначение. 

Ключові слова: креативность, творчество, креативный потенциал, психологическое здоровье личности 

образовательных организаций, психологическое здоровье персонала, методики. 

 

Постановка проблеми. Реалізація стратегії розвитку національної освіти в Україні та 

нововведень можливі лише на основі збереження психологічного здоров’я персоналу освітніх 

організацій. 

Тож однією із актуальних проблем сучасної системи освіти, разом із розвитком та 

інноваційністю, є забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій, як на рівні 

освітнього закладу в цілому, так і на рівні особистості в організації.   

Одним із резервів покращення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій є 

виявлення та дослідження детермінант його забезпечення, що пов’язані з особистістю в організації та її 

діяльністю. Аналіз літератури показує, що в ієрархії чинників психологічного здоров’я персоналу 

освітніх організацій важливе місце належить креативному потенціалу особистості. Чим імовірніші 

перспективи розвитку соціуму, тим більш необхідні креативні особистості, які здатні їх реалізувати і 

управляти творчим процесом оновлення.  

Т. Яковишина наголошує на тому, що сучасний педагог має 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 [44]. 

У найпростішому варіанті слід говорити про феномен творчого потенціалу як про ресурс 

творчих можливостей людини, здатність конкретної людини до здійснення творчих дій, творчої 

діяльності в цілому [25]. 

У зв’язку з цим постає проблема методичного забезпечення дослідження проблеми 

креативності як важливого чинника забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх 

організацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури засвідчив, що вивчення 

поняття «креативність» особистості має достатню багатовекторність (О. Антонова [2; 3], 

Д. Богоявленська [4; 5], О. Бондарчук [6], Л. Даринська [13], Дж. Гілфорд [11], П. Горностай [12], 

В. Лагодзінська [23], О. Лобода [25], Т. Любарт [27], В. Моляко [30-32] А. Маслоу [28], І. Поклад [37], 

В.А. Роменець [40], Т. Яковишина [44], Н. Ярема [45] та ін.). 

Що стосується психологічного здоров’я персоналу освітньої організації, то ця проблема 

знайшла значно менше відображення, зокрема, в роботах вітчизняних учених. У публікаціях, 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 [19–21].  
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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 [9; 10], Ю. Никоненко [33], А. Шувалов [43] та ін.). Психологічне 

здоров’я визначається як процес гармонійного особистісного опрацювання життєвого досвіду в 

напрямку самоздійснення особистості (Т. Коваленко [22], Н. Підбуцька [36] та ін.). 

Що стосується проблеми аналізу методичного інструментарію для дослідження креативності 

персоналу освітніх організацій як чинника психологічного здоров’я, то цьому аспекту приділено 

недостатньо уваги. Окремі методи дослідження креативності персоналу організацій описували у своїх 

працях І. Виноградова [7], Т. Ільїна [18], Є. Ільїн [17] та ін. Разом із тим, слід підкреслити, що зазначені 

роботи не розкривають достатньою мірою всіх аспектів зазначеної проблеми.  

Виходячи з актуальності та недостатньої розробки проблеми, метою нашого дослідження 

виступає аналіз методик для дослідження креативності як важливого чинника забезпечення 

психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. 

Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної 

та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психолого-

організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в 

умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Л. Карамушка. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Розглянемо, насамперед, основні 

концептуальні підходи до дослідження креативності як важливого чинника забезпечення 

психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій.  

Найбільш широко представлені дослідження креативності особистості в контексті її 

психологічного здоров’я в гуманістичній психології (А. Маслоу [28] та ін.). 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. 

Вітчизняний дослідник В. Моляко [30] 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 [30]. 

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 [1]. 

Отже, у дослідженнях особливостей психологічного здоров’я особистості значна увага 

зосереджена на проблемі розкриття її потенційних можливостей. Особливого значення ми надаємо саме 

креативності особистості. 

На переконання А. Маслоу [28], 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 та ін.). 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 [28].  
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Згідно з нашими попередніми дослідженнями [24], до основних підходів з дослідження 

креативності персоналу освітніх організацій як чинника психологічного здоров’я слід віднести: 

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 

[26], В. Моляко [30–32] 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 [15] 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 [40] та ін.) – цінності визначають зміст творчості, творчість є цінною 

лише тоді, коли виражається в позитивній продуктивності; 5) діяльнісний підхід (В. Моляко [30–32] та 

ін.) – внутрішня активність особистості, як правило, має прояв у її зовнішній (діяльнісній) активності, 

метою якої є перетворення світу через власну діяльність; 6) мотиваційний підхід (А. Маслоу [28], 

Г. Олпорт [34] та ін.) – до творчості особистість спонукає певний тип мотивації, тому творчість 

породжується специфічними внутрішніми прагненнями людини. 

У свою чергу, В. Рибалка [39] зазначає, що володіння адекватним методико-діагностичним 

інструментарієм стає необхідною передумовою ефективного розуміння творчої особистості й 

педагогічного керування її розвитком.  

Для нашого дослідження важливе значення мають педагогічні праці, присвячені проблемам 

розвитку творчої особистості в навчально-виховному процесі (І. Зязюн [16], В. Моляко [30-32], 

С. Поташник [38], М. Сисоєва [41], Ю. Сокольніков [42] та ін.). 

Зокрема існує достатня кількість методик діагностики креативності особистості, які мають 

узагальнений характер і не враховують особливості певного виду діяльності. Відбір найбільш 

ефективних методик діагностики креативності персоналу освітніх організацій як чинника 

психологічного здоров’я у нашому дослідженні доцільно здійснювати відповідно до визначених 

критеріїв, які буде розкрито нижче.  

Для вивчення особливостей розвитку креативної складової персоналу освітніх організацій 

необхідно визначити такі психодіагностичні методики, які забезпечать надійність, достовірність та 

валідність дослідження. 

На основі аналізу літератури нами було підібрано «Комплекс методик для дослідження 

креативності персоналу освітніх організацій як чинника психологічного здоров’я», який включає три 

методики: методику «Який Ваш творчий потенціал?» С.А. Касьянова [29], опитувальник «Який Ваш 

креативний потенціал?» Г.С. Нікіфорова, М.А. Дмитрієвої, В.М. Снєткова [35] та опитувальник 

«Креативність» Н.Ф. Вишнякової [8], виділені та проаналізовані нами.  

Проаналізуємо послідовно кожну із методик. 

Перша методика «Який Ваш творчий потенціал?» С.А. Касьянова [29] може бути використана 

для дослідження творчого потенціалу персоналу освітніх організацій. Вона діагностує такі показники: 

межу допитливості; віру в себе; постійність; амбіційність; слухову пам’ять; зорову пам’ять; прагнення 

бути незалежним; уміння абстрагуватися; ступінь зосередженості. Ці здібності і становлять основні 

якості творчого потенціалу та його загальний рівень. 

Методика складається з 18 пунктів, інструкції для учасників дослідження та інтерпретації 

результатів дослідження. 

Обробка та інтерпретація результатів відбувається шляхом підрахунку відповідної кількості 

балів за кожну відповідь «А», «Б», «В». У результаті вираховується загальний рівень творчого 

потенціалу: високий, середній, низький.  

Низький рівень творчого потенціалу говорить про те, що творчий потенціал невеликий. 

Можливою причиною є недооцінка себе, своїх здібностей. Відсутність віри у свої сили призводить до 

думки про взагалі неспроможність до творчості.  

Середній рівень творчого потенціалу свідчить про цілком нормальний творчий потенціал, про 

наявність тих якостей, які дозволяють людині творити. Разом із тим, є і проблеми, які гальмують процес 

творчості.  

При високому рівні творчого потенціалу у людини є багатий вибір можливостей для творчості. 

Якщо вдало застосувати свої здібності, то людині доступні будь-які різноманітні форми творчості. 

Також для дослідження творчого потенціалу персоналу освітніх організацій доцільно, на наш 

погляд, використовувати опитувальник «Який Ваш креативний потенціал?» (Г.С. Нікіфорова, 
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М.А. Дмитрієвої, В.М. Снєткова) [35], спрямований на вивчення креативного потенціалу, який є 

важливою умовою введення інноваційних змін в освітніх організаціях. Цей опитувальник дозволяє 

пізнати потенціал і визначити, що саме, можливо, заважає персоналу освітніх організацій на шляху до 

забезпечення відповідного рівня психологічного здоров’я. Окрім того, визначається загальний показник 

креативності. 

Креативний потенціал досліджується в трьох основних виявах: 1) «Моя особистість»; 2) «Мій 

підхід до розв’язання проблем»; 3) «Моє робоче середовище». Шкали А  «Моя особистість» і В «Мій 

підхід до розв’язання проблем» дозволяють діагностувати рівень розвитку творчого потенціалу 

особистості та здатності до креативного розв’язання проблем. Так, за допомогою шкали А «Моя 

особистість» можна визначити такі рівні розвитку творчого потенціалу персоналу освітніх організацій: 

а) креативний потенціал особистості стримується деякими почуттями стосовно себе; б) креативний 

потенціал достатньо розвинений, але не завжди проявляється; в) креативний потенціал 

високорозвинений та наявні здібності надихати до креативності інших. Шкала В «Мій підхід до 

розв’язання проблем» дає можливість виокремити такі рівні креативності у розв’язанні проблем у 

персоналу освітніх організацій: а) стиль розв’язання проблем має тенденцію бути «книжним», йому 

бракує креативності; б) підхід до розв’язання проблем іноді визначається ригідністю і може приводити 

до стандартних рішень, які більше, ніж потрібно, спираються на минулі розв’язки подібних проблем; в) 

відкритий, креативний підхід до розв’язання проблем і здатність підтримувати інших під час 

розв’язання проблем. 

Шкала С «Моє робоче середовище» дозволяє оцінити, наскільки креативним є робоче 

середовище в освітніх організаціях. Зокрема, за допомогою опитувальника можна визначити три рівні 

творчої спрямованості організаційного середовища: а) робоче середовище не підтримує креативного 

мислення; б) у робочому середовищі час від часу важко бути креативним; в) робоче середовище є 

ідеальним для креативної особистості.  

Також на основі поєднання  різних шкал опитувальника «Який Ваш креативний потенціал?» 

(шкали А «Моя особистість», шкали В «Мій підхід до розв’язання проблем» та шкали С «Моє робоче 

середовище») можна визначити такі рівні загального творчого потенціалу персоналу освітніх 

організацій: а) «Нині Ви розумієте, що всі ми маємо значний потенціал креативності, – йому тільки 

треба дати шанс проявитися. Тому позбудьтеся перепон для прояву своєї креативності зі свого боку і з 

боку інших»; б) «У Вас хороший креативний потенціал, який поки прихований і стримується чи Вами 

особисто, чи Вашим підходом до розв’язання проблем, чи Вашим робочим середовищем. Ви в змозі 

змінити кожен з трьох аспектів – так чого ж Ви зволікаєте?»; в) «Ви, вочевидь, висококреативна 

особистість з великим потенціалом. Продовжуйте розвивати Ваш талант, прагнучи знайти нові шляхи 

його використання – вдома, у Ваших захопленнях, і, звісно, на роботі».  

Отже, на основі отриманих емпіричних результатів рівня креативного потенціалу персоналу 

освітніх організацій можуть бути визначені шляхи забезпечення рівня психологічного здоров’я, тобто 

подальшого гармонійного співвідношення творчого потенціалу та психологічного здоров’я. 

Для більш детального вивчення творчого потенціалу персоналу освітніх організацій доцільно 

використовувати відносно просту, універсальну та валідну експрес-діагностику творчих схильностей 

особистості – тест-опитувальник «Креативність» Н.Ф. Вишнякової [8], який інтегрував би основні 

показники креативності. Тест побудовано за принципом виявлення переваг, спрямованості і креативних 

характеристик, а також можливих резервів, рівня самооцінки і творчого потенціалу особистості.  

Структура креативних характеристик особистості включає кілька досить великих інтегрованих 

якостей. Опитувальник складається з 80 пунктів, згрупованих у 8 шкал: 1) творче дивергентне 

мислення; 2) допитливість; 3) оригінальність; 4) уява; 5) інтуїція; 6) емоційна емпатія; 7) відчуття 

гумору; 8) творче ставлення до професії. 

Методика дослідження дозволяє виявити рівень творчих схильностей особистості і побудувати 

психологічний креативний профіль. Дає можливість інтерпретувати приховані механізми психічної 

регуляції на основі подолання життєвих ситуацій. Експериментально отримана інформація дозволить 

класифікувати дане випробування по релевантній якості, тобто можливо кількісне і якісне порівняння 

отриманих результатів. На основі побудови психологічного профілю креативності наочно можна 

виразити рівень однієї з творчих характеристик і залежність між ними. 

Креативність – це якісне, а не кількісне перетворення, певну складність представляє вибір 

адекватних критеріїв і якісних складових креативного потенціалу. У тесті умовно виділяються 

креативні показники, що включають такі основні фактори:  

 Творче (дивергентне) мислення як інтелектуальний процес створення нового. Виділяючи 

творче мислення як важливу складову творчої особистості, передбачається поєднання пильності у 
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пошуках проблем, гнучкості інтелекту, легкості генерування ідей і здатності до віддаленого 

асоціювання, що проявляє себе як нестандартність мислення, яку здавна вважають неодмінною 

складовою частиною таланту. 

 Оригінальність як здатність особистості відтворювати безліч різноманітних, незвичайних і 

нестереотипних ідей на основі продукування віддалених асоціацій, нешаблонність пошуку розв’язку 

проблем, винахідливість.  

 Уява як створення нових образів відповідно до творчих задумів, реалізованими в 

незвичайних і цінних (для особистості або суспільства) продуктах діяльності.  

 Допитливість як відкритість до всього нового і невідомого, яка проявляється в підвищеній 

активності і прагненні до пошуку цікавої інформації.  

 Інтуїція як підсвідоме осягнення істини або ідеї на основі здогадки, «внутрішнього голосу» і 

попереднього міркування. Інтуїція як творче осяяння відображає спосіб латентного (прихованого) 

дивергентного мислення.  

 Емоційність і емпатія, які характеризують зміст, якість і динаміку емоцій і почуттів, 

ставлення особистості до продуктивної процесу і результату.  

 Почуття гумору. Дотепність і незвичність бачення проблеми під гумористичним кутом зору. 

Гумор творчої особистості відрізняється філософським витонченим висміюванням реальних людських 

недоліків, властивих багатьом людям, але без заподіяння шкоди і образ іншої людини. Це часто набуває 

форми глузування з того, що викликає скоріше сміх, ніж злість. Гумор в атмосфері творчості 

спонтанний, імпровізаційний і доброзичливий. Гумор творчої особистості можна назвати добродушним 

і конструктивним та розглядати як творче ставлення до професійної значимої діяльності.  

 Професійна креативність включає продуктивну професійну спрямованість особистості, 

рівень оригінальності мислення, імпровізаційність, відкритість до нового в діяльності і новаторство. 

Справжній прояв креативності відбувається в процесі продуктивної діяльності, коли в міру 

включення в творчий процес і залучення до творчої діяльності людини поступово відбуваються 

психокорекція та самокорекція, в ході яких розкривається і розвивається креативний потенціал 

особистості.  

Вищеописані підходи щодо діагностики креативності не виключають, а доповнюють один 

одного. Оскільки креативність є багатовимірним утворенням, доречно досліджувати різні її аспекти за 

допомогою певних методик. 

Висновки. Використання зазначених методик дасть можливість вивчити рівень розвитку 

структурних компонентів та складових креативного потенціалу як важливих чинників забезпечення 

психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій, як на рівні освітнього закладу в цілому, так і 

на рівні особистості в організації.  

Перспективи подальших досліджень. Представлений комплекс методик буде використано для 

проведення спеціального емпіричного дослідження на наступних етапах діагностики та аналізу 

означеної проблеми. Перспективним напрямом розвитку наукової проблематики надалі вбачається 

розробка та впровадження психолого-педагогічної програми розвитку творчого потенціалу. 
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Lagodzinska, V. I. Instruments for studying educational organization staff creativity as a psychological 

health factor. The article deals with educational organization staff psychological health factors both at individual and 

organizational levels. It has been shown that personal creative potential is an important psychological health factor. 

The author presents a set of instruments to use in studying educational organization staff creativity as their 

psychological heal factor and analyzes in detail each instrument and its purpose. 

Based on the analysis of the relevant literature, the author included in a set of instruments for studying educational 

organization staff creativity as their psychological health factor "What is your creative potential?" by G.S. Nikiforova, 

M.A. Dmitrieva and V.M. Snetkova, "What is your creative potential?" by S.A. Kasyanova and "Creativity" by N.F. 

Vyshnyakova. 

These instruments will allow assessing the levels of the educational organization staff creative potential 

components as as important factors in staff psychological health, both at the organizational and individual levels. 

The presented set of instruments is planned to use in an empirical study into educational organization staff 

creative potential as their psychological health factor. The author believes that the development and testing of an 

educational organization staff creative potential development program is an important task of future research. 

Key words: creativity, creative potential, psychological health of the individual, psychological health of the staff 

of educational organizations, instruments. 
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Терещенко К. В. 

 

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ 

 
Терещенко К. В. Детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій в 

умовах соціальної напруженості. У статті розглянуто детермінанти психологічного здоров’я персоналу 

організацій в умовах соціальної напруженості. Визначено зміст та структуру психологічного здоров’я особистості, 

охарактеризовано психологічне здоров’я персоналу організацій. Наведено модель детермінант психологічного 

здоров’я персоналу організацій в умовах соціальної напруженості. Зазначено, що детермінанти психологічного 

здоров’я персоналу організацій в умовах соціальної напруженості слід розглядати на трьох рівнях: макрорівні 

(рівні суспільства), мезорівні (рівні організації) та мікрорівні (рівні особистості в організації). Виділено чотири 

групи особистісних детермінант психологічного здоров’я персоналу організацій, а саме детермінанти, що пов’язані 

з потребо-мотиваційною, когнітивною, емоційно-регулятивною та комунікативною сферами особистості.  

Ключові слова: психологічне здоров’я, психологічне здоров’я персоналу організацій, детермінанти 

психологічного здоров’я персоналу організацій, особистісні детермінанти, соціальна напруженість, персонал.  

 

 

Терещенко К. В. Детерминанты обеспечения психологического здоровья персонала организаций в 

условиях социальной напряженности. В статье рассмотрены детерминанты психологического здоровья 

персонала организаций в условиях социальной напряженности. Определены содержание и структура 

психологического здоровья личности, охарактеризовано психологическое здоровье персонала организаций. 

Представлена модель детерминант психологического здоровья персонала организаций в условиях социальной 

напряженности. Отмечено, что детерминанты психологического здоровья персонала организаций следует 

рассматривать на трех уровнях в условиях социальной напряженности: макроуровне (уровне общества), 

мезоуровне (уровне организации) и микроуровне (уровне личности в организации). Выделены четыре группы 

личностных детерминант психологического здоровья персонала организаций, а именно детерминанты, связанные с 

потребностно-мотивационной, когнитивной, эмоционально-регулятивной и коммуникативной сферами личности. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологическое здоровье персонала организаций, 

детерминанты психологического здоровья персонала организаций, личностные детерминанты, социальная 

напряженность, персонал. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах соціально-політичної та соціально-економічної 

нестабільності дедалі більше уваги приділяється питанням забезпечення психологічного здоров’я та 

благополуччя персоналу організацій. Отже, актуальним є пошук детермінант психологічного здоров’я 

особистості в організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наукових дослідженнях психологічне здоров’я 

розглядають в термінах гармонії, балансу, рівноваги. Зокрема, І.В. Дубровіна, яка вперше ввела цей 

термін, розуміє психологічне здоров’я як динамічну сукупність психічних властивостей, що 

забезпечують гармонію між різними сторонами особистості людини, а також між людиною та 

суспільством, можливість повноцінного функціонування людини в процесі життєдіяльності [4].  

Основні критерії психологічного здоров’я у рамках гуманістичного підходу включають, за 

А. Маслоу [14], К. Роджерсом [19], Г. Олпортом [16], В. Франклом [24], прагнення до самоактуалізації, 

цілісність особистості, сенсожиттєві орієнтації та саморозвиток. 

У рамках іншого напрямку психологічних досліджень, психоаналізу інтенсивно досліджувався 

вплив соціокультурних та соціально-психологічних чинників на психологічне здоров’я особистості 

(К. Хорні [25], Г.С. Салліван [20] та ін.).  

Серед сучасних досліджень змісту та структури психологічного здоров’я слід згадати праці 

І.І. Галецької [2], І.Я. Коцана [11], Г.В. Ложкіна [11], М.І. Мушкевич [11], Н.М. Колотій [10], 

Г.С. Нікіфорова [15], Т.О. Работи [18], О.В. Хухлаєвої [26], Н.Ю. Яреми [27] та ін. Детермінанти 

психологічного здоров’я особистості аналізували у своїх працях А.В. Білоножко [1], Н.В. Жигалкіна [5] 

та ін.  Разом із тим, проблема пошуку детермінант психологічного здоров’я персоналу організацій 

залишається не достатньо вивченою.  

Мета статті полягає в аналізі детермінант забезпечення психологічного здоров’я персоналу 

організацій в умовах соціальної напруженості. 

Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної 

та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психолого-

організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в 
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умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Л.М. Карамушка. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Поняття психологічного здоров’я 

тривалий час розглядалося як похідна психічного здоров’я, тоді як сучасні знання трактують 

психологічне здоров’я не тільки як відсутність хвороб, але як позитивне ставлення до життя в цілому, а 

також психологічне, духовне та соціальне благополуччя.  

Зокрема, І.І. Галецька [2] зазначає, що слід розрізняти структурно-процесуальне психічне 

здоров’я та психологічне здоров’я. Структурно-процесуальне психічне здоров’я стосується психічної 

діяльності, характеристик процесів і властивостей когнітивної та емоційно-вольової сфер. Психологічне 
здоров’я, на думку вченої, є втіленням соціального, емоційного та духовного благополуччя (як ресурсу 

та стану), оскільки є потенційною передумовою забезпечення життєвих потреб щодо активного способу 

життя, досягнення власних цілей, адекватної та оптимальної взаємодії з людьми, соціальним та іншим 

оточенням [2].  

Інше визначення психологічного здоров’я у термінах благополуччя дає вітчизняна дослідниця 

Ю.І. Кашлюк [9], на думку якої, психологічне здоров’я − це стан душевного благополуччя (комфорту), 

адекватного ставлення людини до навколишнього світу, відсутність хворобливих психічних явищ 

(фобій, неврозів), що є необхідною умовою її повноцінного розвитку. 

Останнім часом у західних дослідженнях широко використовується термін “positive mental 

health” (позитивне ментальне (психологічне) здоров’я), який поєднує аналіз цього феномену в рамках 

гедоністичного підходу як відчуття щастя й задоволеності та в рамках евдемонічного підхіду – як 

повноти самореалізації [30].  

Окрім того, низка вчених відмічає таку невід’ємну характеристику психологічного здоров’я, як 

духовність [2; 7; 27; 28]. Дійсно, згідно з поглядами представника антропологічного підходу 

О.В. Шувалова, поняття «психологічне здоров’я» є тотожним духовному здоров’ю [27]. 

Чимало вчених роблять наголос на адаптивності психологічно здорової особистості та 

гармонійних відносинах з навколишнім середовищем (О.В. Хухлаєва [26], Г.С. Нікіфоров [15] та ін.). 

Таким чином, психологічне здоров’я переважно розглядається в термінах адаптивності, гармонії, 

рівноваги та духовності, при чому серед критеріїв психологічно здорової людина на перший план 

виходить постійний саморозвиток, самоактуалізація та внутрішня цілісність особистості. 

З вищесказаного випливає складність структури психологічного здоров’я та його основних 

детермінант. Наприклад, модель психологічного здоров’я, запропонована Ю.І. Кашлюк [9], включає 

такі його компоненти:  

1. Аксіологічний компонент − усвідомлення людиною своєї цінності і унікальності, а також 

цінності і унікальності оточуючих. Особа повністю приймає саму себе і при цьому визнає цінність і 

унікальність оточуючих людей.  

2. Інструментальний компонент − володіння рефлексією як засобом самопізнання, здатністю 

концентрувати свідомість на самому собі, своєму внутрішньому світі і своєму місці у взаєминах з 

іншими.  

3. Потребо-мотиваційний компонент − наявність у людини потреби в саморозвитку, тобто в 

особистісному зростанні. Людина повністю бере на себе відповідальність за своє життя.  

4. Розвивальний компонент − наявність динаміки в розумовому, особистісному, соціальному, 

фізичному розвитку себе та інших людей.  

5. Соціокультурний компонент − можливість успішно діяти, розвиватися в оточуючих 

соціально-культурних умовах, розуміти і взаємодіяти з людьми [9]. 

Психологічне здоров’я персоналу організацій є комплексним явищем, яке доцільно розглядати як 

на рівні персоналу організації в цілому, так і на рівні окремих працівників організації. У науковій 

літературі представлено дані щодо детермінант психологічного здоров’я представників різних 

професійних груп: лікарів (Н.В. Гончаренко [3]), освітян (Л.М. Карамушка та А.М. Шевченко [8], 

І.В. Дубровіна [4]), держслужбовців (С. M. Серьогін та ін. [21]). 

Аналізуючи феномен здоров’я в організації, Л.М. Карамушка та Т.М. Дзюба [7] пропонують 

вирізняти три складові прояву цього явища:  

1) індивідуальне здоров’я окремого працівника як здатність ефективно виконувати професійні 

функції в умовах динамічно мінливого організаційного середовища. Відповідальність за цей фактор 

несе сам працівник (особистість здатна приймати оптимальні рішення в ситуаціях професійного 

вибору);  

2) здоров’я персоналу конкретної організації як стратегічного ресурсу, умови ефективного 
функціонування й розвитку організації в цілому. За таких умов організація орієнтована на збереження 

своєї пріоритетної ціннісної позиції як психологічно безпечного організаційного середовища (створення 
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в організації стилю, який забезпечує профілактику загроз професійному здоров’ю персоналу 

організації). Відповідальність за цю складову лежить на керівникові організації;  

3) здорова організація як основа для профілактики організаційних патологій або організаційних 

дисфункцій. 

На основі узагальнення наявних у літературі наукових результатів (А.В. Білоножко [1], 

І.І. Галецька [2], Н.В. Жигалкіна [5], М.М. Слюсаревський [22], Ф.П. Моргесон та С.Е. Хамфрі [31]), 

попередніх наукових розробок, виконаних в лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Л.М. Карамушка [6], Л.М. Карамушка та 

Т.М. Дзюба [7], Л.М. Карамушка та А.М. Шевченко [8], Л.М. Карамушка та ін. [17], О.В. Креденцер 

[12], В.І. Лагодзінська [13]), та авторських попередніх розробок (К.В. Терещенко [23]) у лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

побудовано модель детермінант забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій в умовах 
соціальної напруженості, в якій розглянуто детермінанти психологічного здоров’я персоналу 

організацій на трьох рівнях: макро-, мезо- та мікрорівні (рис. 1). 

До детермінант макрорівня (рівня суспільства) слід віднести національні та соціокультурні 

чинники, що являють собою об’єктивні умови у державі, які стосуються проблем забезпечення 

психологічного здоров’я (загальна соціально-політична та соціально-економічна ситуація, стан системи 

охорони здоров’я, законодавчі акти), а також культурні норми, загальноприйняті цінності та ставлення 

до збереження психологічного здоров’я.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель детермінант забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій  

в умовах соціальної напруженості 

 
Слід зазначити, що в цьому контексті відбувається взаємний вплив: суспільні та національні 

чинники не тільки впливають на формування психологічного здоров’я населення, але й психологічно 
здорове суспільство, у свою чергу, є рушієм подальшого суспільного розвитку та здійснення 
демократичних реформ. Так, за визначенням І.І. Галецької [2], психологічне здоров’я є запорукою 
суб’єктності особи у питаннях, які стосуються національної безпеки, основою для розвитку всіх сфер 
суспільного життя, визначає потенціал спільноти та її здатність до активної причетності до 
конструктивного розвитку соціально-економічної системи. Специфіка сенсожиттєвих орієнтацій особи, 
на думку вченої, як один із головних компонентів психологічного здоров’я, визначає структуру та 
організацію ціннісних орієнтирів суспільства, водночас – детермінує загальне тло і настрої щодо 
векторів перспективного розвитку [2]. 

Макрорівень 

Мікрорівень 

Мезорівень 

Національні та соціокультурні детермінанти 

Організаційно-функціональні та організаційно-

психологічні детермінанти 

Індивідуальні особливості працівників  

Детермінанти, 

пов’язані з 

потребо-

мотиваційною 

сферою 

Детермінанти, 

пов’язані з 

когнітивною 

сферою  

 

Детермінанти, 

пов’язані з 

емоційно-

регулятивною 

сферою 

Детермінанти, 

пов’язані з 

комунікатив-

ною сферою 

Особистісні детермінанти персоналу 
Організаційно-

професійні та 

соціально-

демографічні 
характеристики 

персоналу 

Соціальна напруженість  

П
с

и
х

о
л

о
г
іч

н
е

  
з
д

о
р

о
в

’я
 

п
е

р
с

о
н

а
л

у
 



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 55 

 

62 

 

Варто вказати на те, що в деяких європейських країнах розроблено національні програми із 
забезпечення психологічного здоров’я населення, які включають дослідження багатьох аспектів 
психологічного здоров’я представників різних прошарків суспільства за допомогою спеціальних 
діагностичних методик [30]. 

Дослідження детермінант психологічного здоров’я населення в українських реаліях особливо 
актуально в умовах соціальної напруженості, спричиненої, зокрема, соціально-економічною кризою та 
військовим конфліктом на сході України. У науковій літературі соціальну напруженість розглядають 
як певний психічний стан суспільства (спільноти, групи), що зумовлюється об’єктивними чинниками 
(на кшталт падіння виробництва, зниження рівня споживання, припливу мігрантів, загострення 
міжетнічних суперечностей) і виявляється в індивідуальній та груповій поведінці [22]. Згідно з 
дослідженнями М.М. Слюсаревського [22] та попередніми розробками лабораторії організаційної та 
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України [17], соціальна 
напруженість проявляється як на рівні суспільства, так і на рівні спільнот, соціальних груп (до яких 
відносимо організації), а також на рівні особистості. 
 На мезорівні (рівні організації) домінуючими є організаційно-функціональні та організаційно-
психологічні детермінанти психологічного здоров’я персоналу організацій. До організаційно-
функціональних детермінант відносять умови праці та тип функціонування організації, до 
організаційно-психологічних детермінант включають організаційну культуру, соціально-психологічний 
клімат, рівень організаційного розвитку, комунікацію в організації, стиль керівництва, а також 
наявність/відсутність таких явищ, як організаційна напруженість, організаційний стрес, професійне 
вигорання, булінг, мобінг тощо [6; 8; 17; 29]. Наприклад, у дослідженнях психологічного здоров’я 
менеджерів освітніх організацій Л.М. Карамушкою та А.М. Шевченко [8] серед чинників ризику для 
психологічного здоров’я названі висока емоційна затратність і стресовість діяльності, відсутність у 
школах умов для зняття психологічної втоми. 

Західні вчені Ф.П. Моргесон та С.Е. Хамфрі [31], досліджуючи дизайн організацій, 
виокремлюють такі організаційні характеристики, що можуть, на наш погляд, виступати 
детермінантами забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій: 

- характеристики завдань (автономія, різноманітність завдань, чіткість завдань та ін.);  
- характеристики знань (складність роботи, обсяг інформації, різноманіття вмінь і навичок 

та ін.); 
- соціальні характеристики (соціальна підтримка, взаємозалежність, зворотний зв’язок та ін.); 
- контекст роботи (ергономіка, фізичні умови праці, використання обладнання та ін.) [31]. 
Аналізуючи сфери напруженості в освітніх організаціях, співробітниками лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України виявлено 
наступні організаційно-психологічні характеристики, що доповнюють наведену вище класифікацію: 
характеристики напруженості в професійній кваліфікації, атестації, кар’єрі; характеристики 
напруженості щодо введення змін в організації та здійснення реформ; характеристики напруженості у 
взаємодії по вертикалі та горизонталі; характеристики напруженості щодо соціально-економічних умов 
роботи; характеристики напруженості щодо можливості гармонійного поєднання персоналом роботи та 
інших сфер життя тощо [17]. 

На мікрорівні (рівні особистості в організації) слід виокремити індивідуальні особливості 
працівників, що є детермінантами психологічного здоров’я персоналу організацій в умовах соціальної 
напруженості. 

Якщо звернутися до дослідження А.В. Білоножко [1], то в ньому функцію особистісних 
детермінант психологічного здоров’я виконують особистісні якості, що характеризують внутрішню 
інтегрованість особистості і прагнення до саморозвитку, які дослідниця поділяє на мотивуючі та 
стабілізуючі детермінанти. Мотивуючими детермінантами психологічного здоров’я особистості, на 
думку вченої, є такі якості, які характеризують ставлення особистості до себе і прагнення до 
саморозвитку та самовдосконалення: самоцінність, відкритість, самокерування, довіра до власної 
інтуїції, психоенергетичний потенціал. Стабілізуючими детермінантами психологічного здоров’я 
особистості є особистісні якості, що характеризують внутрішню інтегрованість особистості: 
самоповага, впевненість у собі, життєстійкість, відбите самоставлення, низька внутрішня конфліктність 
і самозвинувачення, кар’єрна стійкість, позиція «Дорослий» [1].  

Вивчаючи окремі аспекти психологічного здоров’я особистості, зокрема соціальну адаптацію, 
І.І. Галецька акцентує увагу на тому, що психологічними чинниками, які визначають особливості 
соціальної адаптації, є психологічні властивості особистості, індивідуальні когнітивні стилі 
опрацювання інформації, копінг-стратегії та способи й тенденції емоційно-поведінкового реагування 
залежно від ступеня соціальної адаптації [2]. 

Таким чином, на основі вивчення літератури та теоретичного аналізу проблеми в лабораторії 
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
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виділено такі групи особистісних детермінант психологічного здоров’я персоналу організацій (див. 
рис. 1): 

-  детермінанти, що пов’язані з потребо-мотиваційною сферою особистості − мотивація та 
потреби у саморозвитку, самореалізації у професійній сфері, самоефективність; 

-  детермінанти, що стосуються когнітивної сфери особистості – когнітивні характеристики 
персоналу організацій (рівень творчого потенціалу персоналу, його толерантність до невизначеності та 
ін.); 

-  детермінанти, що пов’язані з емоційно-регулятивною сферою особистості – здатність 
працівників керувати своїми емоціями та адаптуватися до умов, що змінюються, використовувати 
активні та конструктивні копінг-стратегії та ін.; 

-  детермінанти, що стосуються комунікативної сфери особистості – здатність адекватно 
поводитися у ситуаціях професійного спілкування (емпатія, толерантність, здатність використовувати 
ефективні способи ділового спілкування та ін.).  

Окрім того, до детермінант мікрорівня відносять організаційно-професійні та соціально-
демографічні характеристики персоналу організацій.  

У цілому, врахування вищезгаданої класифікації детермінант дасть змогу більш ефективно 
сприяти забезпеченню психологічного здоров’я персоналу та оптимально використовувати людський 
потенціал організації в умовах соціальної напруженості. 

Висновки: 
1. Психологічне здоров’я особистості у наукових джерелах переважно розглядається в термінах 

адаптивності, гармонії, рівноваги та духовності, при цьому серед критеріїв психологічно здорової 
людини на перший план виходить саморозвиток, самоактуалізація та внутрішня цілісність особистості. 

2. Психологічне здоров’я персоналу організацій є комплексним явищем, яке доцільно 
розглядати як на рівні персоналу організації в цілому, так і на рівні окремих працівників організації. 

3. Детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій в умовах 
соціальної напруженості слід розглядати на трьох рівнях: макрорівні (рівні суспільства), мезорівні 
(рівні організації) та мікрорівні (рівні особистості в організації). 

4. Детермінанти мезорівня включають організаційно-функціональні та організаційно-
психологічні детермінанти психологічного здоров’я персоналу організацій.  

5. До детермінант мікрорівня віднесено групи особистісних детермінант, що пов’язані 
відповідно з потребо-мотиваційною, когнітивною, емоційно-регулятивною, комунікативною сферами, а 
також організаційно-професійні та соціально-демографічні характеристики персоналу організацій.  

6. Врахування наведеної класифікації детермінант дасть змогу більш ефективно сприяти 
забезпеченню психологічного здоров’я персоналу організацій в умовах соціальної напруженості та 
використовувати людський потенціал організації в умовах соціальної напруженості. 

Перспективи подальшого дослідження. У перспективі планується проведення емпіричного 
дослідження детермінант психологічного здоров’я персоналу організацій. 
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Tereshchenko, K. V. Staff social tension-relevant psychological health determinants. The article deas with 

the determinants of psychological health of staff in conditions of social tension as well as the content and structure of staff 
psychological health. 

The author discusses a staff social tension-relevant psychological health determinants model and considers the 
psychological health determinants in conditions of social tension from three perspectives: macro-level (the level of the 
society), meso-level (the level of the organization) and micro-level (the level of the individual). There are four groups of 
personal determinants of psychological health: those related to the personal needs and motivation, as well as those related 
to the cognitive, emotional and communicative aspects of personality. 

Meso-level determinants include purely organizational determinants of staff psychological health, micro-level 
determinants include personal determinants related to the personal needs and motivation system, cognitive, emotional and 
communicative spheres, as well as staff professional and demographic characteristics. 

The determinants classification proposed by the author can be helpful in maintaining and improving staff 
psychological health in conditions of social tension and in unlocking human potential of the organization in conditions of 
social tension. 

Key words: psychological health, staff psychological health, staff psychological health determinants, personal 
determinants, social tension, staff. 
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Фурман О. Є., Гірняк А. Н. 

 
РОЗВИВАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ ЯК СФЕРА  

ПСИХОЛОГІЧНОГО ОРГВПЛИВУ 
 

Фурман О. Є., Гірняк А. Н. Розвивальна взаємодія в освітньому закладі як сфера психологічного 
оргвпливу. У статті здійснюється психологічний аналіз соціально-психологічного оргвпливу, який становить 
центральну ланку розвивальної взаємодії, що розглядається в контексті п’яти компонентів: соціально-культурно-
психологічного простору-часу; організаційної культури; взаємодоповнення трьох циклів: освітнього, 
розвивального і самореалізаційного; психологічного оргвпливу та його класів;  вітакультурного підходу. Водночас 
авторами за допомогою наукової експертизи емпірично відстежено у ході навчальних занять ефективність 
актуальної розвивальної взаємодії за трьома параметрами: управлінсько-технологічним, соціально-психологічним 
та індивідуально-психологічним.  

Ключові слова: розвивальна взаємодія, освітній цикл, модульно-розвивальна система, соціально-
психологічний простір, психологічний оргвплив, самореалізація.  

 

Фурман О. Е., Гирняк А. Н. Развивающее взаимодействие в образовательном учреждении как сфера 
психологического оргвлияния. В статье осуществляется психологический анализ социально-психологического 
оргвлияния, что составляет центральное звено развивающего взаимодействия, которое рассматривается в 
контексте пяти компонентов: социально-культурно-психологического пространства-времени; организационной 
культуры; взаимодополнения трех циклов: образовательного, развивающего и самореализационного; 
психологического оргвлияния и его классов, витакультурного подхода. В то же время авторами с помощью 
научной экспертизы эмпирически отслежена в ходе учебных занятий эффективность актуального развивающего 
взаимодействия по трем параметрам: управленческо-технологическому, социально-психологическому и 
индивидуально-психологическому. 

Ключевые слова: развивающее взаимодействие, образовательный цикл, модульно-развивающая система, 
социально-психологическое пространство, психологическое оргвлияние, самореализация. 

 
Постановка проблеми. Становлення соціально зрілої, духовної людини, яка керується 

гуманістичними цінностями, функціонує в контексті інноваційних просторово-часових координат, 
спричинюється культурним, полідіалогічним, паритетним соціально-психологічним оргвпливом, який 
становить центральну ланку розвивальної взаємодії. Остання описується як світоглядна категорія, що 
відображає зустрічні процеси персоніфікованого діяння особистостей одна на одну, їхнє 
взаємозумовлення, взаємообмін, взаємозв’язок як у масштабному соціумі, так і в конкретній групі. 
Також вона уможливлює максимально повне охарактеризування основних форм людської активності – 
поведінки, діяльності, спілкування, вчинку, самореалізації. Крім того, категорія взаємодії дає змогу 
уникнути спрощених варіантів тлумачення процесів функціонування і розвитку будь-якої системи. 
Відтак без взаємодії компонентів (параметри, властивості, елементи, етапи, стадії, складові) 
гармонізована цілісність неспроможна існувати.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порушена проблематика значним чином є 
міждисциплінарною, оскільки інтегрує наукові розвідки у царинах соціології, педагогіки, методології, 
соціальної та педагогічної психології. Зокрема, вітчизняні та зарубіжні науковці досліджували 
взаємодію як форму суб’єкт-суб’єктних взаємин (С.С. Аверінцев, А.Л. Журавльов, Б.Ф. Ломов, 
О.М. Матюшкін, Е. Фромм, Г.А. Цукерман та ін.), психологічні засади взаємодії як форми спілкування 
(І.Д. Бех, О.О. Бодальов, О.М. Леонтьєв, В.О. Моляко, В.П. Москалець, Р.С. Нємов та ін.), проблеми 
взаєморозуміння та діалогічної взаємодії (В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, Г.Я. Буш, Ю.М. Лотман, 
А. Маслов, Р. Мей, К. Роджерс, В.А. Семиченко та ін.), структуру і технології педагогічної та освітньої 
взаємодії (А.М. Алексюк, О.В. Киричук, А.В. Фурман та ін.), підготовку майбутніх фахівців до 
професійної взаємодії (І.С. Булах, Л.В. Долинська, Г.С. Костюк, В.О. Сластьонін та ін.), підготовку 
викладача до педагогічної взаємодії (Л.К. Велитченко, А.О. Вербицький, В.Я. Ляудіс, О.В. Матвієнко, 
О.Є. Фурман та ін.), конфліктні ситуації та конструктивну взаємодію в освітньому процесі 
(Ю.О. Костюшко, М.М. Рибакова та ін.). 

Водночас за традиційної системи освіти складно домогтися організації максимально 
сприятливих для кожного студента умов розвитку продуктивних форм активності. Кращі обставини у 
цьому аспекті має модульно-розвивальна система (за А.В. Фурманом), у якій увага зосереджується на 
тих психічних процесах і станах, котрі є підґрунтям виникнення і функціонування особистісних 
новоутворень конструктивного спрямування [12]. Це уможливлюється внаслідок соціального 
управління дидактичним, цільовим, змістовим, навчальним, формальним, процесуальним, 
технологічним, результативним, графічним, тестовим та іншими різновидами модулів, що 
взаємозалежно функціонують у процесі розгортання цілісного модульно-розвивального циклу  й 
забезпечують психосоціальне зростання суб’єктів освітнього процесу. Тому невирішеною залишається 
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проблема методологічного виокремлення та наукового обґрунтування розвивальної взаємодії як 
специфічної сфери психологічного оргвпливу. 

Мета статті – здійснення психологічного аналізу соціально-психологічного оргвпливу, як 
центральної ланки розвивальної взаємодії, а також емпіричне виявлення ефективності останньої у ході 
інноваційних і традиційних навчальних занять. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Зазначено, що «взаємодія – це така 
форма зв’язку, в процесі якої сторони тієї чи іншої системи не тільки міняються місцями, а й 
безперервно змінюються самі, викликаючи зміну всього взаємодіючого цілого» [7]. У цьому аспекті не 
є винятком і традиційний навчально-виховний процес, у системі якого відбувається педагогічна 
взаємодія. Але аналіз психологічної та педагогічної літератури [1; 2; 5; 8; 9; 10] показує, що змістові та 
методичні аспекти цілісного циклу педагогічних взаємостосунків значною мірою вже досліджені. Як 
стверджує О.В. Киричук, педагогічна взаємодія під час розгортання навчально-виховного процесу 
ґрунтується на: взаєморозумінні педагога і вихованця, спільності їхніх інтересів і прагнень, мотивів, 
установок, ціннісних орієнтацій; взаємодії особистого та особистісного контакту [6, с. 4–5]. В 
методологічному плані психологія педагогічної взаємодії, – як пише далі вчений, – розкривається за 
умови застосування комплексу методів і засобів наукового аналізу, а на практиці пізнається через 
педагогічний вплив в умовах психотерапії, психологічної корекції, управління тощо. Під час цього 
циклу простежується злиття таких процесів як виховання і спілкування – двох сторін педагогічної 
взаємодії, де перший – змістовий її бік, а другий – форма її вияву. Зокрема, виховання передбачає 
передачу теоретичних і практичних знань, духовних цінностей, а спілкування є продуктом 
саморозвитку виховання [6, с. 4–5]. «У загальному плані кінцевою метою виховання як процесу є 
переведення його у самовиховання, в самостійну активну реалізацію виховуваним його життєвих 
програм, життєтворчість. Досягнення цього на практиці вимагає вирішення в навчально-виховному 
процесі трьох класів педагогічних  завдань: 1) передача і засвоєння теоретичних знань, творчий пошук 
нової інформації; 2) демонстрація і формування умінь і навичок; 3) обмін і самостійне вироблення 
цінностей» [6, с. 7]. 

Зазначений підхід до тлумачення природи педагогічної взаємодії за умов навчально-виховного 
процесу, де студент і викладач – лише «суб’єкти соціальної дії» [6, с. 8], дає змогу нам обґрунтувати 
інший погляд на виникнення, розвиток та згасання цього типу взаємостосунків. Науковому 
обґрунтуванню підлягатиме розвивальна взаємодія. Остання – складний предмет соціально-
психологічного пошуку в системі модульно-розвивального навчання [12–14; 17]. Інноваційна освіта 
створює регуляційний соціально-культурний простір і час для безперервної розвивальної взаємодії 
педагога і вихованця завдяки: а) нормативно заданим, єдиним для них соціально-психологічним 
функціям, які відмінні для кожного етапу навчання; б) технологіям цілісного модульно-розвивального 
процесу, які забезпечують інтенсивний інформаційний та діловий обміни між наставником і 
наступниками; в) системі методично-засобового забезпечення. При цьому ефективність розвивальної 
взаємодії між учасниками освітнього дійства визначається соціально-культурною організованістю 
цілісного модульно-розвивального процесу, яка, по-перше, враховує взаємоспричинення 
організаційного середовища і мотиваційних бажань педагога і майбутнього фахівця; по-друге, залежить 
від завдань, змісту і форм соціально нормованої пошукової активності особи на кожному етапі 
освітнього циклу; по-третє, виявляється в усвідомленій діяльності викладача і студентів з різновидами 
змісту освітньої діяльності – психолого-педагогічним, навчально-предметним, методично-засобовим, 
управлінсько-технологічним [4; 16, с. 148–157]. 

Розвивальну взаємодію як системне утворення та об’єкт наукового пізнання в системі 
інноваційного навчання слід розглядати в контексті таких компонентів: 1) соціально-культурно-
психологічного простору-часу; 2) організаційної культури; 3) взаємодоповнення трьох циклів: 
а) освітнього, б) розвивального і в) самореалізаційного; 4) психологічного оргвпливу та його класів; 
5) вітакультурного підходу. Зазначені компоненти мають свою структурно-функціональну організацію. 
Так, соціально-культурно-психологічний простір містить чотири параметри: цілісність, структурність, 
автономність і саморозвитковість, час – властивості суб’єктивно пережитого часу – минуле, теперішнє, 
майбутнє. Організаційна культура має такі складові, як соціокультурний світогляд, норми, вартості, 
вірування, духовні смисли. Освітній цикл інноваційної оргсистеми складається із ланцюжка: знання – 
уміння – норми – цінності – самотворення; розвивальний цикл утримує чотири різновиди змісту: 
психолого-педагогічний, навчально-предметний, методично-засобовий, управлінсько-технологічний; 
самореалізаційний цикл містить несвідоме, підсвідоме, свідомість і самосвідомість. Психологічний 
оргвплив, в основі якого лежить паритетна взаємодія між учасниками розвивального процесу, 
забезпечує динаміку різних форм активності, де викладач і студент почергово виконують функції 
суб’єкта, особистості, індивідуальності та універсума соціально-психологічного діяння. Крім того, 
універсальними соціально організованими процесами розвивальних взаємин є: навчання як 
інформаційно-пізнавальний цикл, що активізує форми пошукової пізнавальної активності кожного; 
виховання як нормативно-регуляційний перебіг, що формує систему суб’єктних, особистісних, 
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індивідуальнісних взаємин; освіта як світоглядно-ціннісне оволодіння соціально-культурним досвідом; 
самореалізація як духовно-спонтанний процес, який забезпечує самотворення Я-концепції особи. 

Модульно-розвивальна система має відмінну від класно-урочної чи класично-академічної 
програмово-методичну надбудову, що спричинена їх різними цілями і завданнями, принципами і 
механізмами функціонування. Так, за традиційного навчання викладач першочергово працює з науково-
предметним змістом, а тому не контролює перебіг психолого-педагогічного в його цілісному обсязі. Це 
призводить до того, що педагог не бачить у безперервній розвивальній взаємодії із студентами основну 
надцінність їхньої соціально значущої освітньої діяльності; він уболіває за рівень знань та способи їх 
інтерпретації у класі/групі, тобто більше за формальні показники навчальних досягнень. За 
експериментальної моделі освіти картина організованої причетності підростаючого покоління до 
соціально-культурного досвіду є концептуально іншою: викладач працює з чотирма різновидами змісту 
взаємин – психолого-педагогічним, що нормативно визначається етапом функціонування модульного 
процесу, навчально-предметним (традиційні плани, програми, підручники), методично-засобовим 
(граф-схеми навчальних курсів, навчальний сценарій, розвивальний міні-підручник тощо), 
управлінсько-технологічним (модульно-розвивальний розклад занять, вітакультурний підхід в 
організації роботи ЗВО). Внаслідок безпосередньої участі у змістово спроектованій розвивальній 
взаємодії викладач і студенти, залежно від вікових та індивідуальних особливостей, ідуть власною 
траєкторією психосоціального розвитку – від пізнавальних і регуляційних новоутворень до ціннісно-
естетичних і духовно-креативних. Тому набутий у такий спосіб культурний досвід є для молоді не 
просто інформаційним багажем, він стає, головно завдяки якісно новому програмово-методичному 
забезпеченню, внутрішнім чинником їхньої самоактивності, власного саморозвитку, особистісного 
самовдосконалення і самотворення [3; 16, с. 148–157]. 

Психолого-педагогічна концепція розвивальної взаємодії викладача і навчальної групи під час 
викладання навчального курсу (так званий дидактичний модуль) забезпечує досягнення комплексу 
розвивально-академічних цілей і завдань. Типологія дидактичних модулів для ЗВО [13; 14] передбачає 
рівноцінне представництво в навчальному плані закладів вищої освіти шести груп предметів, кожна з 
яких відображає певний фрагмент соціально-культурного досвіду (наука і культура, фізична і розумова 
праця, світогляд і мистецтво). Їх номенклатура покликана максимально повно заповнити розвивальний 
простір-час оптимальної взаємодії шляхом гармонійного поєднання наукового і практичного, 
раціонального і духовного, спеціального та інтегративного складників освіти. Головна вимога щодо 
взаємозалежного проектування дидактичних модулів полягає в детальному описі динамічної картини 
взаємодії наставника з студентським колективом під час вивчення навчального курсу, починаючи від 
цільового модуля через технологічний і завершуючи результативним. 

На практиці модульно-розвивальний процес втілюється як довершена послідовність восьми 
основних педагогічних технологій ведення заняття, які тотожні етапам навчального модуля і по-різному 
реалізують у розвивальному взаємовпливі класичну схему соціально-групового дійства. Тому для 
керованої зміни ситуацій розвивальної взаємодії викладача і групи створені сценарії навчальних 
модулів, які сприяють перебігу довершеного функціонального циклу і визначають надзавдання 
учасників своєрідного освітнього спектаклю, змальовують перипетії надскладного освітнього процесу в 
двох площинах: конфліктної боротьби індивідів, груп, етносів і націй у розвитку людської цивілізації та 
природного проблемного входження підростаючої особи в культуроємні пласти національного досвіду. 
Відмітимо, що освітні сценарії наповнюються задачно організованими проблемними ситуаціями, адже 
відомо, що «мислення здебільшого розпочинається із проблеми чи запитання, із здивування чи 
непорозуміння, із суперечності. Цією проблемною ситуацією визначається задіяння особистості у 
мисленнєвий процес; він завжди спрямований на розв’язання певної задачі» [11, с. 317]. 

Тому саме полідіалогічне проблемне протистояння на культурних засадах, яке сутнісно 
притаманне розвивальній взаємодії, втілюється в послідовному ланцюзі навчально-ситуативних 
конфліктів, які вимагають не тільки розумового і чуттєвого напруження, а вольового і духовного 
зосередження, межових переживань і максимально можливої самореалізації. Квінтесенція 
експериментальної системи якраз і полягає в надінтенсивній внутрішній роботі студента над самим 
собою, яка стимулює максимально повне виявлення його психологічних можливостей, а відтак розвиває 
і наближує культурну зрілість. 

Зазначимо, що розвивальна взаємодія викладача і студента вимагає проведення не лише окремої 
методичної роботи, а й діагностичної. Щодо останньої, то нами запропонована система експертно-
діагностичної роботи, яка дає змогу різнобічно відстежувати ефективність актуальної розвивальної 
взаємодії за трьома параметрами: а) управлінсько-технологічним (наявність повноцінного модульно-
розвивального заняття – міні-модуля); б) соціально-психологічним (якість взаєморозвитку учасників 
взаємодії); в) індивідуально-психологічним (динаміка інтелектуального та особистісного розвитку 
майбутніх фахівців). Ці параметри перебігу освітньої діяльності одержали конкретизацію у вигляді 
критеріїв результативності й похідних від них показників ефективності модульно-розвивального 
процесу, а також набору відповідних експертних і діагностичних методів. Тому методологія нашого 
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дослідження не тільки в деталях розкриває основні шляхи вимірювання такого складного 
психосоціального явища як «розвивальна взаємодія», а й фіксує основоположні та опосередковані 
показники взаємостосунків, які підлягають кількісному оцінюванню і якісному аналізу [15, с. 96–98]. 

Міні-модуль як особливим чином організоване навчальне заняття є однією з ефективних форм 
вищої освіти, що перетворює навчальне заняття на явище обопільного розвитку викладача і студентів. 
Зосереджуючи увагу учасників навчання на нормативно заданому психолого-педагогічному змісті 
розвивальної взаємодії, він внутрішньо мотивує їхню освітню діяльність, технологічно організується як 
система колізій, перипетій і взаємовпливів, методично забезпечується набором інноваційних засобів та 
надає кожному можливість здійснювати самоконтроль і рефлексію власних успіхів у навчанні та 
розвитку. Це підтверджує наукова експертиза ефективності модульно-розвивальних занять порівняно з 
традиційним навчальним заняттям за відповідною методикою: викладачі експериментальних груп 
значно більше часу працюють з оптимально заданим психолого-педагогічним змістом розвивальної 
взаємодії, що спричинює стійке психосоціальне зростання кожного, а відтак характеризує переважання 
його психічного розвитку над процесом засвоєння ним знань, умінь і навичок [16, с. 148–157]. 

У дослідженні ефективність розвивальної взаємодії викладача і студентів оцінювалася за 
критерієм соціально-психологічної атмосфери освітньої комунікації на особистісному і смисловому 
рівнях методом групової експертизи 38 відкритих навчальних занять на юридичному факультеті 
Тернопільського національного економічного університету (листопад-грудень 2017 р.). Одержані 
результати показують, по-перше, що викладачі експериментальних академічних груп завдяки новому 
технологічному і методичному забезпеченню навчального процесу перейшли від монологічного 
підходу в організації освітнього процесу до полідіалогічного, наповнили міжособистісні контакти із 
студентами гуманним змістом, про що свідчить високий відсоток реалізації розвивального потенціалу 
модульних занять як з боку викладача (61,3%), так і з боку студентів (55,7%); по-друге, що ефективність 
розвивальної взаємодії безпосередньо визначається ґрунтовністю психолого-педагогічної 
перепідготовки викладачів (мова йде про виконання 450-годинної програми дистанційного навчання 
дорослих), а відтак залежить від етапу освітнього експериментування і природно виявляє високі 
показники реалізації розвивального потенціалу взаємин викладачами (76,4%) та студентами (70,0%); 
по-третє, що має місце тісний позитивний зв’язок між реалізацією професійно-ментального досвіду 
викладача і культурно-особистісного досвіду студента, про що наочно свідчить значення коефіцієнту 
кореляції Пірсона: r = 0,9; в загальній тенденції розвивальна самоактивність студента на 6–9% 
поступається суб’єктивній самодіяльності педагога, а отже, модульно-розвивальне навчання дійсно 
організується на рівні «зони найближчого розвитку» (за Л.С. Виготським) кожної особистості. 

Спроможність викладача до організації розвивальної взаємодії з класом/групою залежить від 
його психологічної грамотності, гуманізації завдань, змісту і стилю освітньої діяльності, втілення 
модульних технологій ведення цілісного модульно-розвивального процесу, культурної переорієнтації 
мотиваційно-ціннісної сфери і вмілого користування інноваційним програмово-методичним 
інструментарієм. Інтегральним показником такої спроможності є коефіцієнт самоактуалізації 
викладачів експериментальних груп, який має тенденцію до стійкого зростання за умов впровадження 
нової освітньої системи. 

Здатність студента до розвивальної взаємодії передусім визначається його внутрішньою 
вмотивованістю до паритетної, психологічно рівноправної освітньої діяльності з викладачем, за якої 
повно реалізується його інтелектуальний та особистісний потенціал. Експеримент з модульно-
розвивального навчання зумовлює істотне зростання як розумових здібностей студентів (приріст 
інтелектуальності коливається в межах 11,0% –24,5%), так і особистісної адаптованості (очевидне 
збільшення кількості адаптованих і зменшення неадаптованих студентів). Крім того, поліпшуються 
соціально-психологічний і організаційний клімати педагогічних взаємин та міжособистісні 
взаємостосунки в студентських колективах.  

Систематизація результатів дослідження дозволяє підтвердити його гіпотезу про закономірності 
та умови розгортання безперервної розвивальної взаємодії викладача і студента за модульно-
розвивального підходу до організації освітнього процесу у ЗВО. Нова система, на відміну від класно-
урочної чи класично-академічної, створює культурно зорієнтований соціально-психологічний простір-
час, за якого ефективно взаємодоповнюються різні форми пошукової активності студентів (взаємодія, 
боротьба, конфлікт, конкуренція, співробітництво тощо), відбувається інтенсивний діловий, 
інформаційний, психологічний та духовний обміни знаннями, нормами і цінностями між учасниками 
навчання та технологічно й засобово забезпечується полімотивація освітньої діяльності кожної 
особистості. Основу цього простору становить соціокультурний зміст навчальних модулів, що 
проектується і практично втілюється за допомогою інваріантних технологій ведення розвивальної 
взаємодії у групі [16, с. 148–157]. 

Освітній зміст повноцінного модульно-розвивального процесу визначає якісне наповнення 
конкретного соціально-психологічного простору розвивальної взаємодії, який сприймається, 
переживається, розуміється, осмислюється і рефлексується кожним суб’єктивно, полімотиваційно і 
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полідіалогічно. Основними параметрами цього простору є: а) концептуально змістова цілісність етапів 
циклічно організованого функціонування навчального модуля (від чуттєво-естетичного та установчо-
мотиваційного до контрольно-рефлексивного і духовно-естетичного); б) структурно-функціональна 
диференційованість дидактичних завдань, психолого-педагогічного змісту і соціального наповнення (за 
параметрами обсягу, інтенсивності, складності) етапів цілісного освітнього циклу розвивальної 
взаємодії: наукові знання – навчальні вміння – соціальні норми – культурні цінності; в) соціально-
психологічна самодостатність групових та індивідуальних суб’єктів взаємовпливу, яка полягає у 
можливості кожного вільно обирати засоби і способи, методи і прийоми власної пошукової діяльності в 
нормативному полі соціально прийнятної поведінки та ситуативно рефлексувати цілісний розвивальний 
цикл міжособових контактів. 

Висновки. Отже, розвивальна взаємодія викладача та групи студентів (викладача та студентів), 
яка функціонує у соціально-культурно-психологічному просторі-часі, науковими засобами описує зміст 
оптимальних психологічних впливів учасників навчання один на одного, є чинником зростання 
внутрішніх потенцій контактуючих осіб. Останні забезпечують відкритий, гуманно насичений 
організаційний клімат, інтеграцію та координацію соціально-рольових функцій і дій кожного учасника 
полівмотивованих взаємин. Тому соціально-психологічний оргвплив доповнюється взаємовпливом, 
самовпливом, само творенням, і навпаки, охоплюючи з розгортанням модульно-розвивального 
метапроцесу нові характеристики внутрішнього світу особи, все більш повно спричинює її 
психосоціальний розвиток. 

Ефективність розвивальної взаємодії за модульно-розвивальної системи визначається, з одного 

боку, створенням під час фундаментального експерименту насиченого проблемно-діалогічного 

простору продуктивних соціальних взаємовідносин, про що свідчить високий відсоток реалізації 

розвиткового потенціалу модульних занять як викладачем (61,3%), так і студентом (55,7%), та стійкий 

позитивний зв’язок між виявом культурних форм їхньої самоактивності, з іншого – здатністю педагогів 

і вихованців експериментальних груп організовувати взаємодію зазначеного психологічного змісту 

завдяки високій професійній грамотності, гуманному стилю взаємин, позитивній полівмотивованості, 

оптимальній адаптованості і внутрішній відкритості до діалогічних контактів. 

Перспективи подальших досліджень полягають в параметрично-критеріальній диференціації 

рівнів розвивальної взаємодії та рефлексивному розмежуванні їх сутнісних характеристик. 
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Furman, O. Ye., Hirnyak, A. N. Developmental interaction in educational institutions as an area of 

psychological organizational influence. The article deals with socio-psychological organizational influence, being the 

central link of developmental interaction. Developmental interaction is described as a worldview category, which reflects 

the opposite processes of individuals' personified action on one another, their interdependence, interchange, 

interconnection both in a large society and in a particular group. 

The authors argue that developmental interaction as a systemic formation and an object of scientific knowledge 

should be considered in the context of the following aspects: 1) socio-cultural-psychological space-time; 2) organizational 

culture; 3) the complementarity of the educational, developmental and self-realization cycles; 4) psychological 

organizational influence and its classes; 5) Viticultural approach. The educational cycle of an innovative organizational 

system consists of a chain of knowledge - ability - norms - values - self-creation. The developmental cycle contains the 

psychological-educational, educational subject-related, methodological and means-related, and administrative-

technological types of content. The self-realization cycle is made up of the unconscious, subconscious, consciousness and 

self-consciousness. At the same time, psychological influence, which is the basis for equal interaction between the 

participants of the development process, provides different forms of activity with the teacher and the student alternately 

performing the functions of the agent, personality, individuality and universe of social and psychological activity. 

Using scientific inspection, the authors empirically monitored during the training sessions the effectiveness of 

developmental interaction by three parameters: a) managerial-technological (the use of developmental lessons, mini-

modules); b) socio-psychological (the quality of participants' interaction); c) individual-psychological (the dynamics of 

students' intellectual and personal development). These parameters of educational activity were used as performance 

criteria and indicators of the effectiveness of the modular development process. 

Key words: developmental interaction, educational cycle, modular developmental system, social-psychological 

space, psychological organizational influence, self-realization. 
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ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

 

 

УДК 159.942 
 
Лагодзінський В. В. 
  

ТРЕНІНГ «РОЗВИТОК У МЕНЕДЖЕРІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ ЕМОЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА» 
  

Лагодзінський В. В. Тренінг «Розвиток у менеджерів та підприємців емоційного лідерства». В статті 
представлено зміст та структуру тренінгу «Розвиток у менеджерів та підприємців емоційного лідерства». Розкрито 
його мету, завдання, основні структурні компоненти. 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. Наведено детальний зміст тренінгу. 

Ключові слова: менеджери, підприємці, емоційний інтелект, емоційна компетентність, емоційне лідерство, 
тренінг. 

 
Лагодзинский В. В. Тренинг «Развитие у менеджеров и предпринимателей эмоционального 

лидерства». В статье представлены содержание и структура тренинга «Развитие у менеджеров и 
предпринимателей эмоционального лидерства». Раскрыты его цели, задачи, основные структурные компоненты. 
Представлены основные интерактивные техники. Содержание тренинга раскрыто 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. Приведено подробное содержание тренинга. 

Ключевые слова: менеджеры, предприниматели, эмоциональный интеллект, эмоциональная 
компетентность, эмоциональное лидерство, тренинг. 

 
Постановка проблеми. Розвиток емоційного лідерства у менеджерів та підприємців сприяє 

їхній 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). 

Безперечно, що для розвитку якостей та навичок емоційного лідерства у менеджерів та 
підприємців необхідно мати високий рівень розвитку емоційного інтелекту та емоційної 
компетентності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На теперішній час проблема емоційного лідерства 
достатньо досліджена у психології. Серед зарубіжних дослідників розробкою та впровадженням 
поняття теорії емоційного інтелекту та емоційного лідерства займались Д. Гоулман [3], Р. Бар-Он [19], 
Р. Бояціс та Е. Маккі [2], М. Кетс де Вріс [9], Д. Майер [20], М. Чапмен [17] та ін. Вітчизняними 
дослідниками специфіка емоційного лідерства вивчалась та аналізувалась у статтях Л.М. Карамушки 
[4], С.І. Нестулі [14], Г.П. Рекуна [15], Ю.В. Бєлікової [1], О.П. Крупського [8], С.Г. Козловської [7], 
Т.Г. Фелькель [4] та ін. 

Разом із тим, недостатньо розробленими залишаються тренінгові програми для розвитку 
емоційного лідерства менеджерів та підприємців.  

Метою нашого дослідження є розробка тренінгу «Розвиток у менеджерів та підприємців 
емоційного лідерства». 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження: 
1. Мета та завдання тренінгу. 
Мета тренінгу – розвиток навичок емоційного лідерства у менеджерів та підприємців. 
Завдання тренінгу: 
1. Оволодіння менеджерами та підприємцями знаннями про сутність емоційного інтелекту та 

емоційного лідерства. 
2. Формування у менеджерів та підприємців емоційної компетентності. 
3. Формування у менеджерів та підприємців навичок емоційного лідерства.  
2. Теоретико-методологічна основа тренінгу. 
При розробці тренінгу враховувались розробки, представлені в дослідженнях Л. Сміта та 

Е. Крістофера [10], К. Торна та Д. Маккея [16], К.Л. Мілютіної [13], І.М. Матійків [12]. Провідну роль 
відіграв технологічний підхід, розроблений Л.М. Карамушкою. Він спрямовується на розробку й 
застосування спеціальних психолого-організаційних технологій [5]. Тренінг розгортається шляхом 
поєднання основних структурних елементів (тренінгових сесій), основних компонентів кожної із тем 
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тренінгу (інформаційно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти [5, с. 12]) 
та інтерактивних технік, які використовуються для представлення кожного із компонентів. 

3. Структура, основні компоненти та інтерактивні техніки тренінгу.  
Тренінг складається зі вступу, тренінгової сесії 1 «Поняття про емоційний інтелект», 

тренінгової сесії 2 «Формування емоційної компетентності», тренінгової сесії 3 «Сутність емоційного 
лідерства» та заключної частини (табл. 1). Увесь тренінг розрахований на 32 години. 

 
Таблиця 1 

Структура тренінгу «Розвиток у менеджерів та підприємців емоційного лідерства» 

Структурні частини Компоненти Години 

Вступна частина тренінгу 4 

Основна частина тренінгу  
Тренінгова сесія 1. 
«Поняття про емоційний 
інтелект» 

Вступ до тренінгової сесії 2 
Інформаційно-смисловий компонент: «Зміст і структура  
емоційного інтелекту» 

2 

Діагностичний компонент: «Аналіз рівня розвитку 
емоційного інтелекту» 

2 

Корекційно-розвивальний компонент: «Психологічні умови 
розвитку емоційного інтелекту» 

2 

Завершення тренінгової сесії:  

Тренінгова сесія 2. 
«Формування емоційної 
компетентності» 

Вступ до тренінгової сесії 2 

Інформаційно-смисловий компонент: «Роль емоційної 
компетентності у професійній діяльності» 

2 

Діагностичний компонент: «Аналіз рівня емоційної 
компетентності» 

2 

Корекційно-розвивальний компонент: «Психологічні умови 
формування емоційної компетентності» 

2 

Завершення тренінгової сесії:  

Тренінгова сесія 3. 
«Сутність емоційного 
лідерства» 

Вступ до тренінгової сесії 2 
Інформаційно-смисловий компонент: «Поняття про емоційне 
лідерство»  

2 

Діагностичний компонент: «Діагностика емоційного 
лідерства» 

2 

Корекційно-розвивальний компонент: «Розвиток навичок 
емоційного лідера»  

2 

Завершення тренінгової сесії:  2 

Заключна частина 
тренінгу 

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

4 

Усього 32 
 

Розглянемо далі детальний зміст розробленого тренінгу. 
 

І. Вступна частина тренінгу 
Блок 1: «Знайомство» 
Криголам «Знайомство». Вправа «Представлення сусіда справа, сусіда зліва». Опис: група 

сидить у колі. Учасник звертається до сусіда справа і просить його представитися. На це відводиться 
3  хв. Після цього учасник, який вислуховував, повинен представити свого сусіда. Після цього вони 
міняються, і учасник вислуховує сусіда зліва та представляє його. 

Блок 2: «Мета, завдання, структура тренінгу та правила групової роботи». Вивчення 
очікувань, запитів та емоційного стану учасників заняття. 

Мета: сформулювати власні сподівання від тренінгу; спонукати учасників ділитися своїми 
думками, почуттями і побоюваннями. 

Матеріали: аркуш паперу з двома колонками з назвами «Я сподіваюся», «Я побоююся»; 
маркери, клей, маленькі картки (кілька на кожного учасника). 

Опис: ведучий пропонує учасникам написати на окремих картках їхні сподівання і побоювання, 
пов’язані з майбутнім тренінгом. Наприклад: «Я сподіваюся, що тренінг допоможе мені навчитися 
зберігати рівновагу у напружених ситуаціях. Я побоююся, що тренінг буде нудним». Підписуватися не 
потрібно. Ведучий зачитує записки по одній, наклеює їх на фліп-чарт, по можливості, групує за 
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тематикою. Потім група обговорює, що потрібно зробити для того, щоб сподівання здійснилися, а 
побоювання зникли. 

Обговорення: для чого взагалі потрібно визначати свої сподівання, побоювання?  
Користь, яку можна почерпнути з тренінгу (чи з іншої діяльності), прямо пропорційна 

розумінню того, що ми хочемо в результаті отримати. Формулювання конкретних завдань є потужними 
мотиваторами, вони наснажують та спонукають діяти. Закономірно, що на початку нової діяльності 
можуть виникати побоювання, страхи, недовіра. Варто ці питання обговорити, щоб звільнитися від 
внутрішніх бар’єрів. Розвиток відбувається тоді, коли зустрічаються інтерес і ризик. Одного інтересу 
недостатньо, оскільки зростання – це є подолання сильного внутрішнього бар’єра, власних обмежень. 
Ризик – рушійна сила цього прориву. Ризик дає силу для того, щоб піти за інтересом. 

Мультимедійна презентація: «Мета, завдання та структура тренінгу» (з урахуванням 
результатів виконання попереднього завдання). 

«Мозковий штурм»: «Визначення правил групової роботи та загальної структури тренінгу». 
Мета: підготовка групи до ефективної роботи на тренінгу шляхом погодження основних норм. 
Матеріали та обладнання: фліп-чарт, маркери 
Опис: для злагодженої спільної роботи пропонується запровадити певні правила й 

дотримуватись їх. Основні правила надає ведучий і записує на фліпчарті (важливо для тренінгу 
лідерства). Список правил закріплюється на помітному місці, щоб можна було звернутися до нього при 
потребі.  

Матеріали та обладнання: фліп-чарт, лист, маркер. 
Можливі правила:  
1. цінувати час; 
2. бути уважними і присутніми «тут і тепер»; 
3. позитивно мислити, висловлюватися в категоріях бажань, а не страхів (без часток «НЕ»); 
4. персоніфікувати висловлювання «А я думаю так…»; 
5. акцентувати мову почуттів; 
6. надавати конструктивний зворотний зв’язок; 
7. правило «Стоп»; 
8. дослідницька позиція; 
9. конфіденційність. 
Обговорення: 
Як ухвалені норми вплинуть на нашу спільну роботу? 
Яка поведінка допомагає, а яка заважає плідній роботі під час тренінгу? 
Чи можна ці правила застосовувати в повсякденному житті? Що зміниться? 
Чи можуть вони сприяти вдосконаленню емоційної компетентності? 
Як дотримання норм може допомогти у майбутній професійній діяльності? Чи існують 

перешкоди для їх застосування? Які? 
ІІ. Основна частина тренінгу 

Тренінгова сесія 1. «Поняття про  емоційний інтелект» 
Інформаційно-смисловий компонент «Зміст і структура емоційного інтелекту»: 
Метод незавершених речень (письмовий варіант) «Емоційний інтелект – це…». 
Метод «мозкового штурму» (письмовий варіант) «Використання менеджерами та 

підприємцями емоційного інтелекту у своїй діяльності». 
Вправа «Сам такий» [22] проходить у 2 етапи. Перед першим етапом учасники протягом 1 хв. 

хором голосно співають пісню, читають вірш та ін., потім група розподіляється на пари. 
I етап (2 хвилини): учасники в парах повинні почати голосно лаятися один на одного (уточніть, 

що переходити на зовнішні якості забороняється, лайки повинні бути виключно цензурними, інакше 
учасник видаляється з аудиторії). Це виглядає приблизно так: «Ти не виконав жодної обіцянки»; «Ти 
взагалі зник на 2 тижні!» тощо. 

II етап (2 хвилини): учасники в парах повинні продовжити кричати один на одного. Але 
лаючись і кричачи, вони повинні говорити приємні речі. Наприклад: «Ти найцікавіша в світі людина!», 
«Ти найбільш начитаний і розумний!» тощо.  

Вправа покликана зняти напругу. Учасники повинні прийти до висновку, що напругу можна 
скинути, не лаючись в бік ближнього. Можна кричати і експресивно висловлювати приємні слова і 
фрази. Ми насамперед є тим, що ми говоримо. Тому дуже важливо не тільки мислити позитивно, але 
також і говорити позитивно.  

Міні-лекція з використанням мультимедійної презентації: «Емоційний інтелект, поняття та 
прояви у повсякденній діяльності менеджерів та підприємців». 

Діагностичний компонент «Аналіз рівня розвитку емоційного інтелекту»: 
Метод самодіагностики: Опитувальник «Емін Д. Люсіна» [11] – це психологічна методика, 

призначена для визначення емоційного інтелекту.  
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Опитувальник складається з 46 тверджень, щодо яких опитуваний повинен висловити ступінь 
своєї згоди, використовуючи чотирибальну шкалу. Ці твердження об’єднуються в п’ять субшкал, які, в 
свою чергу, об’єднуються в чотири шкали більш загального порядку. 

Корекційно-розвивальний компонент «Психологічні умови розвитку емоційного 
інтелекту»: 

Групова дискусія: «Застосування емоційного інтелекту у підприємницькій діяльності: аргументи 
«за» та аргументи «проти». 

Вправа «Творчий проєкт»: Учасники діляться на 3 групи. Кожній групи надаються листи фліп-
чарта, олівці або маркери. Фліп-чарт та клейка стрічка для закріплення листів, картки із завданнями на 
створення проєкту. Підготовка до презентації – 15 хв. Після завершення вправи учасники обговорюють 
отримані результати за такими основними питаннями: відповідність плану дій поставленій меті, якість 
презентації, взаємодія із аудиторією, реакція на зауваження та ін. Головний акцент робиться на 
виділених учасниками тренінгу психологічних умовах розвитку емоційного інтелекту. 

Тренінгова сесія 2. «Формування емоційної компетентності» 
Інформаційно-смисловий компонент «Роль емоційної компетентності у професійній 

діяльності»: 
Вправа «Кенгуру» [24] спрямована на демонстрацію уміння/невміння керувати емоціями, 

скидання емоційної напруги. Заздалегідь необхідно непомітно підмовити одного з учасників про те, що 
він повинен буде загадати випробуваному слово – «Кенгуру» та відволікти випробуваного в коридорі на 
хвилину. Запросити добровольця та сказати, що зараз будете грати в якусь подобу дитячої гри 
«Крокодил». Добровольцю буде загадане слово іншим добровольцем, і іншим треба буде його вгадати. 
Відповідно, хто вгадає, той буде показувати наступним. Попросити добровольця вивести учасника з 
аудиторії і загадати «абсолютно будь-яке слово» («Кенгуру»). Коли 2 людини виходять з приміщення, 
надається інструкція іншим учасникам: «Зараз будуть показувати Кенгуру. Ваше завдання – ні в якому 
разі не вгадати і вивести людину на емоції». Гра виходить динамічною і в той же час показовою. На 
практиці учасник, що зображає кенгуру, починає злитися приблизно через 1–2 хвилини. Закінчувати 
експеримент варто, коли вважаєте за потрібне, і зізнатися, що про Кенгуру знали всі присутні. Далі слід 
перейти до обговорення теми про вміння і необхідність контролювати емоції. 

Після завершення вправи поцікавитись у учасників: які емоції ви відчували, коли вас ніхто не 
розумів, як ви їх виявляли? (питання до «Кенгуру»), прояв яких емоцій ви побачили? (питання до залу), 
чи вважаєте ви важливим вміння контролювати емоції в звичайному житті, чому? Чим небезпечна 
нестриманість? Як не вийти з себе, коли вас до цього підштовхують? Чи знаєте ви дієві способи? 

Гра демонструє вміння індивідуума («Кенгуру») керувати своїми емоціями. Часто для 
досягнення поставлених цілей дуже важливо вміти контролювати свій емоційний стан в суспільстві 
людей, не пригнічувати свої емоції, а контролювати і управляти ними. 

Міні-лекція: «Сутність емоційної компетентності у менеджерів та підприємців». 
Діагностичний компонент «Аналіз рівня емоційної компетентності»: 
Психологічний практикум: Заповнення опитувальника самооцінки емоційної компетентності 

[12, с. 107–108]. 
Корекційно-розвивальний компонент «Психологічні умови формування емоційної 

компетентності»: 
Вправа «Оплески». Один доброволець виходить з кімнати. Учасникам дається завдання 

вигадати дію, яку повинен виконати доброволець (зробити конкретний жест, знайти певну річ, підійти 
до когось чи до когось). Після того, як доброволець повертається, йому та учасникам надається 
роз’яснення його дій та дій учасників. Кожен правильний крок буде винагороджуватись плесканням, 
кожен хибний крок – тишею. 

Після завершення завдання обрати наступного добровольця для виконання, проте завдання 
необхідно ускладнити (не лише знайти предмет, а й зробити якусь додаткову дію). Після вправи 
відбувається обговорення, що вдалось, а що не вдалось і чому. Якщо вдалось, то яким чином. Чіткість 
сигналу вправи, узгодженість дій, взяття відповідальності (інтуїція), дій в ситуації недостатності 
інформації 

Групова дискусія: «Вплив життєвої позиції на емоційну компетентність». 
Тренінгова сесія 3. «Сутність емоційного лідерства»  
Інформаційно-смисловий компонент «Поняття про емоційне лідерство»: 
Проблемне обговорення: «Прояви емоційного лідерства у менеджерів та підприємців»: реалії та 

проблеми. 
«Мозковий штурм»: «Назвіть основні характеристики емоційного лідера». 
Міні-лекція: «Стилі емоційного лідерства та їх роль у діяльності менеджерів та підприємців». 
Діагностичний компонент «Діагностика емоційного лідера»: 
Психологічний практикум. Діагностика за допомогою тесту командних ролей М. Белбіна [18]. 

Опитувальник дозволяє оцінити орієнтацію учасників на різні ролі в команді, зокрема, на роль 
емоційного лідера. 
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Діагностика стилів лідерства, зокрема, на стиль діяльності «команда», за допомогою тесту 
Блейка-Мутона [25]. 

Корекційно-розвивальний компонент «Розвиток навичок емоційного лідера»: 
Вправа «Тонучий корабель [26]» спрямована на командоутворення, актуалізацію досвіду 

прийняття рішень, набуття лідерських якостей. 
Опис: залежно від кількості учасників тренер ділить групу на 2–3 команди і пояснює умови гри. 

Людям потрібно уявити, що вони терплять аварію корабля посеред Атлантичного океану. На 
потопаючому кораблі є рятувальні шлюпки, які витримають усіх мандрівників і частина запасів з 
корабля. Рішення щодо найнеобхідніших речей потрібно прийняти якомога швидше. Кожному 
учаснику слід роздати список предметів і запропонувати проставити цифри від 1 до 15 в кожному 
рядку. Одиниця відповідає найважливішому предмету в списку, п’ятнадцять – найменш важливому. На 
цьому етапі кожен працює самостійно. На розстановку пріоритетів дається 10 хвилин. 

Після закінчення 10 хвилин тренер пропонує об’єднатися в групи і скласти один єдиний список, 
який тією чи іншою мірою буде задовольняти ВСІХ членів групи. На це дається 15–20 хвилин. Після 
цього учасники порівнюють загальний список з їх власним і роблять висновки (5 хвилин). Також можна 
показати результати експертної оцінки. 

Обговорення: 
• Наскільки сильні були відхилення індивідуальних списків і спільного? 
• Що заважало дійти згоди? Що допомогло домовитися? 
• Чи були конфліктні ситуації під час обговорення? 
• Чи залишився хтось не почутим? Як Ви думаєте, чому? 
• Чи з’явився в командах явний лідер? 
• Хто залишився байдужим до процесу обговорення? Чому? 
• Яке враження від роботи в команді? 
• Що можна було зробити, щоб прийти до мети швидше? 
Вправа спрямована на актуалізацію теми виділення алгоритму прийняття рішень та аналіз 

проявів лідерських якостей у команді. 
Вправа «Конструктор» [21]. Мета: показати учасникам тренінгу весь ланцюжок взаємодії 

один з одним та провести міні-діагностику лідерських якостей учасників. 
Керівникам груп надається інструкція (надрукована), конструктори та схеми збору деталей, і в 

подальшому вони будуть слідкувати за дотриманням правил гри. Далі утворюються команди однакової 
чисельності. Від кожної команди призначається «менеджер»  

Завдання «менеджера» – зробити так, щоб його команда зібрала за мінімальний час картинку 
правильно і швидко. Повідомляти і показувати, що зображено, заборонено. У разі порушення правил 
команда розпочинає виконання завдання по-новому (необхідно мати запасні варіанти завдань). 

Аналіз вправи. 
Питання для «підлеглих»: 
1. Чи зрозуміло було, що необхідно робити? Як «менеджер» ставив за мету? 
2. Що заважало досягненню мети? 
3. Що сприяло досягненню мети? 
4. Чому одна з команд виконала завдання швидше? 
5. Як працювала група? Хто був лідером? Хто менше брав участь в грі? 
6. Які функції, на ваш погляд, виконував «менеджер»? 
7. Які функції, на ваш погляд, виконував заступник? 
Питання для «менеджера»: 
1. Як ставилася мета? 
2. Які були труднощі? 
3. Що, на ваш погляд, сприяло досягненню мети учасниками? 
4. Які функції вони виконували? 
5. Як здійснювався контроль «співробітників»? 
6. Чи була проведена оцінка діяльності? 
7. Чи був зворотний зв’язок? 
8. Яким чином ви мотивували учасників? 
Вправа демонструє учасникам тренінгу весь ланцюжок взаємодії між ними та здійснення міні-

діагностики управлінських якостей учасників. 
ІІІ. Заключна частина тренінгу 

Блок 1. «Узагальнення та закріплення набутих під час навчання знань, вмінь, навичок» 
Повернення до очікувань: учасники звертаються до своїх аркушів з очікуваннями з першого дня 

занять, які розміщені на листі з фліп-чарту, та висловлюють свої думки з приводу того, яких із 
поставлених перед собою цілей вони досягли.  

Блок 2. «Підбиття підсумків роботи» 
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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.  

Блок 3. «Прощання» 
Вправа на завершення: «Компліменти» [27]. 
Мета: відпрацювати навички емпатії і нових способів поведінки, сформувати вміння робити 

компліменти і створювати позитивні установки один на одного. 
Ведучий дає завдання: «Ви можете вільно пересуваючись по кімнаті підходити до будь-якого 

члена групи і обмінюватися компліментами, добрими побажаннями, похвалами. Можливо, ця людина 
чимось допомогла вам в процесі тренінгу, подякуйте їй. Таким чином обійдіть всіх учасників тренінгу». 

Вручення сертифікатів. 
Обмін професійними контактами. 
Висновки. Використання тренінгу є доцільним у процесі підготовки менеджерів та підприємців 

для розвитку в них емоційного інтелекту та емоційного лідерства. 
Перспективи подальших досліджень. До перспективних напрямків дослідження належить 

визначення критеріїв ефективності тренінгу та апробація тренінгу. 
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Lagodzinsky, V. V. Training "Development of emotional leadership among managers and entrepreneurs". 
The author discusses the objectives, content, structure and interactive techniques of the training program "Development of 
emotional leadership among managers and entrepreneurs".  

The training program, which is 30 academic hours long, consists of introduction, training session 1 “The concept 
of emotional intelligence”, training session 2 “Formation of emotional competence”, training session 3 “The essence of 
emotional leadership” and the concluding part. The training program is made up of the main structural elements (training 
sessions), which cover training topics using and include informational, assessing and developing components and use 
interactive techniques to represent each of the components.  

The training program can be helpful in developing managers and entrepreneurs' emotional intelligence and 
emotional leadership. 

Key words: managers, entrepreneurs, emotional intelligence, emotional competence, emotional leadership, 
training. 
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СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 
 
 

УДК 159.9:316.6 
 
Донець О. І. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ СУБ’ЄКТИВНОГО ВІКУ ОСОБИСТОСТІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 
 
Донець О. І. Соціально-психологічні кореляти суб’єктивного віку особистості: теоретичний аналіз 

проблеми. У статті здійснено теоретичний аналіз соціально-психологічних корелят суб’єктивного віку 
особистості. Зазначено, що суб’єктивний вік демонструє багатовимірність процесів дорослішання та старіння. 
Суб’єктивний вік пов’язаний з соціальними ролями та статусами, яких набуває або втрачає індивід у процесі 
дорослішання та старіння. Представлено огляд емпіричних досліджень, у яких суб’єктивний вік особистості 

вивчався у взаємозв’язку з різноманітними статусами та ролями. 
Ключові слова: особистість, суб’єктивний вік, шлюбно-сімейні статуси та ролі, учбово-професійні ролі та 

статуси, соціально-економічний статус, ґендер. 

 

Донец О. И. Социально-психологические корреляты субъективного возраста личности: 
теоретический анализ проблемы. В статье представлен теоретический анализ социально-психологических 
коррелят субъективного возраста личности. Отмечено, что субъективный возраст демонстрирует многомерность 

процессов взросления и старения. Субъективный возраст связан с социальными ролями и статусами, которые 
приобретаются или теряются индивидом в процессе взросления и старения. Представлен обзор результатов 
эмпирических исследований, в которых субъективный возраст личности исследовался во взаимосвязи с 
различными статусами и ролями. 

Ключевые слова: личность, субъективный возраст, брачно-семейные статусы и роли, учебно-
профессиональные роли и статусы, социально-экономический статус, гендер. 

 
Постановка проблеми. Процес дорослішання та старіння є невід’ємною та неминучою 

частиною людського буття. Вік особистості можна вважати одним із найбільш наочних критеріїв її 
розвитку. Будь-яка вікова періодизація описує періоди розвитку людини, які мають більш-менш чіткі 
вікові межі, та визначає для кожного з них так звані «норми розвитку». 

В емпіричних дослідженнях з психології та інших галузей наукового знання, вік особистості 
частіше використовується як один із критеріїв, за яким досліджувані розподіляються на групи, аніж як 
власне предмет наукових розробок. У соціальній психології інтерес дослідників до віку особистості та її 
життєвого шляху активізувався не так давно. Ґрунтуючись на загальноприйнятому постулаті про 
соціальну природу людини, науковці все частіше відмовляються від одновимірного розуміння віку та 
звертаються до його соціально-психологічного трактування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури засвідчив, що поняття 
«суб’єктивний вік» та «вікова ідентичність» часто використовуються дослідниками у якості синонімів 
[8; 11; 12; 15; 20; 22; 27; 28; 31; 46; 55]. Суб’єктивний вік вважається науковцями центральним 
компонентом сприйняття індивідом його віку та процесу дорослішання та старіння [29]. 

Б. Барак та Б. Стерн визначають суб’єктивний вік як феномен, що демонструє уявлення 
індивідів про те, наскільки старими чи молодими вони почуваються [5]. А. Барретт [8], К. Хендерсон, 
Р. Голдсміт та Л. Флінн [24], А. Хаблі та Р. Арім [25], Г. Кауфман та Г. Елдер [27], Дж. Монтепаре [36], 
У. Теускер [57] та інші дослідники вважають, що концепція суб’єктивного віку особистості демонструє 
багатовимірність процесів дорослішання та старіння, які охоплюють набагато більше соціальних, 
психологічних та персональних значень, аніж хронологічний вік. Як сприйняття віку загалом, так і 
самосприйняття віку обумовлюються динамікою взаємодії з соціальною та культурною системами, які 
утворюють основу для розуміння віку індивідом [15]. Так, Д. Карп [26] зазначав, що вік особистості має 
в тому числі і соціальне значення, а отже, самосприйняття засноване на віці, тією чи іншою мірою 
відображає образи та уявлення про певні вікові групи, що домінують у культурному оточенні індивіда, 
та більш індивідуалізовані послання, засвоєні в процесі взаємодії з іншими. Суб’єктивний вік 
відображає особливості самосприйняття особистістю власного віку обумовленого не лише її власною 
соціальною ситуацією, досвідом та фізіологічним станом, а й взаєминами між індивідом та тією 
віковою групою, з якою він відчуває спорідненість (схожість) [22]. 

Суб’єктивний вік особистості пов’язується науковцями в емпіричних дослідженнях з 
хронологічний віком (А. Хаблі та Р. Арім [25]), здоров’ям та його суб’єктивною оцінкою (А. Бергланд, 
М. Ніколайсен та К. Торсен [11], П. Демакакос, Е. Гйонса та Дж. Назру [15]), соціально-економічним 
статусом (А. Барретт [8]), суб’єктивним благополуччям та задоволеністю життям (Е. Мутран та 
Д. Рейтзес [40]), смертністю (В. Уотінен, Т. Рантанен та Т. Суутама [59]) тощо. 
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Разом із тим, аналіз літературних джерел вказує на відсутність комплексного підходу та наявні 

протиріччя результатів емпіричних досліджень стосовно соціально-психологічних корелят 

суб’єктивного віку (вікової ідентичності) у дорослому віці. 

Метою дослідження є теоретико-методологічний аналіз соціально-психологічних корелят 

суб’єктивного віку особистості. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Поступово проживаючи різні стадії 

власного життя, людина акумулює роки та накопичує досвід біологічних, фізіологічних та соціальних 

змін [47, с. 12]. Зміни особистої ідентичності, пов’язані з віком, є частиною процесу дорослішання та 

старіння [13]. 

Концепція вікової ідентичності спирається на внутрішній досвід особистості стосовно її віку та 

процесу дорослішання та старіння. Специфічний соціокультурний контекст суб’єктивного віку полягає 

у суб’єктивній оцінці власного віку, який є предметом індивідуального та історичного досвіду [28, 

с. 169]. Суб’єктивний вік розглядається науковцями, як результат процесу, протягом якого особистість 

ототожнює себе з різними аспектами процесу дорослішання та старіння, чи, навпаки, дистанціюється 

від них. Згідно з такими уявленнями, вікова ідентичність особистості є багатогранною концепцією, яка 

містить як специфічні аспекти особистісного дорослішання та старіння, так і загальні уявлення про те, 

що означає бути старим. Суб’єктивний вік передбачає наявність певних взаємин між особами та тією 

віковою групою, з якою вони себе споріднюють або прямо, шляхом віку, або опосередковано, за 

допомогою певних характеристик, що їм усім властиві [14]. Тенденція до відчуття себе молодшими чи 

старшими за власний хронологічний вік передбачає, що індивід має певні уявлення про вік, з яким 

здійснюють порівняння власного вікового статусу. Суб’єктивний вік особистості відображає цінність 

для неї хронологічного віку, рольову залученість, межі здоров’я та фізичного стану, а також уявлення 

про соціальні вікові норми [59]. 

Аналіз соціально-психологічних корелят суб’єктивного віку дозволить, на наш погляд, 

визначити обумовленість соціально-культурного та історичного контексту розвитку індивіда та його 

суб’єктивний віку. 

Існуючі культурні норми досить чітко вказують на те, який хронологічний вік є оптимальним 

для настання тієї чи іншої життєвої події. Так, оточуючі зазвичай тяжіють до оцінки того, чи шлюб, 

батьківство, вихід на пенсію відбулися зарано, чи запізно. Отже, у випадку коли існують культурні 

норми для настання певних подій, можна очікувати, що люди, які вже отримали відповідний досвід, 

будуть почуватися старшими за тих, хто ще не набув такого досвіду. У будь-якому випадку, життєві 

події не можуть відбуватися у якомусь уніфікованому віці. Час та природа таких подій варіюється 

залежно від соціальної позиції індивіда, зокрема його соціально-економічного статусу, ґендеру, раси 

тощо. 

Зазвичай постулюється ідея про те, що рольові зміни, на кшталт батьківства та виходу на 

пенсію, вибудовують вікову ідентичність, можливо, шляхом подолання певних життєвих етапів, або 

окреслюючи контури щоденного буття, що містить домагання, стреси та здобутки, з якими стикається 

особистість [31]. Деякі дослідження вказують на те, що зміна ролей (шлюб, батьківство, смерть 

шлюбного партнера, вихід на пенсію) асоціюється з віковою ідентичністю [20; 31; 37; 38; 39; 40].  

Індивіди оцінюють власний вік та визначають, на якому етапі буття перебувають, порівнюючи 

виникнення та час власних змін (або їх відсутність з нормативним віком для кожного ґендеру) з 

членами своєї соціальної мережі, своїм оточенням. Таким чином, можна казати про усвідомлення 

індивідом наявності певного соціального годинника, який керує їх життям [43].  

Комбінація ролей, які виконує індивід, та їх зменшення в процесі старіння, скоріше за все 

впливають на вікове самосприйняття особистості та її вікову ідентичність. Значна кількість досліджень 

соціальних аспектів віку [19] звертається до впливу соціально-конструктивних характеристик (на 

кшталт ролей) на соціально-психологічні статуси (до яких відносять також такий аспект 

самосприйняття, як вікова ідентичність). Вік є головним статусом, який впливає на ролі, виконувані 

індивідами, та особливості сприйняття особистості іншими людьми [21]. Відтак, очікувано, що 

ідентичності, вікова ідентичність в тому числі, розгортаються та підкріплюються у рольових взаєминах, 

і перебудовуються тоді, коли ролі змінюються. 

Означений вплив ролей на вікову ідентичність є подвійним. По-перше, зміна чи перебудова 

ролей, як подія, має символізувати своєрідний перехід від однієї вікової групи до іншої, на кшталт 

переходу від ролі працівника до пенсіонера. По-друге, виконання ролі, роль як статус, можливо має 

більш непомітний та накопичувальний ефект, специфіка взаємин та зайнятості призводить до 

формування у людини належності до певного віку, через зміст їхньої діяльності, досвіду, та думок 
стосовно їх щоденного буття. 

Д. Карп [26] зазначав, що розвиток дорослих у своєму загалі меншою мірою пов’язаний з 

хронологічним віком, і більшою – з тим, коли настають ті чи інші події у професійній та сімейній 
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сферах. Ролі та зміни ролей у професійній та сімейній сферах створюють ритм плину життя та мають 

впливати на обумовлене віком самосприйняття. Ш. Страйкер [56] вказував, що значущість ролей для 

ідентичності підкреслюється структурною орієнтацією «Я». На думку М. Маріні [32] різні ролі та їх 

зміни асоціюються з різними етапами життя людини, та з обумовленими ними певними змінами у 

віковій ідентичності особистості. Рання дорослість, наприклад, передбачає завершення освіти, початок 

кар’єри, облаштування окремого від батьківської родини домогосподарства та родини (одруження та 

народження дітей). 

Перехід дорослих від молодості до середнього віку, асоціюється з продовженням кар’єрного 

зростання та/або з дорослішанням дітей. Також середній вік є тим періодом, коли людина може 

стикнутися зі смертю своїх батьків (втрата дитячої ролі та нагадування про власну смертність) та 

народженням онуків. Порівнюючи середній вік з ранньою молодістю, можна сказати про наявність 

меншої кількості ознак переходу до середнього віку. Середній вік скоріше характеризується змінами у 

середині самих ролей, аніж подіями, які асоційовані з рольовими змінами [31, с. 453]. 

Перехід від молодості до середнього віку може сприйматися як позитивно, так і негативно. 

Зміни ролей у родинній та професійній сферах у середньому віці можуть призводити до більшої 

задоволеності життям, зниження буремності життя, а сам середній вік може сприйматися як час 

кульмінації, мудрості, самоусвідомлення [2; 26]. З іншого боку, середній вік може сприйматися й менш 

позитивно, з негативними уявленнями про втрату фізичної привабливості та очікування настання кризи 

середнього віку.  

Перехід до похилого віку асоціюється з виходом на пенсію, смертю шлюбного партнера, 

втратою попередніх та набуттям нових ролей, залученням індивіда до нових видів активності.  

Відхилення від соціального годинника може призводити до несприятливого порівняння себе з 

іншими та може бути більш стресовим, оскільки індивід може отримати менше соціальної підтримки 

або роль вимагає її у більшій кількості, аніж є у доступі (наприклад, раннє батьківство). Оскільки 

індивіди, як писав Л. Фестингер [17], прагнуть порівнювати себе з референтними іншими, досвід 

нормативних змін, які визначають рух у процесі дорослого життя, наприклад батьківство, у більш 

ранньому віці у порівнянні з однолітками, може призводити до привласнення індивідом більш старшої 

вікової ідентичності, тоді як подібний досвід у старшому віці, навпаки, має наслідком більш молоду 

вікову ідентичність. З іншого боку, цілком можливим є те, що досвід змін у старшому віці, аніж у 

однолітків, може призводити до більш старшої вікової ідентичності, тоді як досвід у молодшому віці – 

до молодшої вікової ідентичності. Врешті-решт, те, ранні чи пізні зміни будуть асоційовані з молодшою 

чи старшою віковою ідентичністю, буде залежати від того, з якою референтною групою себе 

порівнюватиме досліджуваний: так, для батьків це може бути як група їх однолітків, так і група таких 

саме батьків [7, с. 166]. Вибір референтних груп досить важко передбачити, адже у більшості робіт 

присвячених дослідженню вікової ідентичності цьому аспекту взагалі не приділялося уваги. Дж. Вуд 

[60] вказує, що, за теорією соціального порівняння, якщо метою порівняння є збереження ідеї про 

власну самодосконалість, індивіди обиратимуть такі соціальні групи, які дозволяють зменшити 

негативні ефекти від соціального порівняння та призведуть до більш позитивної самооцінки, в той час 

як соціальне порівняння не на власну користь, що сприяє менш позитивній самооцінці, 

використовується у якості мотивування, спонукання себе. На думку Дж. Логана, Р. Варда та Г. Спітзе 

[31], ролі можуть виступати не лише у якості певних знаків, що сигналізують про перехід з однієї 

вікової категорії до іншої, а й можуть мати більш прихований та накопичувальний ефект, як актуальна 

взаємодія та психічні переживання можуть призводити до виникнення у людини відчуття певного віку 

через речі, які вони роблять, проживають та що думають стосовно свого щоденного буття.  

Отже, можна казати про те, що перехід з однієї вікової групи до іншої, дорослішання та 

старіння пов’язані у свідомості людей з рольовими та статусними змінами: набуттям, втратою або 

трансформацією ролей та статусів. Отже, можна припустити, що специфічний досвід, пов’язаний з 

вищезазначеними змінами, якого набуває індивід, може позначатися на рівні його вікової ідентичності, 

у його суб’єктивному віці. 

Сімейні ролі та шлюбно-сімейні статуси. Інформація щодо зв’язку шлюбного статусу з 

суб’єктивним віком особистості є досить суперечливою та неоднозначною. Так, за результатами 

дослідження Б. Барака та Б. Стерн [6], неодружені жінки віком від 30 до 69 років сприймали себе більш 

молодими у порівнянні із заміжніми жінками того ж віку, тоді як К. Маркідес та Дж. Болдт [33] 

встановили, що неодружені жінки та чоловіки старші 60 років сприймають себе старшими за 

однолітків, а С. Баум та Р. Бокслі [9] констатували, що досліджувані, середній вік яких становив 74,5 

років, взагалі не знайшли статистично значущих зв’язків між вищезгаданими показниками.  
Дані стосовно взаємозв’язку суб’єктивного віку та смерті шлюбного партнера також містять 

протиріччя. За результатами дослідження Л. Джордж, Е. Мутран та М. Пеннібейкер [20], існує зв’язок 

між суб’єктивним віком досліджуваних та смертю шлюбного партнера: особам, що пережили смерть 
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шлюбного партнера, властивий старший суб’єктивний вік, аніж їхнім одноліткам, які не мали подібного 

досвіду. Водночас, у дослідженнях Е. Мутран та П. Бурке [38], а також Е. Мутран та Л. Джордж [39] не 

було виявлено подібного зв’язку.  

Існують свідчення на користь того, що вік нащадків позитивно корелює з суб’єктивним віком 

особистості. Зокрема, Б. Барак та С. Гоулд [4], а також Л. Андерхіл та Ф. Кедвел [58] встановили, що в 

процесі дорослішання дітей та онуків суб’єктивний вік особистості зростає. Кількість нащадків також 

позитивно корелює з суб’єктивним віком: чим більшою є кількість дітей та онуків, тим старшою 

сприймає себе особа [4; 6; 58]. Водночас результати дослідження А. Барретт [7] вказують на 

протилежну тенденцію: більша кількість дітей супроводжується молодшою віковою ідентичністю. 

Наявність батьків з поганим здоров’ям пов’язана зі старішою віковою ідентичністю [7]. 

Учбово-професійні ролі та статуси. В той час як результати деяких досліджень не вказують на 

наявний зв’язок між рівнем освіти та віковою ідентичністю особистості [9; 20; 39], інші демонструють, 

що особи з вищим рівнем освіти сприймають себе більш молодими [6; 12; 33]. 

Працевлаштованість індивіда – на повний робочий день за межами дому – корелює з 

суб’єктивним віком особистості. Особи, що працюють на повну ставку, відчувають себе молодшими [6; 

58]. Працевлаштовані досліджувані мають молодшу вікову ідентичність, у порівнянні з 

непрацевлаштованими [7]. 

Окремо, у дослідженнях суб’єктивного віку, як одна зі змінних, що пов’язуються з віковою 

ідентичністю особистості, науковцями розглядається вихід на пенсію. Вихід на пенсію пов’язаний із 

працевлаштуванням індивіда, але не дорівнює йому, оскільки вийти на пенсію, в контексті завершити 

свій трудовий шлях, можливо лише тоді, коли індивід офіційно працевлаштований. Зокрема, якщо 

порівнювати домогосподарок та їх чоловіків, домогосподарка, незважаючи на набуття статусу 

пенсіонера, наявність посвідчення, яке підтверджує означений статус, отримання пенсійних виплат 

тощо, у прямому сенсі цього поняття ніколи не виходить на пенсію, оскільки її праця продовжується 

все її життя.  

Вихід на пенсію пов’язаний з суб’єктивним віком: пенсіонери сприймають себе старшими за 

своїх однолітків, які продовжують працювати [20; 38; 39]. Разом із тим, варто зазначити, що така 

тенденція спостерігається не у всіх дослідженнях. Так, С. Баум та Р. Бокслі [9] не знайшли статистично 

значущих зв’язків між виходом на пенсію та суб’єктивним віком досліджуваних.  

Соціально-економічний статус. Встановлено, що суб’єктивний вік особистості пов’язаний з її 

доходами [9; 20; 39; 58] та соціально-економічним статусом [10; 20; 30; 31; 46; 49]: чим вищими є 

доходи індивіда та соціально-економічний клас, до якого він належить, тим меншим буде його 

суб’єктивний вік. 

На думку науковців, соціально-економічний статус є фактором, який обумовлює багато 

областей буття індивіда, зокрема родину, роботу та стан здоров’я. Особи з нижчим соціально-

економічним статусом стикаються з необхідністю переживати зміни, які вказують на проживання 

індивідом дорослого життя (зокрема, шлюб, батьківство, необхідність працювати, аби забезпечувати 

себе та інших членів родини, тощо) у більш ранньому віці у порівнянні з їх однолітками з вищим 

соціально-економічним статусом [3; 42; 44]. Порівняно з їх більш заможними однолітками, особи з 

нижчим соціально-економічним статусом сприймають плин власного життя як більш короткий, 

ущільнений [8, с. 101]. Вони стикаються з ознаками старіння у більш молодому віці, мають більш ранні 

культурно-вікові дедлайни для багатьох змін дорослості та передбачають коротшу тривалість власного 

життя [35; 49; 51]. Порівняно з особами з вищим соціально-економічним статусом, їх однолітки, що не 

мають подібної переваги, частіше класифікують себе як «старих» чи «літніх» [20; 39], відчувають себе 

старшими за свій хронологічний вік [9; 55].  

За даними, отриманими І. Росоу [49], взаємозв’язок між соціально-економічним статусом та 

віковою ідентичністю є сильнішим у групі молодших досліджуваних. На думку автора, особи з вищим 

соціально-економічним статусом можуть втратити більше, якщо відмовляться від молодшої 

ідентичності та соціальних ресурсів, які її супроводжують. Таким чином, втрата рольового статусу, що 

зазвичай асоціюється зі старістю (на кшталт виходу на пенсію) є більш загрозливою для представників 

середнього класу, тому в них є більше мотивів для заперечення власного віку. 

Час змін соціальних ролей та статусів, пов’язаних зі значущими життєвими подіями. 

А. Барретт [7] зверталася у своєму дослідженні до часового аспекту змін соціальних ролей та статусів. 

Дослідницею були отримані такі дані: 1) не було встановлено відмінностей у віковій ідентичності між 

тими досліджуваними, хто вступив у шлюб, стали батьками чи вийшли на пенсію раніше чи пізніше за 

своїх однолітків; 2) шлюб та зміна батьківських ролей, так само, як і смерть одного з батьків, для 
багатьох респондентів сталися багато років тому, і, відповідно, зазначені події можуть мати лімітований 

вплив на вікову ідентичність особистості; 3) ранній шлюб та ранній вихід на пенсію виявилися 

пов’язаними з більш молодою віковою ідентичністю для старших досліджуваних. 
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Ґендер. Результати багатьох досліджень вказують на ґендерні відмінності у суб’єктивному віці 

жінок та чоловіків [7; 9; 10; 12; 20; 30; 37; 38; 39; 46; 50].  

З позицій фемінізму стверджується, що жінки у західних культурах стикаються із подвійними 

стандартами щодо старіння. С. Зонтаг [54] вважає, що жінки визнаються іншими – і визнають самі себе 

– старими у більш ранньому віці. Також, на думку авторки, якості, які найбільше цінуються у чоловіків 

– компетенція, незалежність та потенціал заробітку – зростають із віком, тоді як якості, найбільш 

ціновані у жінок – фізична привабливість та сексуальна «придатність» для чоловіків – навпаки, з віком 

знижуються. 

Наявні дані емпіричних досліджень свідчать на користь тези С. Зонтаг: представники обох 

статей пов’язують початок середнього та похилого віку у жінок з меншим хронологічним віком у 

порівнянні з тими ж часовими відрізками для чоловіків [43; 50; 61]. Зокрема, К. Секкомбі та М. Ішиї-

Кунтц [50] виявили, що чоловіки починають сприймати себе як старих у віці 60–64 років, тоді як жінки 

вважають, що увійшли у цю групу у віці 55–59 років: оскільки їх зазвичай оцінюють за фізичною та 

сексуальною привабливістю, відповідно, вони входять у категорію «старих» значно раніше, аніж 

чоловіки. 

Культурна практика оцінювати суспільну цінність жінки з позицій її сексуального та 

репродуктивного потенціалу може бути пов’язана з виявленими ґендерними відмінностями у віковій 

ідентичності особистості. Б. Неугартен [41] було зроблено висновок, що для жінок зміни сімейних 

ролей є більш значущими маркерами вікового статусу, тоді як для чоловіків у якості подібних маркерів 

виступають час та темп змін у професійній сфері. С. Арбер та Дж. Джин постулювали чоловічу та 

жіночу хронологію наступним чином: «Чоловіча хронологія залежить від працевлаштування, тоді як 

жіночий віковий статус окреслюється подіями, пов’язаними з репродуктивним циклом» [1; с. 41]. 

Погоджуючись з цією тезою, Р. Сеттерштен та Г. Гейджстад [51; 52] знайшли меншу варіативність у 

суб’єктивних дедлайнах щодо роботи у чоловічих життях, у порівнянні з жіночими (мова йшла про 

вибір роботи/кар’єри, досягнення найвищої точки у кар’єрі, вихід на пенсію), та меншу варіативність у 

суб’єктивних дедлайнах щодо змін у сімейній сфері для жінок у порівнянні з чоловіками (батьківство, 

завершення періоду вагітності/чи змоги народжувати, народження онуків). Погодження з культурними 

дедлайнами для сімейних змін у жіночому житті та професійних змін у чоловічому житті може 

відображатися в очікуваннях, що родина буде визначати напрямок жіночого життя, тоді як робота 

прямо детермінувати життя чоловіка. 

Ґендерні очікування та досвід щодо роботи та родини, які ілюструються прикладами 

збереження ґендерного провалля у рівні заробітної платні [45], нерівним розподілом обов’язків по 

домогосподарству [53] та культурними нормами щодо ролей, призначених жінкам та чоловікам, можуть 

мати відображення у віковій ідентичності жінок та чоловіків.  

Парадоксально, але незважаючи на вищезазначене, жінки мають тенденцію до збереження 

більш молодої вікової ідентичності у порівнянні з чоловіками того самого хронологічного віку [7; 10; 

46]. Жінок сильніше за чоловіків спонукають до демонстрації та збереження ознак (подоби) молодості, 

що надає їм можливість захистити їхню цінну ідентичність «молодої жінки». Згідно з цією тезою, 

ознаки старіння у жінок сприймаються більш негативно, тож жінки частіше за чоловіків звертаються до 

використання омолоджувальних процедур [23]. На думку Е. Меламед [34], підтримка молодшої вікової 

ідентичності може бути особливо важливою для жінок з метою збереження позитивного 

самоприйняття. Жінки роблять це, створюючи суб’єктивну ілюзію зовнішньої молодості, наприклад, 

використовуючи креми проти зморшок, фарбуючи волосся чи звертаючись до послуг косметологів та 

хірургів, та порівнюючи себе з іншими жінками, які перебувають у гірших за них умовах [48]. Відтак, 

молодший суб’єктивний вік може розглядатися у якості своєрідного захисного механізму, до якого 

звертаються жінки у спробі уникнути стигми старості. 

Висновки. Таким чином, можна казати про наявні взаємозв’язки між суб’єктивним віком 

особистості та такими соціально-психологічними характеристиками, як соціальні статуси та ролі, 

зокрема шлюбно-сімейні статуси та ролі, учбово-професійні статуси та ролі, соціально-економічний 

статус, ґендер. Варто підкреслити, що проаналізовані нами дані емпіричних досліджень не 

відрізняються однозначністю. Можна припустити, що наявні розбіжності можуть бути пов’язані з 

організацією констатувального експерименту, характеристиками вибірок дослідження, а також з 

використанням науковцями різних інструментів для виміру суб’єктивного віку особистості. Разом із 

тим, вищезгадані протиріччя вказують на необхідність подальших наукових пошуків у встановлені 

соціально-психологічних корелят та предикторів суб’єктивного віку особистості для представників 

різних вікових груп. 
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у проведенні емпіричного дослідження 

соціально-психологічних предикторів вікової ідентичності особистості у періоді дорослості. 
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Donets, O. I. Social-psychological correlates of subjective age: a theoretical approach. The article presents a 

theoretical and methodological analysis of social-psychological correlates of person's subjective age. Person's age had a 
social meaning. Subjective age is displayed multidimensionality of aging processes. Subjective age is reflected person's 
association or dissociation with different aspects of aging. Differences between subjective age and chronological age are 
implied existence of person's perceptions about age and age groups that lie behind processes of social comparison. 
Subjective age is linked to social roles and statuses, which one's is developing or losing as part of the process of aging.  

Presents the review of empirical studies wherein social-psychological correlates of subjective age was examined: 
marriage and family roles and statuses, educational and professional roles and statuses, socioeconomic status, gender. Said 
empirical findings collected ambiguous data. These differences are often due to the variations in the organization of data 
collection, different types of measures of subjective age, characteristics of examinee etc. Additional studies are necessary 
in order to determine the social-psychological predictors of subjective age for different age groups. 
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Журавльова О. В.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ТА ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ 
ОСОБИСТОСТІ 

 
Журавльова О. В. Особливості взаємозв’язку прокрастинації та перфекціонізму особистості. У статті 

обґрунтовано необхідність вивчення специфіки взаємозв’язку між прокрастинацією та перфекціонізмом. Значуща 
кореляція виявлена між загальним рівнем прокрастинації досліджуваних та схильністю до проблем із 
самооцінкою, самокритики та соціально-приписаного перфекціонізму, а також значеннями шкал «Стурбованість 
помилками» та «Сумніви у власних діях». Виявлено також пряму кореляцію інтегрального рівня прокрастинації зі 
схильністю досліджуваних до гіперкритики. Отримані результати засвідчили, що предикторами дилаторної 
поведінки особистості можуть виступати лише показники двох шкал: сумніви у власних діях та гіперкритики.  

Ключові слова: прокрастинація, предиктори дилаторної поведінки, перфекціонізм. 
 
Журавлева Е. В. Особенности взаимосвязи прокрастинации и перфекционизма личности. В статье 

обоснована необходимость изучения специфики взаимосвязи между прокрастинацией и перфекционизмом. 
Значимая корреляция обнаружена между общим уровнем прокрастинации испытуемых и склонностью к 
проблемам с самооценкой, самокритикой и социально-приписанным перфекционизмом, а также значениями шкал 
«Обеспокоенность ошибками» и «Сомнения в собственных действиях». Выявлено также прямую корреляцию 
интегрального уровня прокрастинации со склонностью исследуемых к гиперкритике. Полученные результаты 
показали, что предикторами дилаторного поведения личности могут выступать только показатели двух шкал: 
сомнения в собственных действиях и гиперкритики. 

Ключевые слова: прокрастинация, предикторы дилаторного поведения, перфекционизм. 

 
Постановка проблеми. Динамічний розвиток соціальної взаємодії індивідів у всіх сферах 

сучасного суспільства супроводжується зростанням їх прагнення до наслідування ідеалів та власної 
досконалості. Однак, позитивне, з першого погляду, прагнення робити все найкращим чином в усіх 
сферах життя може трансформуватися у несприйнятливість чи ворожість до усього, що не відповідає 
визначеному індивідом чи соціумом рівню. Поряд із цим у межах когнітивної теорії відтермінування 
поведінки, пов’язане зі страхом невдачі, часто розглядається дослідниками у взаємозв’язку з 
перфекціонізмом. На думку вчених, людина зволікає, щоб отримати додатковий час для ідеального 
завершення завдання. Однак, при надмірно високих вимогах до власної діяльності ймовірність 
відповідності кінцевого результату таким стандартам є низькою [12]. Ряд науковців розглядають 
перфекціонізм як фактор, що, з одного боку, може лише супроводжувати і бути проявом широкого 
спектру психічних розладів, а з іншого, відігравати вагому роль у їх виникненні та функціонувати як 
ключовий механізм підтримки цих порушень [10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відмічена нами дискусійність прослідковується й у 
сфері вивчення взаємозв’язку перфекціонізму та прокрастинації і поширюється не лише на питання 
щодо специфіки причинно-наслідкової залежності між вказаними конструктами, а й наявності між ними 
кореляції загалом. Так, наприклад, Г. Флетт та співавтори, стверджують, що саме завищені стандарти, 
властиві особистості, є предиктором прояву дилаторної поведінки [14]. Н. Карловська та І. Шистакова 
зафіксували обернену залежність між прокрастинацією та перфекціонізмом у спеціалістів педагогічних 
професій [6]. В той час, як інша група науковців, навпаки, вказали на пряму залежність між цими 
змінними [2]. Водночас, англійський науковець Н. Фьоре взагалі заперечив наявність зв`язку цих 
особистісних властивостей. Він стверджував, що перфекціоністи зволікають із виконанням важливих 
справ значно рідше, ніж люди із несформованою системою завищених стандартів [11].   

Окреслені суперечності, на нашу думку, зумовлені структурною складністю явища 
перфекціонізму та зосередженням науковців на його різних аспектах. Відтак, у межах нашого 
дослідження розглядаємо його як комплексний феномен, послуговуючись визначенням, 
запропонованим Д. Бернсом, згідно з яким перфекцонізм – це «мережа когніцій», що охоплює оцінки 
власної особистості та оточуючих, очікування, інтерпретації подій [5]. 

Мета дослідження: вивчити особливості взаємозв’язку між прокрастинацією та рівнем 
перфекціонізму, що властиві респондентам.  

Методика та організація дослідження. Для визначення рівня прокрастинації та вивчення 
різних аспектів її прояву використано методику діагностики цього конструкта, запропоновану 
О. Журавльовою і О. Журавльовим та методику «Pure procrastination Scale» П. Стіла (україномовна 
версія в адаптації О. Журавльової, О. Журавльова) [3, 4]. З метою детального вивчення цього параметра 
саме з позиції багатофакторного конструкта була використана «Велика тривимірна шкала 
перфекціонізму», авторами якої є М. Сміт, Д. Саклофскі, Й. Стобер, С. Шеррі [16].  

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. В ході дослідження було 
опрацьовано дані 347 осіб віком від 18 до 47 років. Відповідно до ключа використаної діагностичної 
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методики респонденти були диференційовані на 5 груп (рис. 1). Крайні прояви прокрастинації (дуже 
високий та дуже низький рівні) були відмічені у 5,2% респондентів. Найбільша кількість досліджуваних 
виявили середній рівень діагностованого параметра – 37,8%. Високі значення за цим критерієм 
зафіксовано у 22,8% респондентів, тоді як низький – у 29,1% учасників вибірки. 

 
 

 
 

Рис. 1. Розподіл досліджуваних за рівнем сформованості прокрастинації 
 
Результати діагностики досліджуваних за рівнем перфекціонізму представлено на рис. 2. 

Рис. 2. Показники досліджуваних за шкалами перфекціонізму 
 
Аналіз середніх значень за діагностованими параметрами свідчить, що найбільш вираженим у 

респондентів виявився перфекціонізм, орієнтований на себе (3,16), в той час як за шкалою «Упевненість 
у тому, що мені всі щось винні», зафіксовано найнижчий показник (1,86). Значення загального рівня 
перфекціонізму (2,39) вказує на те, що у вибірці домінують досліджувані із низькою мірою 
сформованості цієї характеристики.  

Система взаємозв`язків між параметрами прокрастинації та перфекціонізму, вивчення якої 
стало наступним завданням емпіричного дослідження, представлена у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Специфіка взаємозв’язків між параметрами прокрастинації  

та перфекціонізму 

№ ЗПП П УП ОСП БП ППР НП 

ПОС   -114*     

ПС 130*  108* 187** 113*  109* 

СП 167**  229** 251** 236** 279** 115* 

СВД 360** 124* 421** 380** 262** 352** 209** 

С 146**  179** 180** 127* 217**  

СПП 170**  187** 229** 142** 264** 218** 

ПОІ      129* 126* 

Г 219** 158** 191** 192**  167**  

УВ 188** 107* 198** 165**  173** 204** 

ПР        

ЗП 272**  301** 328** 201** 316** 206** 
Примітка: *p<0,05; **p<0,01. 

Нулі та коми упущені. 

Показники прокрастинації: ЗПП – загальний показник прокрастинації, П – пунктуальність, УП – усвідомлення 

прокрастинації, ОСП – організація часу та систематичність праці, БП – біхевіоральна прокрастинація, ППР – 

прокрастинація прийняття рішення, НП – неадаптивна прокрастинація; типи перфекціонізму: ПОС – перфекціонізм 

орієнтований на себе, ПС – проблеми з самооцінкою, СП – стурбованість помилками, СВД – сумніви у власних діях, С – 

самокритика, СПП – соціально-приписаний перфекціонізм, ПОІ – перфекціонізм орієнтований на інших, Г – 

гіперкритика, УВ – упевненість, що всі щось винні, ПР – претензійність, ЗП – загальний рівень перфекціонізму. 

 

Як видно з отриманих даних, значуща кореляція була виявлена між загальним рівнем 

прокрастинації досліджуваних та схильністю до проблем із самооцінкою (r = 0.130, p<0.05). Сприйняття 

власної особистості через призму негативних уявлень, на думку Б. Сороцкіна, є результатом 

розбіжностей між реальними домаганнями індивіда та його можливостями [17]. Відтак, можемо 

припустити, що, намагаючись компенсувати почуття своєї неповноцінності, людина прагне не просто 

вдосконалити окремі сторони особистості, а цілковито її трансформувати з метою повної відповідності 

сформованому ідеалізованому образу Я. Однак, надто завищені стандарти зумовлюють сумніви у 

власній здатності досягнути визначеної грандіозної мети та породжують компенсаторну поведінку у 

вигляді уникнення будь-якої активності, що може завершитись небажаним результатом. З іншого ж 

боку, відкладання виконання прокрастинатором важливих справ призводить до їх невчасного 

завершення, що детермінує низку негативних наслідків та може бути підставою для ще більшого 

зниження самооцінки. 

Окрім цього, аналіз кореляційних зв’язків вказує на те, що формування неадекватної 

самооцінки особистості супроводжується виникненням у неї труднощів із організацією свого часу та 

систематичністю праці (r = 0.187, p<0.01), зростанням частоти випадків відкладання повсякденних 

справ (r = 0.113, p<0.05) та підвищенням усвідомлення наявності проблем, безпосередньо пов’язаних зі 

схильністю до відтермінування задач (r = 0.108, p<0.05), а також посиленням неадаптивності поведінки, 

в результаті якої вона несе матеріальні втрати (r = 0.109, p<0.05). 

Таким чином, ґрунтуючись на вище окреслених ідеях, можемо констатувати, що 

прокрастинатор розглядає свою цінність в термінах досягнення/недосягнення сформульованих 

стандартів. З огляду на це, закономірним, з нашої точки зору, є виявлення в ході дослідження кореляції 

інтегральних показників прокрастинації із значеннями за шкалою «Стурбованість помилками» (r = 

0.167, p<0.01), що вказує на тенденцію до надмірних реакцій на передбачувані невдачі й помилки, та 

шкалою «Сумніви у власних діях» (r = 0.360, p<0.01), яка відображає невизначеність індивіда щодо 

власної продуктивності. Вважаємо, що саме низька самооцінка прокрастинатора зумовлює зниження у 

нього впевненості у власній спроможності розв’язувати актуальні проблеми. Відтак, прояв негативних 

переконань щодо своїх можливостей та здібностей супроводжується сумнівами у правильності дій і 

надмірним моніторингом та стурбованістю можливими помилками. Відтак, ймовірно, прояв 

прокрастинації в цьому випадку відіграє роль механізму психологічного захисту, спрямованого на 

уникнення окресленої особистістю зони своєї некомпетентності з метою збереження самооцінки. 

Очікуваним є виявлений зв’язок показників за шкалою «Сумніви у власних діях» не лише з 

інтегральними значеннями прокрастинації, а й усіма її аспектами, що діагностувались нами в ході 

дослідження (пунктуальність (r = 0.124, p< 0.05), усвідомлення прокрастинації  (r = 0.421, p<0.01), 

організація часу та системність праці (r = 0.380, p<0.01), біхевіоральна прокрастинація (r = 0.262, 
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p<0.01), прокрастинація прийняття рішень (r = 0.352, p<0.01), неадаптивна прокрастинація (r = 0.209, 

p<0.01)). Схожу тенденцію спостерігаємо, аналізуючи кореляції шкали «Стурбованість помилками» з 

різними параметрами прокрастинації (усвідомлення прокрастинації  (r = 0.229, p<0.01), організація часу 

та системність праці (r = 0.251, p<0.01), біхевіоральна прокрастинація (r = 0.236, p<0.01), 

прокрастинація прийняття рішень (r = 0.279, p<0.01), неадаптивна прокрастинація (r = 0.115, p<0.05)), 

однак виключення у цьому разі склала відсутність взаємозв’язку з пунктуальністю.  

Тісний кореляційний зв`язок також зафіксовано між загальним рівнем прокрастинації 

досліджуваних і їх схильністю до самокритики (r = 0.146, p<0.01), яка, на нашу думку, є результатом 

знецінення особистістю власного потенціалу. Таким чином, підвищення схильності індивіда до 

зволікання з виконанням важливих задач супроводжується зростанням тенденції акцентувати увагу 

виключно на негативних аспектах власної Я-концепції. Як зазначає А. Проскурня, надмірна 

самокритика є дезадаптивною стратегією, що призводить до песимізму, депресії, подальшого зниження 

самооцінки та до незадоволеності власним життям загалом [9]. Таким чином, можемо констатувати, що 

тенденція до самокритики у прокрастинаторів значно переважає над прагненням підвищення 

самоцінності. 

Поряд з цим відзначимо, що пропорційно до схильності критикувати себе в індивіда також 

посилюються труднощі з прийняттям рішень (r = 0.217, p<0.01), проблемами з організацією власного 

часу (r = 0.180, p<0.01), труднощами з систематичним виконанням щоденних обов`язків (r = 0.127, 

p<0.05), а також дискомфортом, зумовленим усвідомленням постійного необґрунтованого зволікання з 

реалізацією важливих справ (r = 0.179, p<0.01). 

Окреслені вище закономірності взаємозв’язку прокрастинації з вказаними проявами 

перфекціонізму, на нашу думку, вдало описані американським науковцем С. Блаттом: «Міцно вкорінене 

почуття власної неповноцінності й вразливості спонукає людину до систематичної самокритики й 

саморуйнування, кожне нове завдання стає черговим загрозливим викликом» [13]. Жодних старань не  

достатньо, адже людина постійно намагається знайти схвалення та прийняття і здійснює відчайдушні 

спроби уникнення помилок та невдач. Відтак, усі негативні обставини, що стосуються самооцінки, 

детермінують негативний афект і дистрес [13].  

Аналіз літератури [1, 15], присвяченої проблематиці перфекціонізму, вказує на вагоме значення 

вивчення її інтерперсональних аспектів, що породжують значні труднощі особистості у процесі 

соціальної адаптації. З огляду на це, вагомого значення набуває інтерпретація виявленої кореляції (r = 

0.170, p<0.01) загального рівня сформованості прокрастинації з соціально-приписаним 

перфекціонізмом.  

Вказаний тип перфекціонізму відображає генералізовані переконання людини, відповідно до 

яких оточуючі схильні оцінювати її надто критично і здійснювати на неї тиск з метою примусу до 

вищого рівня досконалості. Крім цього, він вказує на уявлення особистості, що свідчать про 

неможливість відповідати очікуванням інших. Відтак, ймовірно, побоювання можливої негативної 

оцінки зі сторони оточення спонукає людину до відкладання діяльності, що безпосередньо пов’язана з 

цим страхом.  

Цікавою, в окресленому контексті, є ідея, запропонована О. Кернбергом, згідно з якою 

ідеальний Я-образ у перфекціоністів взагалі несформований. Саморозвиток у цьому випадку 

детермінується виключно прагненням досягнення загальновизнаних суспільством статусних атрибутів і 

соціально бажаних цілей. Як зазначає науковець, перфекціоніст намагається демонструвати іншим 

лише ті характеристики своєї особистості, які відповідають сформульованому ним ідеальному образу. 

Однак, прірва між його змістом та реальною сутністю індивіда, зазвичай, є надто великою [7]. Відтак, 

вважаємо, що страх викриття іншими власної недосконалості та невідповідності соціальним стандартам 

зумовлює уникнення особистістю будь-якої активності, що пов’язана з необхідністю виявлення певних 

компетенцій. Зауважимо, що результати, які свідчать про наявність взаємозв’язку між схильністю до 

дилаторної поведінки та соціально-приписаним перфекціонізмом, представили також Д. Седдлер і Л. 

Сакс [5]. 

Як і у випадку зі шкалою «Стурбованість помилками», вказаний тип перфекціонізму корелює з 

усіма діагностованими нами проявами прокрастинації, окрім пунктуальності (усвідомлення 

прокрастинації  (r = 0.187, p<0.01), організації часу та системності праці (r = 0.229, p<0.01), 

біхевіоральної прокрастинації (r = 0.142, p<0.01), прокрастинації прийняття рішень (r = 0.264, p<0.01), 

неадаптивної прокрастинації (r = 0.218, p<0.01)). 

Слід відзначити пряму кореляцію (r = 0,219, p<0,01) інтегрального рівня прокрастинації, як і 

окремих її аспектів (окрім біхевіорального та неадаптивного проявів), зі схильністю досліджуваних до 

гіперкритики, що передбачає різке засудження дій оточуючих, прискіпливість до їх недосконалості. Як 



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 55 

 

90 

 

відзначив Х. Кохут, невпевнена у собі особистість знецінює будь-які досягнення оточуючих, 

намагаючись таким чином зберегти перевагу над ними [8]. При цьому вона уникає демонстрації 

власних недоліків, шляхом зволікання з виконанням діяльності, що може бути оцінена іншими людьми. 

Окрім цього, виявлено прямий зв’язок прокрастинації з перфекціоністською установкою 

особистості, «що їй усі щось винні» (r = 0.188, p<0.01). З огляду на це, ймовірно, що прояв зволікання 

особистістю зумовлюється її необґрунтованими очікуваннями, згідно з якими оточуючі зобов’язані 

допомогти їй із залагодженням важливих справ і розв’язати проблеми у разі їх виникнення. 

Значущої кореляції загального рівня прокрастинації респондентів із перфекціонізмом, 

орієнтованим на себе, не зафіксовано. Однак, цікавим є той факт, що обернений взаємозв’язок (r = - 

0.114, p<0.01) вказаного параметра встановлено із показниками шкали «Усвідомлення прокрастинації». 

Таким чином, можемо зауважити, що підвищення вимог досліджуваних до власної особистості 

супроводжується зниженням числа проблем, які вказуються ними безпосередньо як результат їх 

схильності до систематичного зволікання. Виявлені дані, на нашу думку, мають логічне підґрунтя. 

Адже вказана шкала перфекціонізму пов’язана зі встановленням людиною довготривалих цілей і 

здатністю концентруватись на них, тоді як прокрастинатори, навпаки, надають перевагу задачам, які 

передбачають отримання невіддаленої у часі винагороди. 

З огляду на представлену широку систему кореляцій між окремими проявами прокрастинації та 

перфекціонізму, закономірним, з нашої точки зору, є виявлений зв’язок між шкалами, що відображають 

інтегральні показники сформованості цих конструктів (r = 0.272, p<0.01).  

Результати кореляційного аналізу були використані для реалізації подальшого регресійного 

аналізу з метою встановлення ролі різних типів перфекціонізму, з якими був зафіксований 

взаємозв’язок, у предикації схильності досліджуваних до прокрастинації. Зауважимо, що параметр 

загального перфекціонізму виключено з моделі, оскільки показник VIF перевищує допустиму межу 

(20.30) та вказує на виникнення ефекту мультиколінеарності. Розрахована після цього регресійна 

модель (див. табл. 2) пояснює 16% дисперсії. На її статистичну значущість вказує показник F = 9.286, 

р<0.001. 

Таблиця 2 

Регресійна модель предикації прокрастинації параметрами перфекціонізму 

Залежна змінна R2 F-критерій P 

Прокрастинація 0.16 9.286 0.000 

 

Оцінити частку внеску кожної із незалежних змінних у розвиток залежної можемо 

проаналізувавши дані, що відображено у табл. 3. 

Таблиця 3 

Характеристика значущих предикторів регресійної моделі 

Незалежні змінні β-коефіцієнт t p 

Проблеми з самооцінкою 0.04 0.78 0.432 

Сумніви у власних діях 0.35 5.59 0.000 

Самокритика -0.06 -0.99 0.319 

Соціально-приписаний перфекціонізм -0.01 -0.04 0.967 

Гіперкритика 0.14 2.4 0.017 

Упевненість, що всі щось винні 0.03 0.49 0.622 

Стурбованість помилками -0.01 -0.03 0.975 

 

Отже, попри значну кількість кореляцій виявлених між прокрастинацією та різними проявами 

перфекціонізму, значущими предикторами схильності особистості до зволікання є лише сумніви у 

власних діях (при р < 0.05, β=0.35) і гіперкритика (при р < 0.05, β=0.14).  

Результати застосування Н-критерію Крускала-Уоллеса, використаного для підтвердження 

наявності відмінностей у прояві діагностованих параметрів між групами досліджуваних, 

виокремленими за критерієм прокрастинації, продемонстрували, що значущих відмінностей не 

виявлено лише за чотирма діагностованими критеріями: перфекціонізм орієнтований на себе, 

перфекціонізм орієнтований на інших, претензійність, проблеми з самооцінкою. Нагадаємо, що з 

першими трьома вказаними чинниками кореляція загального рівня прокрастинації не була зафіксована, 

тоді як з останнім взаємозв’язок виявлено. Відтак, можемо припустити, що змінна «Проблеми з 

самооцінкою» має більш складну організацію та опосередковується іншими факторами, а рівень 

прокрастинації не є ключовим чинником її прояву. 
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Для уточнення того, між якими саме групами за кожним із вказаних критеріїв були зафіксовані 

значущі відмінності, застосовано критерій Манна-Уітні. Він показав, що достовірних відмінностей за 

жодним параметром між респондентами з низьким і дуже низьким, так само, як і між групами 

досліджуваних із високим і дуже високим рівнем, прокрастинації не виявлено. Водночас, навпаки, за 

усіма критеріями перфекціонізму зафіксовано значущі розбіжності між досліджуваними з низьким і 

середнім та низьким і високим проявом перфекціонізму. Найбільша кількість міжгрупових відмінностей 

виявлена за шкалою «Сумніви у власних діях». Слід зауважити, що це єдина шкала, за якою були 

виявлені значущі відмінності між особами із дуже низьким та дуже високим рівнем схильності до 

дилаторної поведінки. 

Висновки. Таким чином, попри виявлений широкий спектр кореляційних зв’язків між типами 

перфекціонізму та прокрастинацією, при детальному аналізі даних конструктів було виявлено, що 

предикторами дилаторної поведінки особистості можуть виступати лише показники двох шкал: сумніви 

у власних діях та гіперкритика, проте жоден з параметрів перфекціонізму не може бути використаний 

як єдиний та точний критерій для прогнозування ймовірності прояву зволікання індивідом. 

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження з обраної теми 

скеровуватимуться на поглиблення розуміння сутності феномену прокрастинації шляхом вивчення 

особливостей його взаємозв’язку з широким спектром афективних, когнітивних, мотиваційних та 

конативних властивостей індивіда, що складе основу для створення інтегральної моделі особистості 

прокрастинатора. 
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Zhuravlova, O. V. The peculiarities of relationship between procrastination and personality perfectionism. 

The article substantiates the necessity to study the specifics of the relationship between procrastination and perfectionism 

as stable personal properties. A significant correlation was found between the overall level of procrastination of the 

subjects and the tendency to self-esteem problems. Thus, too high standards raise doubts about one's own ability to achieve 

a particular goal and generate compensatory behavior in the form of avoiding any activity that may result in an undesirable 

result. In addition, a correlation between the procrastination integral scores and the “Problem Concern scale”, indicating a 

tendency to react excessively to predicted failures and errors, and the “Self-doubt Scale”, which reflects the individual's 

uncertainty about the individual's productiveness, were recorded. In addition, a correlation between the procrastination 

integral scores and the “Problem Concern scale”, indicating a tendency to react excessively to predicted failures and 

problems, and the “Self-doubt Scale”, which reflects the individual's uncertainty about the individual's productiveness, 

were recorded. A close correlation is observed between the general level of procrastination of the subjects and their 

tendency to self-criticism. Thus, increasing the tendency of the individual to be delayed in fulfilling important tasks is 

accompanied by an increasing tendency to focus solely on the negative aspects of their own self-concept. Interpretation of 

the revealed correlation of the general level of procrastination formation with socially ascribed perfectionism becomes 

important. Presumably the fear of a possible negative evaluation on the part of the environment causes the person to delay 

activities directly related to this fear. There is also a direct correlation of the integral level of procrastination with the 

tendency of the subjects to hypercritics, which implies a sharp condemnation of the actions of others, scrupulousness to 

their imperfection. In addition, there is a direct link between the procrastination and the perfectionist attitudes of the person 

“everyone owes her something”. Despite the wide range of correlation relationships between types of perfectionism and 

procrastination, a detailed analysis of these constructs revealed that predictors of dilatory personality behavior can only be 

indicators of two scales: self-doubt and hypercriticism. 

Key words: procrastination, predictors of dilatory behavior, perfectionism. 
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Шаумян О. Г. 

 
ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ОСІБ, ЯКІ СХИЛЬНІ ДО ПЕРЕЖИВАННЯ 

СТАНУ САМОТНОСТІ 
 
Шаумян О. Г. Формування цілісності особистості в осіб, які схильні до переживання стану 

самотності. Актуальним у всі часи є піклування про гармонійний розвиток індивіда та плекання позитивної 
успішної особистості. Незважаючи на широту поглядів у вітчизняних й закордонних психологів-практиків щодо 
формування цілісності особистості у самотніх осіб, доцільно проаналізувати їх у світлі процесів глобалізації 
суспільства. 

Поглиблення роздробленості суспільства, невизначеність традиційних груп, беззаперечне ідентифікування 
успіху із суспільним визнанням спричиняють виникнення і тривале протікання стану переживання самотності. Для 
того щоб уникнути цього і забезпечити особистості гармонійний стан, слід виокремити детермінанти розвитку 
саме для конкретного індивіда, сформувати потребу цілісного життя, включаючи різноманітні сфери 
життєдіяльності людини, з метою її позитивного успішного розвитку. 

Ключові слова: самотність, особистість, цілісність особистості, стан самотності, психологічний простір, 
життєвий світ, моральний простір. 

 

Шаумян Е. Г. Формирование целостности личности у лиц, склонных к переживанию состояния 
одиночества. Актуальной во все времена является забота о гармоничном развитии индивида и воспитании 
позитивной успешной личности. Несмотря на широту взглядов у отечественных и зарубежных психологов-
практиков по формированию целостности личности у одиноких лиц, целесообразно проанализировать их в свете 
процессов глобализации общества.  

Усиление раздробленности общества, неопределенность традиционных групп, беспрекословная 
идентификация успеха с общественным признанием вызывают возникновение и длительное протекание состояния 
переживания одиночества. Для того чтобы избежать этого и обеспечить личности гармоничное состояние, следует 
выделить детерминанты развития именно для конкретного индивида, сформировать потребность целостной жизни, 
включая различные сферы жизнедеятельности человека, с целью ее положительного успешного развития. 

Ключевые слова: одиночество, личность, целостность личности, состояние одиночества, психологическое 
пространство, жизненный мир, моральное пространство.  

 

Постановка проблеми. Стан самотності людина переживала в усі періоди існування людства, 

проте у теперішній час дедалі більше уваги приділяється загостренню проблеми самотності в умовах 

трансформацій суспільства під впливом глобалізаційних процесів та потужного розвитку 

інформаційних технологій. Окрім фізичних характеристик, а часто і на противагу їм, стан самотності 

набуває здебільшого психологічного забарвлення, стає особистісним. Також інакше трактується і вплив 

суспільства на індивіда, і велике значення надається тому, як сама людина визначає своє становище в 

суспільстві в залежності від свого внутрішнього світу. Це часто пов’язано із невлаштованим життям, 

котре загострюється у зв’язку із соціальними змінами та техніко-економічним розвитком суспільства. 

Слід підкреслити, що сучасна культура зумовлює виникнення відчуття рольової роздрібненості, яка 

проявляється в образі декількох «Я», які можуть реалізувати себе в різних соціальних сферах і не 

можуть бути визначені єдиною характеристикою. Якщо ж обставини складаються так, що людина не 

досягає визнання на соціальному і груповому рівні, не має близьких друзів, теплої родини, затишного 

місця для відпочинку, то така ситуація призводить до глибокої психологічної кризи особистості. 

Зазначене вище спричиняє виникнення відчуття самотності, яке характеризується тим, що людина 

втрачає зв’язок між окремими елементами єдиного цілого, тобто порушується її цілісна система: 

змінюються не лише її окремі елементи, але і їх взаємодія та взаємовплив. Відомо, що саме цілісна 

структура особистості через удосконалення складових забезпечує власний гармонійний розвиток. Отже, 

дослідження проблеми формування цілісності особистості в самотніх осіб є актуальним і своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема самотності – одна з провідних і водночас 

найбільш складних проблем сучасного суспільства. До того ж це не тільки 

внутрішньопсихологічна проблема кожної окремо взятої людини, але й суспільства в цілому, яка 

притаманна багатьом країнам світу.  

Незважаючи на численні дослідження, що представлені у сучасній західній та вітчизняній 

психології (Б. Ананьєв, А. Анг’ял, Г. Балл, К. Боумен, Р. Вейс, К. Вілбер, Л. Виготський, Є. Гейко, 

В. Дерлега, Д. Ельконін, М. Єрмолаєв, Д. Зілбург, З. Карпенко, І. Кон, О. Леонтьєв, Ф. Лерш, 

Д. Лубовський, С. Максименко, С. Маргуліс, М. Міцелі, Б. Морош, С. Рубінштейн, М. Савчин, 

Г. Салліван, Ф. Слейтер, О. Старовойтенко, Т. Титаренко, С. Фландерс, Е. Фромм, О. Штепа, К. Юнг, 

Т. Яценко та інші), відчувається недостатня розробленість багатьох аспектів проблеми людської 

самотності та формування цілісної особистості.  
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Одними із перших на стан переживання самотності особистістю звернули увагу філософи. 

Концепція самотності датського теолога і філософа С. К’єркегора трактує самотність як замкнений світ 

внутрішньої самосвідомості, світ, який принципово ніхто не в змозі розімкнути, крім Бога. «Духовна 

людина» С. К’єркегора не має необхідності усамітнюватися через те, що з самого початку існує в 

суспільстві як «стороння». На думку Ж. Сартра: «Людина не є те, що вона є; людина є те, що вона не є». 

Цей вислів закріплює загальну і фундаментальну незадоволеність людини світом, розлад із самою 

собою. У процесі налагодження взаємовідносин зі світом, з іншими людьми індивід неминуче 

стикається з холодною об’єктивністю, яка втручається у внутрішній світ особистості, перетворюючи 

таким чином усе «зовнішнє» на «ворога» суб’єктивності. Тобто основою індивідуального буття є 

внутрішня ізольованість людини [1; 5].  

Ключовим життєвим завданням людини, за В. Соловйовим, є моральне вдосконалення. 

А реалізуватись воно може лише за умови солідарності з іншими людьми. Проте, як застерігає філософ, 

суспільство обов’язково має сповідувати принцип людської гідності, безумовної цінності кожної 

особистості, інакше суспільство жодних прав на одиничну людину не має [2]. 

Погляди проти самотності стали провідною позицією різних гуманістичних учень в XX ст. у 

Західній Європі. Серед них актуальною є позиція «антисамотності» Е. Фромма. Згідно з концепцією 

автора, сама природа людини не може погоджуватися з ізоляцією та самотністю. Учений проаналізував 

соціальні потреби, що формують негативне ставлення особистості до самотності, а також 

охарактеризував наслідки переживання цього почуття, прагнув створити альтернативу деградації 

особистості у напрямі досягнення цілісності особистістю [11].  

Розглянемо причини самотності, які виокремлюють психологи. Серед основних зазначають 

емоційну ізоляцію (свобода від уподобань, бажаних дій) та соціальну ізоляцію (відчуженість, нудьга, 

відсутність близьких друзів («біла ворона»), неспроможність подивитись на проблему під іншим 

кутом). Ці два види або взаємодоповнюють один одного, або відокремлені один від одного. Як 

стверджують вчені, самотній особистості важче подолати внутрішню емоційну ізоляцію. Соціальна 

самотність є зовнішньою, вона характеризується тим, що особистості недостатньо спілкування, 

визнання, поваги, ствердження позицій. Але вона не є дефіцитом порозуміння, довіри і близьких 

стосунків як під час емоційної ізоляції [3; 4; 6; 7; 8].  

Факторами, які сприяють виникненню та загостренню стану переживання самотності, є такі: 

свобода від уподобань, бажаних дій; відчуження, непорозуміння з боку інших людей, друзів, родини, 

колег; відокремленість, необхідність жити самому (скорбота, розлучення, непорозуміння з іншими 

людьми тощо); вимушена ізоляція (важка хвороба, ускладнення після аварій, надзвичайних подій); 

зміна місця проживання (переїзд до іншої країни чи до іншого міста) [3; 4; 6; 7; 8]. 

У наукових розвідках учені пропонують таку класифікацію щодо реагування особистістю на 

стан самотності: 
– пасивність – поширена реакція, яка відповідає стану самотності; 

– активне відокремлення – людина в цьому випадку не має негативних емоцій з приводу своєї 

самотності, займається улюбленою справою, реалізує творчі задуми. Окреслений стан менш за все 

корелює з поняттям «самотність»; 

– самотність долається за допомогою грошей – людина розважається, робить цінні покупки, 

подорожує та ін.; 

– розширення та поглиблення соціальних контактів – спілкування по телефону, установлення 

контактів з давніми друзями, нові знайомства та ін. Але при цьому особистість намагається заповнити 

внутрішній стан спустошеності зовнішньою соціальною активністю [3; 4; 6; 7; 8; 11]. 

Крім того, самотність розрізняють за такими типами – зовнішня та внутрішня. Дослідники 

вважають, що основною ознакою у визначенні цих типів самотності є почуття провини. Внутрішня 

самотність зумовлюється внутрішніми обставинами, за яких людина спостерігає за сценарієм власного 

життя. Зовнішня самотність характеризується тим, що людина усвідомлює свою провину і вважає: «я в 

змозі виправити становище, в якому опинилася», тобто вона не лише спостерігає за перебігом подій 

власного життя, а й ще втручається у гру [3; 4; 6; 7; 8].  

Мета дослідження – аналіз формування цілісності особистості в осіб, які схильні до 

переживання самотності. Основним завданням дослідження є визначення умов формування цілісності в 

осіб, які схильні до переживання самотності, задля позитивного успішного розвитку особистості. 

Виклад основного матеріалу і результатів досліджень. Свого часу М. Бердяєв підкреслював, 

що самотність – це активний внутрішній стан. Психологи здебільшого вважають причиною самотності 

дефіцит спілкування через хронічну та ситуативну сором’язливість. Часто хронічна сором’язливість не 

лише стає причиною самотності, але й призводить до неврозів [1; 2].  

Дегуманізація суспільства постіндустріальними цінностями та стереотипами, масова 

комп’ютеризація сформували сучасний тип – ринкову людину. Е. Фромм описав у своїх працях 
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людину, котрій притаманна ринкова орієнтація, дії її спрямовані насамперед на володіння (наприклад, 

авторитетом, владою, грошима та ін.), а тому вона є безмежно самотньою через страх втратити все те, 

що вона має, чим володіє. Ці важливі трансформації стосуються й сучасного українського суспільства, 

де спостерігаються аналогічні тенденції, які поступово загострюються («людина не встигає за 

технологіями») [11]. 

Стан самотності людини в сучасному світі в жодному разі не дорівнює фізичному стану 

ізольованості людини, який є об’єктивним та зовні зумовленим. Відокремлюючись від свого «Я», своїх 

почуттів, очікувань, людина починає більш орієнтуватись на інших людей. Унаслідок цього в неї 

з’являються потреби в увазі до себе, співчутті, розумінні з боку інших людей, які ніколи цілковито не 

задовольняються, що і породжує відчуття самотності. 

У випадку, якщо переживання стають хронічними, в особистості виникають різноманітні 

психосоматичні та нервові захворювання, розлади, змінюється структура поведінки, що може набути 

негативних характеристик не лише для самої людини, а й для суспільства. 

Тому часто особи, які переживають стан самотності соціально-психологічного характеру, 

наголошують на власному особистісному унікальному переживанні, а саме: «Моя самотність – лише 

моя. І ніхто не може пережити мою самотність за мене. І, мабуть, ніхто не зможе повністю зрозуміти, 

що я відчуваю, коли я самотній» [6].  

Унікальність проявів самотності, складність самого переживання, невизначеність точних його 

причин у конкретної людини, витоків, процесу перебігу і наслідків зумовлюють актуальність і 

глобальність стану переживання самотності, а також напрямів ресоціалізації для формування цілісного 

образу особистості.  

Так, В. Садлер і Т. Джонсон підкреслювали, що за всієї неповторності переживання самотності 

є певні елементи, загальні для всіх її проявів, насамперед, це почуття повної заглибленості людини до 

самої себе. Тому самотність – це переживання, що викликає комплексне і гостре почуття, яке 

проявляється у певній формі самосвідомості і відображає неузгодженість основної реальної мережі 

відносин та зв’язків внутрішнього світу особистості [6]. 

В. Садлер уточнював, що життєвий світ особистості орієнтований на реалізацію чотирьох 

екзистенційних можливостей: 

– унікальність долі індивіда, актуалізація природженого «Я» в його багатозначності; 

– традиція і культура особистості, що дають їй цінності та ідеї, які вона використовує для 

інтерпретації своїх переживань і визначення свого існування; 

– соціальне оточення індивіда, яке формує поле організаційних стосунків з іншими людьми і ті 

сфери, де виникає поняття участі в групі і рольової функції особистості; 

– прийняття інших людей, з якими індивід може встановити відносини «Я-Ти» [6]. 

Зазначені вище екзистенційні можливості формують особисті очікування, надії, цінності, 

досягнення, а також глибинні тривоги, конфлікти та розчарування особистості. 

Стан переживання самотності відчувають люди впродовж усього життя в різному віці, особливо 

гостро це проявляється у підлітковий період та в період юнацтва, а також за умови соціальної ізоляції 

(бойкот, вигнання, остракізм, відставка). Такий вид самотності виникає у випадку, якщо людина 

позбавляється можливості бути включеною в групу, яку вважає важливою і бажаною для себе. 

Окрім того, люди прагнуть не просто бути включеними у суспільство, але й отримати визнання 

унікальності і багатовимірності їх особистості. За умови, якщо людина не отримує від референтної 

групи визнання та очікуваної оцінки своїх особистісних якостей, вона відчуває соціальну самотність. 

До соціальної самотності можуть належати різні категорії осіб, а саме: 

– люди, у яких поведінка, соціальне походження, колір шкіри, сексуальні орієнтації визнані 

соціально небажаними; 

– люди, які потребують залучення до соціально значущої діяльності (літні люди, у деяких 

випадках жінки та підлітки); 

– люди в розквіті сил, котрі відчувають свою віддаленість від процесу прийняття важливих 

рішень, політичне й економічне безсилля; 

– люди, самотність яких пов’язується із пристрасним бажанням бути не одному і глибоким 

переживанням неможливості практично це здійснити. (відсутність дружніх або інтимних стосунків) [7; 

8]. 

За даними К. Рубінстайна та Ф. Шейвера, з усіх можливих причин відчуття стану самотності 

респонденти відзначають відсутність шлюбного партнера, відсутність сексуального партнера, розрив 

відносин у шлюбі або з коханою людиною, відсутність близьких друзів, хворобу, нове місце роботи або 
навчання, часті зміни місця проживання. Факторний аналіз емоційних станів самотньої людини показав, 

що самотність у міжособистісному вимірі викликає відчай, безпомічність, втрату надії, покинутість [6]. 
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Нерідко люди й самі не можуть чітко пояснити, чому вони самотні, через невизначеність 

витоків свого переживання. Тому стан переживання самотності може роками лишатися без адекватного 

вирішення. 

На думку Т. Титаренко, психологічний простір життєвого світу будується завдяки 

цілеспрямованості і волі, завдяки вчасним особистісним виборам, якщо ці вибори робляться 

відповідально, з урахуванням морального контексту. 

Проте, здійснюючи такий вибір, самостійний і вільний, особистість стикається із конфліктом (з 

власними намірами, що спрямовують її у протилежні боки; з почуттями, які подавляє обов’язок; з 

бажаннями, які стають переконаннями; з віруваннями, що суперечать актуальним цінностям; з думками 

оточуючих, оцінками ближніх, із власними звичками, уявленнями про себе тощо) [10]. 

Відкрите ставлення до себе обумовлює й відкрите ставлення до світу, наповнює життя власним 

авторським смислом, «живить почуття повноти існування, його всеосяжності» [10]. Формується 

ціннісне ставлення до себе, інших, світу в цілому й життя. 

Зазначено, що  ставлення до життя значною мірою визначається тим, як людина бачить свої 

взаємини з іншими людьми і світом у цілому, чи перебуває вона зі світом у злагоді або у конфронтації, 

приймає чи ні своїх близьких і саму себе. Через відкриття власного простору особистість сприяє 

особистісному зростанню [10]. 

Простір життєвого світу поляризується, концентруючись на теплому полюсі друзів і коханих, 

рідних і близьких, а на протилежному – недругів, недоброзичливців, людей неприємних і небезпечних. 

У залежності від наближення до того чи іншого полюсу, відкритість-закритість психологічного 

простору суттєво змінюється [10]. 

Також необхідно зазначити, що межі психологічного простору можуть бути визначеними, 

прозорими або неприступними, нездоланними. Творча, здорова особистість відкрита для контактів, 

натомість особистість невротична замикається в собі, заглиблюючись у власні проблеми й комплекси. 

Психологічний простір має певну центрацію, єдине й унікальне власне «Я», яка змінюється у 

процесі його структурування, розширення, здобуття своєрідності, індивідуалізації. Та чи інша цінність 

набуває в межах цього простору властивостей центру, тобто абсолютну й безумовну владу поєднувати, 

завершувати формування структури значущих відносин. 

Моральний простір будується за непростими законами. У цьому процесі помірний егоїзм 

відіграє фундаментальну роль, причому він є значущим як у житті особистості, так і в житті суспільства 

в цілому. Завдяки йому особистість реалізується як така, не втрачаючи індивідуальної своєрідності. 

Альтруїзм дозволяє редукувати індивідуальність та ідентичність особистості, сприяє зниженню 

різнобічних поведінкових проявів [9; 10]. 

Є. Гейко трактує творчу цілісну особистість, як таку що будує власний універсум. Цей світ у 

його цілісній унікальній своєрідності створює умови для переживання індивідом справжньої 

суб’єктності. Активність, відповідальність, самостійність є тими провідними чинниками, які 

забезпечують індивідуальне світоутворення. Життєвий світ передбачає ціннісну ієрархізацію дійсності 

відповідно до часу власного життя і ставлення до людей у моральному ракурсі. Структура життєвого 

світу, і передусім його просторово-часові параметри, – це той спосіб особистісної організації життя, що 

стимулює або гальмує особистісне зростання [9]. 

Висновки. У сучасному суспільстві різноманітні фактори провокують та загострюють 

переживання соціальної самотності. Поглиблення роздробленості суспільства, невизначеність 

традиційних (політичних, соціальних, сімейних тощо) груп, беззаперечне ідентифікування успіху із 

суспільним визнанням сприяють кризовим станам особистості, зокрема спричиняють виникнення і 

тривале протікання стану переживання самотності. 

Формування цілісності особистості як системи відображається у єдності окремих власних 

складових буття. З метою забезпечення досягнення особистістю гармонійного стану слід виокремити 

детермінанти розвитку саме для конкретного індивіда, сформувати потребу цілісного життя, 

включаючи різноманітні сфери життя людини, задля позитивного успішного розвитку. 

Перспективи подальших досліджень. Отже, дослідження формування цілісності особистості в 

осіб, які схильні до переживання самотності, є перспективним напрямом майбутньої діяльності 

практичного психолога. 
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Shaumian, O. G. Formation of personal integrity in individuals who experience loneliness. Harmonious 

formation and development of successful positive individuals has always been a task of primary social importance. Despite 

a wide variety of approaches to the formation of personal integrity in lonely people, it’s advisable to analyze it from the 

perspective of globalization and development of information technologies. 

In modern Research Area there is an increasing need for a holistic approach to studying personal integrity. This is 

due to the fact that solving the problem of personal integrity could help in answering the questions about the sense and 

value of human existence, the uniqueness of human nature and essence of an individual's inner world, as well as help to 

strengthen mental, psychological and physical health of a man.  

The author discusses the results of her study on loneliness, detailing on the structural components and distinctive 

features of human loneliness. The author also analyzes the social conditions of loneliness related to social and personal 

development in connection with the release of Self. 

A modern individual should strive to develop positive normative and value attitudes to life and confront any 

injustice to others. It’s necessary to cultivate in people positive feelings and aspirations, encourage a desire to obey the 

laws of society. The study of the formation of personal integrity as a prerequisite of a successful positive personality is a  

promising activity of psychologists and counselors.  

Key words: loneliness, personality, personal integrity, psychological space, life, mental space 
 

Відомості про автора 

Шаумян Олена Геворківна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи ПВНЗ 

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління», м. Кропивницький, Україна.  

Shaumian, Olena Gevorkivna, PhD (Psychology), Associate Professor of Department of Social Work, Private 

higher educational institution “Kropyvnytskyj institute of state and municipal governance”, Kropyvnytskyi, Ukraine. 

E-mail: elena.shaumyan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 55 

 

98 

 

ЗМІСТ 

            ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ  

Баранова В. А. Організаційно-психологічні особливості позашкільних навчальних закладів 

як освітніх організацій ……………………………………………………………………………. 

 

3 

Винославська О. В., Кононець М. О. Теоретичні аспекти деструктивного лідерства 

в організації: аналіз зарубіжних досліджень …………………………………………………… 

 

10 

Карамушка Л. М., Клочко А. О. Суб’єктивне благополуччя менеджерів освітніх 

організацій: зв’язок з інноваційними стилями управління …………………………………… 

 

16 

Карамушка Л. М., Снігур Ю. С. Копінг-стратегії: сутність, підходи до класифікації, значення 

для психологічного здоров’я особистості та організації …………………………………………… 

 

23 

Карамушка М. І., Карамушка Т. В. Аналіз  психологічних якостей соціально активної 

молоді ……………………………………………………………………………………………... 

 

30 

Кличковський С. О. Визначення соціально-психологічних чинників психологічного 

клімату на підприємстві у кризовий період ……………………………………………………. 

 

38 

Креденцер О. В. Теоретичний аналіз основних підходів до визначення поняття «здоров’я» 

в психології ………………………………………………………………………………………. 

 

44 

Лагодзінська В. І. Методики для дослідження креативності персоналу освітніх організацій 

як чинника психологічного здоров’я …………………………………………………………… 

 

51 

Терещенко К. В. Детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу 

організацій в умовах соціальної напруженості ………………………………………………… 

 

59 

Фурман О. Є., Гірняк А. Н. Розвивальна взаємодія в освітньому закладі як сфера 

психологічного оргвпливу ………………………………………………………………………. 

 

66 

            ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

Лагодзінський В. В. Тренінг «Розвиток у менеджерів та підприємців емоційного 

лідерства» ………………………………………………………………………………………… 

 

72 

             СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

Донець О. І. Соціально-психологічні кореляти суб’єктивного віку особистості: 

теоретичний аналіз проблеми …………………………………………………………………… 

 

79 

Журавльова О. В. Особливості взаємозв’язку прокрастинації та перфекціонізму 

особистості ……………………………………………………………………………………….. 

 

86 

Шаумян О. Г. Формування цілісності особистості в осіб, які схильні до переживання 

стану самотності …………………………………………………………………………………. 

 

93 

 

  



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 55 

 

99 

 

CONTENTS 

               ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY  

Baranova, V. A. Organizational and psychological features of extracurricular educational 

institutions as educational organizations ………………………………………………………….. 

 

3 

Vynoslavska, O. V., Kononets, M. O. Theoretical aspects of destructive leadership in 

organization: the analysis of foreign investigations ………………………………………………. 

 

10 

Karamushka, L. M., Klochko, A. O. Subjective well-being of educational organization managers: 

the relationship with innovative management styles ………………………………………………. 

 

16 

Karamushka, L. M., Snigur, Yu. S. Coping strategies: essence, classifications, significance for 

the psychological health of the individual and organization ……………………………………… 

 

23 

Karamushka, M. I., Karamushka, T. V. Analysis of psychological qualities of socially active 

youth ………………………………………………………………………………………………. 

 

30 

Klichkovsky, S. O. Enterprise psychological climate social and psychological factors during the 

crisis period ……………………………………………………………………………………….. 

 

38 

Kredentser, O. V. Theoretical analysis of the main approaches to the concept of health ………… 44 

Lagodzinska, V. I. Instruments for studying educational organization staff creativity as a 

psychological health factor ………………………………………………………………………... 

 

51 

Tereshchenko, K. V. Staff social tension-relevant psychological health determinants ………….. 59 

Furman, O. Ye., Hirnyak, A. N. Developmental interaction in educational institutions as an area 

of psychological organizational influence ………………………………………………………… 

 

66 

          ECONOMIC PSYCHOLOGY 
 

Lagodzinsky, V. V. Training "Development of emotional leadership among managers and 

entrepreneurs" …………………………………………………………………………………….. 

 

72 

           SOCIAL PSYCHOLOGY 
 

Donets, O. I. Social-psychological correlates of subjective age: a theoretical approach ………… 79 

Zhuravlova, O. V. The peculiarities of relationship between procrastination and personality 

perfectionism ……………………………………………………………………………………… 

 

86 

Shaumian, O. G. Formation of personal integrity in individuals who experience loneliness ……. 93 

 

 

 



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 55 

 

100 

 

 

 

 

 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ 
 

 

 

 

 

 

ТОМ І 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ 

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

 

Випуск 55 

 

Головний редактор: 

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України  

Максименко Сергій Дмитрович 

 

Відповідальний за випуск: 

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

Карамушка Людмила Миколаївна 

 

Літературний редактор:  
Лезвинська Юлія Миколаївна 

 

Дизайн обкладинки:  

Креденцер Оксана Валеріївна 

 

 

 

 

 

 

Адреса редакції: 

01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Е-mail: uaoppp@gmail.com 

Видавництво не несе відповідальності за зміст матеріалу, наданого авторами до друку 

 

 

Підп. до друку 31.01.2020. Формат 60841/8. Папір офс. 

Друк RISO. Ум. друк. арк. 25,75. Наклад 100 пр. Зам. 845. 

 

 

 

Видавець та виготівник: 

 

mailto:uaoppp@online.ua

