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І.Ф. Аршава, В.Ю. Кутєпова-Бредун
ОПИС ТА АДАПТАЦІЯ ОПИТУВАЛЬНИКА «КОРОТКА ШКАЛА ВИМІРЮВАННЯ
СТАНУ ПОТОКУ» (Ф. РЕЙНБЕРГ, Р. ВОЛЛМЕЙЕР)

Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Опис та адаптація опитувальника
«Коротка шкала вимірювання стану потоку» (Ф. Рейнберг, Р. Воллейер). Здійснено
переклад, проведено психометричну перевірку, адаптовано до україномовної вибірки та
апробовано у емпіричному дослідженні психодіагностичну методику «Коротка шкала
вимірювання стану «потоку» (Ф. Рейнберг, Р. Уоллмейер) для дослідження виникнення
та прояву специфічного емоційного стану – стану «потоку». Визначено та емпірично
підтверджено, що у музикантів-професіоналів спостерігається більш виразний рівень
виникнення відчуття стану «потоку». Статистично значущі розбіжності за показниками
компонентів стану «потоку» (досконалість та особистісна значущість діяльності)
виявилися вищими у групі музикантів-професіоналів. Встановлено позитивний
кореляційний зв’язок між схильністю до відчуття стану «потоку» та таким компонентом
психологічного благополуччя індивіда як управління середовищем.
Ключові слова: стан «потоку», музиканти-професіонали, аматори, усвідомленість,
психологічне благополуччя, емоції.
Аршава И.Ф., Кутепова-Бредун В.Ю. Описание и адаптация опросника
«Короткая шкала измерения состояния потока» (Ф. Рейнберг, Р. Уоллмейер).
Осуществлен перевод англоязычной версии, психометрическая проверка, адаптация к
украино-язычной культуре и апробация психодиагностического инструментария для
эмпирического исследования специфического феномена – состояния «потока»,
использование которого позволяет раскрыть личностную специфику представителей
творческих профессий. Доказано, что музыканты-профессионалы имеют высокий
уровень переживания состояния «потока», что выражается повышением показателей
таких его компонентов как «совершенство» и «личностная значимость деятельности».
Музыканты-аматоры испытывают данное состояние реже.
Ключевые слова: состояние «потока», музыканты-профессионали, аматоры,
осознанность, психологическое благополучие, эмоции.
Постановка проблеми. У сучасних зарубіжних дослідженнях все більш
актуальними стають дослідження специфічного емоційного стану – стану «потоку» у
представників творчих професій, зокрема, у професії музиканта. Стан «потоку» – це
особливий психологічний стан, при якому особистість почуває себе повністю поглинутою
у діяльність (Csikszentmihalyi, 2000). Як вважає вказаний дослідник можливість появи
цього стану виникає тоді, коли професійні навички фахівця розвинуті до завдань певного
рівня складності. Коли людина відчуває стан «потоку» виникають наступні відчуття: цілі
досить складні, але ясні та досяжні, близькі до навичок та здібностей, фахівець може
увесь час перевіряти свою діяльність – зворотний зв’язок доступний та поведінка може
регулюватися протягом усього процесу, увага гостра та її концентрація інтенсивна;
особистість не відчуває себе; хвилювання зникає; також як і відчуття часу; власне
діяльність і є винагородою за роботу – завдання здаються дуже цікавими, що може бути
пояснено наявністю аутотелічної мотивації [7].
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Аналіз останніх публікацій. Виокремлюючи умови щодо виникнення відчуття
стану «потоку», деякі фахівці підкреслюють, що останні залежать від наявності прозорих
цілей та миттєвого, чіткого зворотного зв’язку. Має існувати певний баланс гіпотези: не
тільки навички повинні співпадати з потребами, але як навички, так і потреби повинні
мати відповідний рівень складності (F. Massimini, M. Carli, 1988) [12]. Умовами
виникнення стану «потоку» можуть бути труднощі у діяльності, або можливості для дії,
що покращують (не перевищуючи та не доходячи до існуючих здібностей) почуття, що
людина виконує діяльність на рівні зі своїми здібностями, а також можливість ставити
чіткі близькі цілі та отримувати миттєвий зворотний зв’язок. «Бути у потоці», як
зазначають респонденти, означає відчувати суб’єктивний стан залученості до цілей,
якими можна легко керувати, безперервно отримуючи зворотний зв’язок та уточнюючи
на основі цього свої дії [7].
Увага відіграє ключову роль для входження та надходження у стані «потоку».
Входження до стану «потоку» – це функція того, як увага зосереджена на минулому та
теперішньому структурними умовами діяльності. Інтереси ж минулого зосереджують
увагу на певних проблемах. Ясні та близькі цілі, негайний зворотний зв’язок з метою
діяльності, досяжний рівень складності завдання спрямовують організм людини на
єдиний скоординований шлях, тому увага повністю зосереджена на стимулах оточення,
що відносяться до діяльності [8].
Слугуючи винагородою за діяльність, стан «потоку» сприяє тому, що людина буде
намагатися повторно його відчути, що обумовлює селективний механізм
функціонування, сприяючий професійному росту індивіда. Для того, щоб діяльність була
захоплюючою, професіоналу необхідно здобувати більш складні навички для
підтримання певного рівня складності діяльності. М. Csikszentmihalyi (1975,2000)
досліджував природу та умови задоволення від діяльності, проводячи інтерв`ювання у
даному аспекті із представниками різних професій – шахматистами, скалолазами,
танцюристами, хірургами тощо, які зазначали, що саме задоволення від професійної
діяльності було основною причиною їх роботи [6; 8].
Дослідник М. Csikszentmihalyi представив 9-ти компонентну холістичну модель
стану «потоку», що складається із наступних елементів [8]:
1) баланс цілей і навичок: відповідність умінь суб’єкта складності поставленого
завдання;
2) злиття дії і усвідомлення – особистість настільки занурена у завдання, що її
діяльність стає майже автоматичною, в результаті чого вона перестає
усвідомлювати себе окремо від виконуваних дій;
3) чітка мета: завдання дозволяє чітко і ясно сформулювати цілі, отримати відчуття
радості і розуміння того, що індивід рухається у правильному напрямку;
4) недвозначний зворотний зв’язок: по мірі здійснення роботи людина повинна
відчувати, що створює саме те, чого збиралася досягти, і тому ця інформація є
цінною, так як містить у собі символічне посилання: «Я досяг своєї мети»;
5) концентрація на завданні – високий рівень концентрації на обмеженому полі
стимулів;
6) відчуття контролю над своїми діями і вимогами завдання – людина почуває себе
суб’єктом активності, ініціатором та причиною власних дій;
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7) втрата «Я» / самосвідомості – почуття себе втрачається на найвищій точці
управління ситуацією;
8) трансформація часу: змінюється сприйняття часу, впродовж відчуття стану
«потоку» індивід ігнорує зовнішні фактори і не слідкує за плином часу;
9) аутотелічний досвід – самодостатність мотивації, головна мета якої полягає у
самому переживанні, діяльність і є самовинагородою.
Формулювання мети і завдань статті. Метою і завданнями дослідження є
здійснити переклад, адаптацію до україномовної культури та апробацію у емпіричному
дослідженні психодіагностичної методики «Коротка шкала вимірювання стану «потоку»
(Ф. Рейнберг, Р. Уоллмейер) та вивчити специфічність емоційної сфери музикантів – як
професіоналів, так і аматорів.
Виклад методики і результатів дослідження. З метою дослідження стану
«потоку» було обрано методику «Коротка шкала вимірювання стану потоку»
(Ф. Рейнберг, Р. Уоллмер, 2003) [14].Оскільки методика «Коротка шкала вимірювання
стану потоку» раніше не перекладалася з англійської мови, не здійснювалася адаптація
та застосування для україномовної вибірки, було проведено процедуру адаптації і
психометричної перевірки опитувальника. При концептуалізації даного феномену ми
спиралися на дослідження представників позитивної психології, які характеризують стан
«потоку» як особливий психічний стан, при якому почуття, бажання та думки суб’єкта
перебувають у гармонії, потік енергії є настільки потужним, що індивід повністю
занурюється у діяльність (М. Чіксентміхайі, 1975) [6]. Методика, використана нами для
перекладу, була розроблена у 2003 році. Специфікою даної методики є також те, що
респонденти не оцінюють досліджуване явище у балах, а самостійно роблять відмітки у
помічених шкалах, відокремлюючи 7 інтервалів (у питаннях 1-10) та 9 інтервалів
(у питаннях 11-13).
«Коротка шкала вимірювання стану потоку» була вперше опублікована у 2003 р.
Рейнбергом, Уоллмейером, Енджесером та отримала назву Flow-Kurzskala. Саме перші
10 питань шкали вимірюють компоненти відчуття стану «потоку», який був вперше
описаний М. Csikszentmihalyi у 1975 р., що характеризує особливий стан інстинктивно
мотивованої, «аутотелічної» діяльності, виступаючи в якості самонагороди для митця,
незалежно від продукту, який може бути отриманий у результаті цієї діяльності [7]. Шкала
потоку складається із двох факторів: досконалість виконавства (питання 2, 4, 5, 7, 8, 9)
та поглинення діяльністю (питання 1, 3, 6, 10). Питання 11-13 вимірюють особистісну
значущість діяльності для досліджуваного. Опитувальник також може застосовуватись
ретроспективно. Шкала може бути застосована як до повсякденних справ (їжа,
відпочинок, читання, спілкування), так і до специфічних видів діяльності, таких як
творчість, спорт та інші. Коротка шкала вимірювання стану «потоку» досліджує цей
специфічний емоційний стан – стан «потоку» у двох перспективах – як диспозиційної риси
людини, так і її стану [14]. Наводимо зміст вищезазначеної методики.
Вибір опитувальника у дослідженні зумовлений відсутністю необхідного
психодіагностичного інструментарію дослідження феномену стану «потоку» для
україномовної вибірки, що забезпечує значущість адаптації та валідизації методики
«Коротка шкала дослідження стану потоку». Методика передбачає операціоналізацію
стану «потоку» у термінах частоти та інтенсивності переживання даного відчуття .
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«Коротка шкала вимірювання стану потоку»
(Ф. Рейнберг, Р. Уоллмейер, 2003)
ПІБ _____________________________________
Стать_____________________________________
Вік

_____________________________________

Опишіть, будь ласка, свої відчуття під час занять музичною діяльністю за допомогою наступних питань
1.

Я відчуваю достатній рівень складності

Ні

Частково

Дуже сильно

завдань
2.

Мої думки/дії плинуть плавно та гладко

3.

Я не помічаю, як плине час

4.

Я не відчуваю труднощів із
концентрацією уваги

5.

Моя свідомість повністю ясна

6.

Я повністю охоплений тим, чим
займаюсь

7.

Правильні думки/дії з’являються
спонтанно

8.

Я знаю, що повинен робити на кожному
етапі діяльності

9.

10.

Я відчуваю, що у мене все під
контролем
Я повністю охоплений думками про
діяльність

11.

У порівнянні з іншими видами
діяльності, якими я теж займаюсь, ця…

12.

Складна

Низька

Висока

Я вважаю, що моя обізнаність у даній
галузі

13.

Легка

Для мене інші потреби під час діяльності
Неважливі
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Шкала
уважності та
Шкала психологічного
усвідомленості благополуччя
(MAAS)

Адаптацію та валідизацію опитувальника було проведено на вибірці
182 досліджуваних музикантів (професіоналів, аматорів) віком від 18 до 60 років.
У процес адаптації методики було залучено три експерти (експертами були вченіпсихологи, які володіють англійською мовою), що застосували метод прямого та
зворотного перекладу. У процесі перекладу психологи-експерти максимально зберегли
психологічний зміст тверджень, що відображають сутність феномену – стан «потоку».
Для перевірки надійності та адаптації методики «Коротка шкала дослідження стану
потоку» були застосовані такі прийоми: ретестова надійність, надійність паралельних
форм та конструктивна валідність.
Перевірка надійності паралельних форм та конструктивної валідності надаються в
україномовній вибірці у табл.1.
Таблиця 1
Величини коефіцієнтів кореляції r-Пірсона між показниками схильності до
відчуття стану «потоку» та показниками паралельних тестів
(конструктивна валідність та надійність паралельних форм)
Методики оцінки паралельних форм
Коефіцієнт
Рівень
кореляції (r)
значущості (р)
Позитивні відносини із оточенням
0,597
0,01
Автономія
0,61
0,01
Управління середовищем
Особистісне зростання

0,864
-0,036

0,01
0,01

Цілі у житті

0,058

0,01

Самоприйняття

0,006

0,01

Загальний рівень психологічного
благополуччя
Рівень усвідомленості

0,232

0,01

0,873

0,01

Надійність паралельних форм було визначено із застосуванням методики «Шкала
уважності та усвідомленості» (MAAS, Mindful Attention Awareness Scale, K. Brown,
R. Ryan, 2003), оскільки стан «потоку» є дещо схожим на так званий стан
«усвідомленості» з максимальною концентрацією та направленістю уваги на діяльність
суб’єкта [2; 4]. Застосування опитувальника «Шкала психологічного благополуччя»
К. Ріфф (2005) дозволило перевірити конструктивну валідність опитувальника. Такий
вибір був зумовлений дослідженнями деяких психологів, що підтверджують зв’язок між
схильністю до відчуття стану «потоку» та відчуттям психологічного благополуччя
індивідами[ 8].
Як бачимо із таблиці 1, схильність до відчуття стану «потоку» корелює із рівнем
усвідомленості індивіда (r=0,873, p=0,01) та таким компонентом психологічного
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благополуччя, як «управління середовищем», що втілюється не тільки у можливості
концентрації суб’єкта на діяльності, що виконується, але й надає індивіду можливість
суб’єктивно відчувати контроль, впливати та корегувати її за допомогою власних
здібностей.
Дані, отримані у емпіричному дослідженні, дозволяють прогнозувати зв’язок із
такими компонентами психологічного благополуччя, як «управління середовищем»,
тобто можна припустити що, чим більше та частіше суб’єкт має можливість відчувати
стан «потоку», тим більше він відчуває можливість керувати та контролювати свою
діяльність та життя в цілому.
При перевірці ретестової надійності та внутрішньої узгодженості пунктів
опитувальника було отримано наступні результати: коефіцієнт кореляції при повторному
тестуванні (через місяць) дорівнював р=0,76; коефіцієнт внутрішньої узгодженості
(альфа Кронбаха) дорівнював α=67 – ці показники відповідають вимогам до
психометричних тестів та дозволяють застосовувати переклад методики у дослідженні
стану «потоку».
Переклад та адаптація опитувальника «Коротка шкала дослідження стану потоку»
(Ф. Рейнберг, Р. Уоллмейер, 2003) дозволили нам застосувати україномовну форму
опитувальника у дослідженні особистісної специфіки досліджуваних музикантівпрофесіоналів та аматорів та особливості прояву цього стану залежно від віку
досліджуваних музикантів. Порівняння результатів у групах музикантів-професіоналів та
музикантів-аматорів за показниками методики «Коротка шкала вимірювання стану
потоку» (Ф. Рейнберг, Р. Уоллмейер, 2003) представлено у таблиці 2. Отримані дані
(таблиця 2) свідчать про те, що не існує статистично значущих розбіжностей між групами
за показниками загального рівня стану «потоку» та «занурення у діяльність», хоча
представники групи музикантів-професіоналів й мають дещо вищий рівень відчуття стану
«потоку», що не досягає рівня статистичної значущості.
Таблиця 2
Характер розбіжностей між групами музикантів-професіоналів та музикантіваматорів за опитувальником «Коротка шкала вимірювання стану потоку»
(Ф. Рейнберг, Р. Уоллмейер, 2003)

Шкали
Загальний рівень стану
«потоку»
Досконалість
Занурення у діяльність
Особистісна
значущість діяльності

Музиканти- Музикантипрофесіонали аматори

U емп

Рівень
значущості
розбіжностей

46,13

44

367

0,219

27,56
18,7

25,13
18,73

322,5.
422

0,039
0,677

15,83

14,13

292,5

0,019

Із таблиці 2 можна побачити, що рівень особистісної значущості музичної діяльності
є вищим для музикантів-професіоналів, що є очікуваним, так як музична діяльність є для
останніх основним видом діяльності, у той час як для музикантів-аматорів музична
діяльність – захоплення, спосіб проведення вільного часу. Також статистично значущі
розбіжності виявлено за показниками шкали «досконалість» як компоненту стану
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«потоку». Це свідчить про те, що охоплення музичною діяльністю відчувається
музикантами-професіоналами плавно, безперервно, що є можливим лише за умов
досягнення особами високого рівня музичних вмінь та навичок.
Особливості відчуття стану «потоку» було також досліджено у віковому аспекті.
Групи музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів було розподілено на 3 підгрупи,
відповідно їх віку та досвіду гри на музичних інструментах. Наймолодші підгрупи у
таблицях надаються як підгрупа 1 (18-20 років), середні за віком – підгрупа 2 (20-25 років)
та старші – відповідно, підгрупа 3 (25-60 років).
У табл. 3 представлено кількісні показники міжкластерних розбіжностей за
показниками методики «Коротка шкала стану потоку» у групі музикантів-професіоналів.
Отримані дані свідчать про те, що не існує статистично значущих розбіжностей як за
показниками стану «потоку», так і за його компонентами у досліджуваних підгрупах.
Таблиця 3
Характер розбіжностей між підгрупами музикантів-професіоналів за методикою
«Коротка шкала вимірювання стану потоку» (Ф.Рейнберг, Р.Уоллмейер, 2003)
Назва шкали методики
Стан «потоку»
Досконалість
Занурення у діяльність
Особистісна значущість
діяльності
Стан «потоку»
Досконалість
Занурення у діяльність
Особистісна значущість
діяльності
Стан «потоку»
Досконалість
Занурення у діяльність
Особистісна значущість
діяльності

Усереднені величини
показників
Підгрупа 1

Підгрупа 2

46,58
28,00
18,58

46,07
27,23
19,16

Значущість
показника t –
критерію
Стюдента
0,177
0,301
0,435

15,41

16,20

0,41

0,01

Підгрупа 2
46,07
27,23
19,16

Підгрупа 3
45,20
27,40
17,80

0,339
0,083
0,658

0,01
0,01
0,01

16,20

16,00

0,087

0,01

Підгрупа 1
46,58
28,00
18,58

Підгрупа 3
45,20
27,40
17,80

0,249
0,313
1,07

0,01
0,01
0,01

15,41

16,00

0,563

0,01

Р*
0,01
0,01
0,01

*Примітка: p=0,01

У табл. 4 представлено кількісні показники міжкластерних розбіжностей за
показниками методики «Коротка шкала стану потоку» в групі музикантів-аматорів.
Отримані дані свідчать про те, що існують статистично значущі розбіжності лише за
шкалою «занурення у діяльність» між показниками стану «потоку», так і його компонентів
у досліджуваних підгрупах, що означає, що старші за віком музиканти-аматори
найменшою мірою суб’єктивно відчувають охоплення музичною діяльністю.
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Таблиця 4
Характер розбіжностей між підгрупами музикантів-професіоналів за методикою
«Коротка шкала вимірювання стану потоку» (Ф. Рейнберг,Р. Уоллмейер, 2003)
Назва шкали методики
Стан «потоку»
Досконалість
Занурення у діяльність
Особистісна значущість
діяльності
Стан «потоку»
Досконалість
Занурення у діяльність
Особистісна значущість
діяльності
Стан «потоку»
Досконалість
Занурення у діяльність
Особистісна значущість
діяльності

Підгрупа 1
43,50
24,66
18,50

Підгрупа 2
47,80
27,40
20,40

Значущість
показника t
–критерію
Стюдента
1
0,841
0,995

14,41

13,84

0,802

0,01

Підгрупа 2
47,80
27,40
20,40

Підгрупа 3
40,00
23,00
17,00

1,583
1,109
0,003

0,01
0,01
0,01

13,84

14,20

0,316

0,01

Підгрупа 1
43,50
24,66
18,50

Підгрупа 3
40,00
23,00
17,00

0,966
0,655
0,788

0,01
0,01
0,01

14,41

14,20

1,34

0,01

Усереднені величини
показників

Р*
0,01
0,01
0,01

*Примітка: p=0,01

Висновки і перспективи подальших досліджень. У дослідженні здійснено
переклад англомовної версії, психометричну перевірку, адаптацію до україномовної
вибірки та апробацію у емпіричному дослідженні психодіагностичної методики
оцінювання стану «потоку» («Коротка шкала вимірювання стану потоку» Ф. Рейнберга,
Р. Уоллмейера) з метою вивчення особливого психоемоційного стану – стану «потоку»,
що дозволило дослідити його виявлення у групах музикантів-професіоналів та аматорів.
Визначено та емпірично підтверджено, що у музикантів-професіоналів спостерігається
більш виразний рівень виникнення відчуття стану «потоку». Статистично значущі
розбіжності за показниками компонентів стану «потоку» (досконалість та особистісна
значущість діяльності) виявилися вищими у групі музикантів-професіоналів. Встановлено
позитивний кореляційний зв’язок між схильністю до відчуття стану «потоку» та таким
компонентом психологічного благополуччя індивіда як управління середовищем. Такі
результати дозволяють використовувати адаптовану для української вибірки методику у
практичній діяльності представників психології творчості, праці, досліджуючи
особливості представників різних професій.
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УДК 159.922.2

І.М. Біла
СІМ’Я ЯК ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ДИТИНИ

Біла І.М. Сім’я як простір формування цінностей дитини. Основні особистісні
якості дитини, її ціннісні уявлення формуються у дошкільному віці. Перші знання про світ,
перший досвід буття дитина отримує у сім’ї. Сім’я на початкових стадіях індивідуального
розвитку є єдиною і найбільш значимою референтною малою групою, що опосередковує
засвоєння соціальних цінностей у межах існуючих сімейних цінностей.
Успішність процесу формування системи ціннісних орієнтацій особистості на всіх
вікових стадіях, соціалізації в сім’ї забезпечують механізми розуміння, підкріплення та
ідентифікація.
Важливою при цьому є готовність батьків до ціннісної взаємодії з дитиною, яка
включає мотиваційний, когнітивний, операційний, емоційно-вольовий та рефлексивний
компонент. Запорукою успішного аксіогенезу дитини є також дотримання батьками
основних принципів сімейного виховання: гуманність, оптимістичність, демократичність
батьківсько-дитячих взаємин, залучення дітей до життєдіяльності сім’ї як рівноправних
учасників, врахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей, послідовність та
єдність батьківських вимог.
Ключові слова: сім’я, дитина, цінності, ціннісна взаємодія, сімейне виховання,
аксіогенез.
Била И.Н. Семья как пространство формирования ценностей ребенка.
Основные личностные качества ребенка, его ценностные представления формируются
в дошкольном возрасте. Первые знания о мире, первый опыт бытия ребенок получает в
семье. Семья на начальных стадиях индивидуального развития является единственной
и наиболее значимой референтной малой группой, опосредует усвоение социальных
ценностей в пределах существующих семейных ценностей.
Успешность процесса формирования системы ценностных ориентаций личности на
всех возрастных стадиях, социализации в семье обеспечивают механизмы понимания,
подкрепления и идентификации.
Важной при этом является готовность родителей к ценностному взаимодействию с
ребенком, которая включает мотивационный, когнитивный, операционный и
эмоционально-волевой компонент. Залогом успешного аксиогенезиса ребенка является
также соблюдение родителями основных принципов семейного воспитания: гуманность,
оптимистичность, демократичность родительско-детских отношений, привлечения детей
к жизнедеятельности семьи как равноправных участников, учет их возрастных и
индивидуальных особенностей, последовательность и единство родительских
требований.
Ключевые слова: семья, ребенок, ценности, ценностное взаимодействие,
семейное воспитание, аксиогенезис.
Постановка проблеми. В сучасному суспільстві існує нагальна соціальна потреба
в активній, яскравій особистості, здатній до самовдосконалення та творчої
самореалізації. Закономірно вирішувати цю проблему, починаючи із виховання
підростаючого покоління. Всі соціальні інституції й, у першу чергу, батьки зацікавлені в
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розкритті потенціалу дітей, в розвитку їх здібностей та обдарувань. Генеза талановитої
особистості бере свій початок у ранньому, дошкільному дитинстві.
Аналіз останніх публікацій. На думку вчених, саме у дошкільному віці
формуються основні особистісні якості дитини, її задатки та здібності, закладаються
моральні норми і ціннісні уявлення (Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін,
О.І. Кульчицька, О.М. Леонтьєв, В.С. Мухіна, Т.О. Піроженко). Це період активного
пізнання, освоєння навколишнього світу, розвитку емоційної сфери дитини, її
світосприймання та цінностей. Перші знання про світ, перший досвід буття дитина
отримує у сім’ї. Багатомірність впливу сім’ї на особистісний розвиток дитини
демонструють численні сучасні психолого-педагогічні дослідження Е.С. Бєлової,
О.М. Дьяченко, С.О. Ладивір, А.І. Савенкова, В.С. Юркевич.
Сім’я найбільше зацікавлена у розвитку особистісного потенціалу дитини, її
здібностей та обдарувань: в сім’ї вірять у можливості дитини, безумовно її люблять,
створюють умови для її всебічного розвитку.
Формулювання мети і завдань статті. Метою нашого дослідження є аналіз
закономірностей формування цінностей дитини в сімейному просторі як передумови її
творчого зростання, розвитку здібностей та талантів.
Виклад результатів дослідження. У різному ракурсі проблему цінностей
досліджували Б.Г. Ананьєв, Д.О. Леонтьєв, Н.І. Непомняща, В.О. Ядов, А. Маslоw, М.
Rokeach, Sh. Schwarts та інші. В науковій літературі здійснювались різноманітні підходи
до даної проблеми, давались визначення поняття «цінність». Так Д.О. Леонтьев, у статті
«Цінність як міждисциплінарне поняття», відстоює ідею цінності у руслі
міждисциплінарного поняття і розглядає загальнолюдські цінності як узагальнення
конкретно-історичного досвіду сукупної життєдіяльності людства. Передумовою генези
цінностей, на його думку, є «усвідомлення людством своєї єдності та формування
світової спільноти, яка виробляє, зокрема, спільні ціннісні орієнтири» [6].
Загалом в понятті цінностей відображається соціокультурна значимість явищ
дійсності. Однак індивідуальна система цінностей особистості не є копією системи
цінностей, які існують в суспільстві, це завжди вибір самої особистості, що зумовлений її
індивідуальними особливостями. Особистісні цінності являються внутрішніми носіями
соціальної регуляції, укорінені в структурі особистості. Основний зміст ціннісних
орієнтацій, за даними вчених, це – світоглядні та моральні переконання людини, глибокі
й постійні прив’язаності, принципи поведінки. Цінності особистості включають предмети
та явища, до яких прагне людина, ідеали й норми її життєдіяльності. Усвідомлення
деякого предмета як суспільної цінності, попереднє перетворення його в особисту
цінність є регулятором індивідуальної поведінки людини.
За функціональним місцем і роллю в структурі мотивації особистісні цінності
достатньо очевидним чином відносяться до класу стійких мотиваційних утворень (згідно
Е.Ю. Патяєвої) або джерел мотивації (за А.Г. Асмоловим) [5].
Аналізуючи типи цінностей, цілий ряд авторів (Жуков, 1976; Самарчян, 1979;
Kluckhohn, 1951; Rokeach, 1973), незалежно один від одного запропонували два класи
цінностей – цінності-цілі життєдіяльності (термінальні цінності) і ціннісно-принципи
життєдіяльності (інструментальні цінності), функції яких співпадають з двома описаними
Е.Ю. Патяевою (1983) формами впливу стійких мотиваційних утворень на конкретноситуативні. Щодо структури цінностей, то вчені виділяють: когнітивний (знання про
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цінності та знання-цінності), емотивний (оціночні судження, крізь призму яких людина
сприймає світ) та поведінковий компонент (пов'язаний з реалізацією цінностних
орієнтацій в поведінці особистості – її цілі та норми) [6].
Вивчаючи генезу цінностей, їх динаміку, варто враховувати, що не всі соціальні
цінності, усвідомлені та навіть визнані індивідом в якості таких, реально асимілюються
ним і стають його особистісними цінностями. Усвідомленого та позитивного ставлення
до цінності недостатньо; більше того, воно не завжди є необхідним. Необхідним є стан
цієї трансформації – практичне включення суб'єкта в колективну діяльність, спрямовану
на реалізацію відповідної цінності. Проміжною ланкою, що опосередковує цей процес,
виступає система цінностей референтної для індивідуума малої групи. Разом з тим
логічним є те, що засвоєння цінностей великих соціальних груп і спільнот завжди
пов'язане з цінностями малих референтних для індивіда груп [5]. Це стосується, в першу
чергу, сім’ї, адже сім’я на початкових стадіях індивідуального розвитку залишається
єдиною і найбільш значимою референтною малою групою, що опосередковує засвоєння
соціальних цінностей.
Протягом століть сім’я справді вважалася однією з найбільш значущих трансляторів
та ретрансляторів традицій, звичаїв, культурних, етнічних, моральних цінностей народу,
вона виконувала і продовжує виконувати специфічні, тільки їй притаманні функції
народження, утримання та соціалізації нових поколінь, адаптації їх до соціуму.
Формування ціннісних уявлень дитини відбувається у межах існуючих сімейних
цінностей, позитивних та негативних показників значущості об’єктів, що відносяться до
заснованої на єдиній сумісній діяльності спільноти людей, пов’язаних узами шлюбубатьківства-спорідненості, у зв’язку із залученістю цих об’єктів у сферу людської
життєдіяльності, інтересів, потреб, соціальних відносин [3].
Система цінностей сім’ї створюється подружжям вже на першому етапі спільного
життя, де однією з основних цінностей є сімейне життя як таке. Ця цінність
обумовлюється пов’язаною з нею початковою просімейною мотивацією – прагненням
задовольнити важливі для особистості потреби – в коханні, в бажанні ділитися з іншим
радощами та турботами, у потребі мати дітей тощо. Загалом у сімейній психології
виділяють такі основні цінності сім’ї: цінності, що задовольняють потребу в
батьківстві/материнстві; цінності, пов’язані із задоволенням потреби в любові й визнанні;
цінності, що задовольняють фізіологічні потреби; цінності, пов’язані із самоствердженням
особистості серед найближчого оточення; цінності, що дозволяють відчувати відносну
стабільність і захищеність; цінності, що задовольняють потребу в спілкуванні та
розширюють його коло; цінності, що дають можливість задовольняти прагматичні
потреби.
Але сьогодні серед цінностей нашої молоді, як і молодих людей світу загалом є
впевненість у собі, свобода, легкість у спілкуванні, позитивність, комунікабельність,
творчість, задоволення, негайна винагорода, гнучкість, а сімейні цінності, нажаль, у
цьому переліку не займають перших позицій [1].
Сьогоднішня трансформація цінностей, підміна сімейних цінностей, зниження їх
рейтингу знаходить свій вираз в наступних процесах: високий рівень розлучень,
зростання позашлюбної народжуваності; зниження життєвого рівня (погані житлові
умови, низький рівень сімейного бюджету, безробіття, погіршення здоров’я тощо);
формування нуклеарної сім’ї, послаблення сімейних зв’язків; надмірна зайнятість та
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нервові перевантаження батьків, стреси, депресії, загострення конфліктності; зниження
якості сімейного виховання і т. і. [8].
У ході аналізу було встановлено, що лише незначна частина батьківської громади
спроможна забезпечити гармонійний розвиток індивідуальності дитини (14,5%).
У більшості ж сімей відзначено схильність до парціального стилю виховання (74,5%), в
якому лише частково задовольняються потреби дитини, неповною мірою враховуються
її індивідуальні відмінності, а турбота про розвиток визначальних для особистості
властивостей проявляється епізодично.
На ставленні до власних дітей позначаються економічні проблеми батьків з бідних
сімей: вони – або авторитарні у їх вихованні, більш роздратовані потребами догляду за
ними, агресивні в ситуаціях фахової експертизи умов розвитку, значно більш прискіпливі
до поведінки малечі, гнівливі та караючі за найменшої провини, не задовольняють навіть
базові потреби дитини. Або ж набагато частіше, обирають нехтуючий, ігноруючий стиль
виховання, байдужі не тільки до будь-яких потреб та інтересів дітей, але й до їхніх хвороб
чи успіхів, маніпулюють ними, не переймаються поведінкою, харчуванням, вбранням,
самопочуттям і, навіть, тривалою відсутністю дітей вдома. І ті, і інші нездатні до
нормальної опіки та догляду за дітьми, емпатійного спілкування з ними, задоволення як
біологічних, так і соціальних їхніх потреб, байдужі до їх життєдіяльності загалом. Вони
більшою мірою, схильні виявляти негативні емоції щодо навколишнього світу, сусідів,
вчителів, частіше пригноблюють дітей, застосовуючи фізичне і психічне їх покарання, що
в сукупності не може не позначитися на астенічних або гіперастенічних психічних станах
дітей, їх дезадаптивності тощо [2].
Загалом діти, чиї батьки приділяють виховному процесу велику увагу, доглядають
за ними, починаючи з перших днів життя, демонструють більш високий рівень фізичного
і розумового розвитку, виростають більш емоційно чуйними та морально стійкими.
В.М. Дружинін зауважує, що любов, емоційна близькість та підтримка, яку
висловлюють один одному члени родини у православній традиції має велике значення
[5, с.137]. Більше всього благополуччю дитини сприяє доброзичлива атмосфера й така
система сімейних взаємостосунків, яка дає відчуття захищеності та одночасно стимулює
і спрямовує її розвиток [4].
Відомо, що для правильного психічного розвитку маленької дитини першочерговим
є стосунки з матір’ю (Дж. Боулбі, Р. Спітц, А. Фрейд та інші). Нестача спілкування з нею,
ставить під загрозу життя дитини, перешкоджає її фізичному та психічному розвитку.
Очевидно, що і вплив батька істотно позначається на формуванні та розвитку
особистості дитини. У процесі виховання батько прищеплює своїм дітям важливі якості.
Для хлопчика це чоловіче достоїнство; лицарське ставлення до жінки; вміння брати на
себе відповідальність; здатність до праці. Батько є для сина прикладом для наслідування
і значно впливає на формування статевої ідентичності. Хлопчики копіюють поведінку і
стиль виховання власного батька, у нього складається певний сценарій поведінки.
Однак стан сімейних стосунків на сьогоднішній день не є стабільним. Одним із
показників нестабільності є зростаюча кількість неповних сімей, джерело яких, як
правило, – розлучення та позашлюбні народження.
Врешті, в основі усіх змін, що переживає сучасна сім’я лежить зміна її
основоположних функцій, а також співвідношення між ними. Важливе значення при
цьому має плюралізм сімейних моделей, внутрішньо притаманний новому типу сімей,
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толерантність суспільства до альтернативних моделей. Найпоширенішою негативною
тенденцією у суспільстві є послаблення процесу міжпоколінної трансляції культурного
досвіду у вигляді традицій та звичаїв, що зумовлено посиленням нуклеарної сім’ї та
втратою споріднених зв’язків. Наряду з традиційною моделлю, ядро якої складає
подружжя, яке живе у шлюбі та діти, народжені у шлюбі, отримують суспільне визнання
й інші моделі: тимчасове співжиття подружжя, неповна сім’я, що виникає після
розлучення, материнська сім’я, складні сімейні зв’язки тощо [3].
Все це спонукає науковців до емпіричних досліджень цих негативних процесів, а
громадськість до дискусій та протестів. Так, наприклад, 6 травня 2018 року на розгляд
президента Петра Порошенка надійшла петиція, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів,
щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї. З метою захисту і
розвитку інституту сім’ї та підвищення моральності українського суспільства у петиції
пропонується розробити та внести до Верховної Ради, як невідкладний, законопроект
про заборону пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й
антисімейних ідей, у тому числі, у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гейпарадів», «фестивалів квір-культури», тематичних матеріалів у засобах масової
інформації тощо.
Поясненням цього є те, що українці за довгі роки сформували такі сімейні цінності,
якими можна пишатися: подружня вірність, піклування про дітей та батьків, пошана до
предків, взаємна любов, злагода та довіра між членами родини, відповідальність кожного
за інших членів сім’ї, здоровий спосіб життя, дотримання народних звичаїв, збереження
традицій, гостинність, тощо. І саме ці цінності їм важливо зберегти та передати дітям,
щоб не втратити національної ідентичності, перспектив розвитку нації у подальшому,
забезпечити майбутнім поколінням умови особистісного зростання.
Успішність процесу формування системи ціннісних орієнтацій особистості на всіх
вікових стадіях, соціалізації в сім’ї, на думку психологів, забезпечують ряд важливих
механізмів, зокрема: розуміння, пов’язане із формуванням самосвідомості; підкріплення
– вироблення звички дотримання норм за допомогою заохочення чи покарання;
ідентифікація, що ототожнюється із наслідуванням (І. Кон, 1980). Провідним при
засвоєнні дитиною цінностей і норм мікросоціального оточення, зокрема сім’ї серед інших
названих є механізм ідентифікації. Поняття ідентифікації інтерпретується як процес
імітації чи наслідування (А. Бандура, Р. Уолтерс), неусвідомленого копіювання цінностей
соціального оточення (З. Фрейд. Т. Парсонс), міжособистісної взаємодії, пізнання інших,
входження в їх систему мотивів, цілей і цінностей (Б. Паригін, О. Петровський,
В. Петровський, О. Бодальов, В. Мухіна та інш.). Ідентифікація утворює одну з форм
відображеної суб’єктивності, «коли в якості суб’єкта ми відтворюємо в собі саме іншу
людину, її, а не свої цілі» (В. Петровський, 1987). Ідентифікація є механізмом
формування системи цінностей особистості, який займає проміжне місце між базовими
адаптаційними механізмами і більш високо організованим механізмом усвідомлення,
розуміння смислу цінностей.
Під час входження дитини у сім’ю, завдяки ідентифікації відбувається прийняття
норм, правил, цілей значимих дорослих і ототожнення себе з ними, а через це –
засвоєння прийнятих у сім’ї норм і цінностей. Базовим компонентом механізму
ідентифікації, за Д.О. Леонтьєвим є переживання значимих цінностей, розвиток
особистості через специфічне наслідувальне засвоєння особистісних смислів. Це
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пояснюється тим, що діти зазвичай прагнуть копіювати поведінку тих, з ким вони
знаходяться в самому близькому контакті. Почасти це свідома спроба поводити себе так
само, як поводять себе значимі дорослі, почасти – неусвідомлена імітація, яка є одним з
аспектів ідентифікації з іншим. В зв’язку з цим важливо відмітити, що діти вчаться у
батьків певним способам поведінки, не лише засвоюючи правила, які їм безпосередньо
повідомляють (готові рецепти), але й спостерігаючи наявні у стосунках батьків моделі
(приклади) [10, с. 248].
На думку Е. Берна, долею людини у значній мірі керує «батьківське
програмування». Цей неусвідомлений процес Е. Берн називає скриптуванням –
формування сценарію, життєвого плану у дитинстві під впливом батьків. Меседжі, які
батьки неодноразово повторюють закарбовуються у підсвідомі настановлення і
визначають майбутні ціннісні орієнтації, здібності. Спілкування з дорослими, які
виховують дитину, є для неї джерелом не порівняним ні з чим іншим яскравих, особисто
адресованих їй впливів, стимулів та зразків (О.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова,
А.Г. Рузская, М.І. Лісіна та інші) [7, с. 25].
Це демонтрує аксіоматичність тези Л.С. Виготського про те, що всі вищі психічні
функції людини першочергово формуються як зовнішні, тобто такі, в реалізації яких бере
участь не один, а мінімум два суб’єкта. І лише поступово вони стають внутрішніми,
перетворюються з «інтерпсихічних» в «інтрапсихічні». Розробка поглядів
Л.С. Виготського призвела до створення оригінальної концепції дитячого розвитку, в
рамках якої розвиток дитини розуміється як процес присвоєння дітьми суспільноісторичного досвіду, накопиченого попередніми поколіннями людства (О.М. Запорожець,
О.М. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін). Спілкування з дорослими для маленької дитини служить
єдино можливим контекстом, в якому вона засвоює та «привласнює» добуте людьми
раніше [7, с.17]. Отже, у ході соціалізації формування системи цінностей дитини
здійснюється як за рахунок уподібнення значимим іншим за допомогою ідентифікації, так
і за рахунок привласнення цінностей суспільства шляхом інтеріоризації, яка, за
твердженням Л.С. Виготського, та інших класиків радянської психології, є основним
механізмом соціалізації. Поступово відбувається усвідомлення дитиною цінності об’єкта
чи явища навколишнього світу: утворюються ціннісні уявлення про них та формується
особливий вид ставлення – ціннісне ставлення. Цінності, набувають для дитини
суб’єктивної значимості, входячи в структуру її власних потреб (Л. Божович, 1969).
У ході дослідження становлення ціннісних орієнтацій дітей, що проводились
співробітниками лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України, було з’ясовано, що широту «поля цінностей» дошкільників
сьогодні становлять найближчі (сім’я, дружба, здоров’я, щастя); віддалені (самостійність,
краса природи, зовнішня краса, сміливість, творчість, краса техніки); та далекі
(впевненість, допитливість, краса мистецтва, цілеспрямованість, співпереживання,
наполегливість) термінальні та інструментальні цінності, які виховують регламентуючі
орієнтири у вияві власної активності дитини в різних видах діяльності (предметнопрактичній, образотворчій, пізнавальній, ігровій). При цьому більшість інструментальних
цінностей, що виступають знаряддями у розвитку психіки дитини, знаходяться у
далекому за рейтингом значущості «полі цінностей».
При цьому прийняття соціальнозначущих цінностей напряму пов’язано із рівнем
психологічної зрілості дитини – сформованістю базових особистісних новоутворень
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дошкільного віку, як-то: виникнення першого схематичного абрису дитячого світогляду,
виникнення внутрішнього плану свідомості, перших етичних інстанцій, початок
формування довільності, підпорядкування мотивів. Так, наприклад, розвиток довільності
сприяє становленню інструментальних цінностей (акуратності, ретельності,
відповідальності, самоконтролю, терпимості тощо) [9].
Очевидно, що важливою при цьому є готовність батьків до ціннісної взаємодії з
дитиною, яка включає: а) мотиваційний компонент, що характеризується
відповідальністю за виконання внутрішньосімених завдань виховання та взаємодії з
усіма членами сім’ї, почуттям боргу перед дітьми – батьки уважні до емоційних проявів
дитини, зацікавлені її внутрішніми потребами та проблемами; б) когнітивний компонент,
що визначається наявністю знань, уявлень про психологію дитинства, вікові психологічні
прояви поведінки, форми дитячо-батьківських стосунків, ефективної взаємодії;
в) операційний компонент – включає уміння та навички володіння прийомами
ефективного спілкування та сімейної взаємодії; г) емоційно-вольовий компонент,
характеризується самоконтролем, саморозвитком, вмінням володіти собою та
організовувати ефективне сімейне спілкування; д) рефлексивний компонент виявляє
рівень самооцінки, самоаналізу батьківської компетентності. Готовність батьків до
ціннісної взаємодії забезпечує процес становлення ціннісних орієнтацій дитини, що
характеризує взаємно обумовлені сторони її соціалізації та індивідуалізації.
Зазначимо, що запорукою успішного аксіогенезу дитини є дотримання батьками
основних принципів сімейного виховання, які пронизані гуманістичною ідеєю про
найвищу цінність дитини, а саме:
1. Гуманність і милосердя до дитини (діти мають зростати і виховуватися в
атмосфері доброзичливості, любові та щастя; батьки мають розуміти і приймати свою
дитину такою, якою вона є, сприяти розвитку кращих її рис; дотримання діалектичної
єдності щирої поваги до особистості дитини та високої вимогливості до неї).
2. Врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини (виховні впливи і
розподіл сімейних ролей мають вибудовуватися з огляду на вікові, статеві та
індивідуальні особливості дитини).
3. Залучення дітей до життєдіяльності сім’ї як рівноправних учасників (суб’єкт –
суб’єктні батьківсько-дитячі відносини).
4. Оптимістичність і демократичність батьківсько-дитячих взаємин.
5. Послідовність та єдність батьківських вимог.
Негативними факторами ціннісного зростання дитини є:
- неадекватний вплив факторів матеріального порядку: приорітет матеріального
благополуччя над реалізацією особистісних потреб дитини;
- бездуховність батьків, відсутність прагнення ціннісного розвитку дітей;
- авторитаризм або лібералізм у вихованні;
- аморальний стиль і тон стосунків в сім’ї;
- відсутність у сім’ї нормального психологічного клімату та педагогічної культури
спілкування;
- психолого-педагогічна
безграмотність
батьків (відсутність
стратегії
цілеспрямованого виховання, безпринципність, протиречивість у застосуванні
методів виховання, фізичні покарання, заподіяння дітям важких моральних
страждань) і т.п.
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При цьому важливими є основні принципи формування сімейних цінностей у самій
сім’ї, у подружжя, зокрема: емоційно-ціннісне ставлення до сім’ї, її традицій, звичаїв,
виховання дитини, уявлення й поняття про ідеальну сім’ю й сімейне життя, наявність
образу «Я-майбутній сім’янин» як ціннісного орієнтиру створення своєї сім’ї;
індивідуально-особистісної психолого-педагогічної підтримки молоді, виховання
відповідального батьківства, а також допомога в рішенні індивідуальних проблем [8].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Сім’я, що вважається головним
інститутом виховання особистості дитини, є джерелом набуття життєвого досвіду,
аксіогенезу особистості дитини. Виховний потенціал сім’ї, який базується на
внутнішньосімейних стосунках, визначається прикладом поведінки батьків, їх виховною
стратегією та передбачає дотримання принципів сімейного виховання, психологопедагогічної грамотності. Аналіз негативних тенденцій у суспільстві спонукає нас до
докладного вивчення особливостей та умов успішного аксіогенезу, починаючи з
дитинства. Нами проаналізовано механізми та умови засвоєння цінностей та
заплановано перспективи дослідження.
У наступних наших дослідженнях ми обираємо предметом аналізу “батьківство” як
соціально-психологічне явище, що включає сукупність батьківських рис, почуттів, знань
та навичок виховання дитини для забезпечення формування здорової та зрілої
особистості, починаючи з дитинства. У наших подальших планах розробка програми
психолого-педагогічного супроводу подружньої пари, що декларує цінності сім’ї та
батьківства та передбачає профілактику, корекцію ефективної сімейної взаємодії,
формування демократичного стилю сімейного виховання, спільності “дитина-дорослий”,
відповідального ставлення до батьківських функцій, сімейних цінностей.
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Bila I.M. Family as a space for the formation of the child’s values. The basic personal
qualities of the child and its value representations are formed in preschool age. The first knowledge
about the world and first experiences child gets in the family. The family, in the initial stages of
individual development, is the single and most significant group that mediates the assimilation of social
values. Formation of value representations of the child takes place within the limits of existing family
values, as well as among positive and negative indicators of the significance of objects. The success
of the process of forming a system of value orientations of the individual at all ages and socialization
in the family provides important mechanisms for understanding, reinforcement and identification.
When the child enters the family, identification is carried out by the adoption of norms, rules, goals of
significant adults, identification of oneself with them, assimilation of adopted in the family of norms and
values.
What is important, however, is the willingness of parents to value interaction with the child, which
includes the motivational component (responsibility for the implementation of the in-family tasks of
education and interaction with family members), the cognitive component (the availability of
knowledge, ideas about the psychology of childhood); the operational component (the skills and
abilities of possessing methods of effective communication and family interaction), the emotionalvolitional component (self-control, self-development, ability to own and organize effective family
communication), the reflexive component (reveals the level of self-esteem, introspection of parent's
competence).
The key to successful child's axiogenesis is the parent’s compliance with the basic principles of
family education, which are permeated with the humanistic idea of the highest value of the child
(humanity, taking into account age and individual characteristics, involving children in the life of the
family as equal participants, optimism and democracy of parental and child relationships, consistency
and unity of parental claims).
Key words: family, child, values, value interaction, family upbringing, axiogenesis.
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І.В. Данилюк, С.O. Шиковець
ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ ЕТНОЛІНГВІСТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

Данилюк І.В., Шиковець С.О. Проблема впливу етнолінгвістичної ідентичності
на психологічне благополуччя та здоров’я особистості. У статті наведені результати
вивчення та теоретичного аналізу явища впливу етнолінгвістичної ідентичності на
психологічне благополуччя та здоров’я особистості на підставі аналізу сучасних
психологічних та міждисциплінарних досліджень. У статті була здійснена спроба
розкрити значення вітального стану лінгвістичної ідентичності як засобу для досягнення
психологічного благополуччя, здоров’я та економічної стійкості особистості в сучасному
суспільстві. Також описано перспективи дослідження проблеми впливу етнолінгвістичної
ідентичності на психологічне благополуччя та здоров’я особистості представників мовних
спільнот України та груп мігрантів з прогнозуванням можливих сфер застосування
отриманих результатів.
Ключові слова: етнолінгвістична ідентичність, психологічні складові
етнолінгвістичної ідентичності, психологічне благополуччя особистості, здоров’я
особистості, вітальний стан етнолінгвістичної ідентичності, етнолінгвістичні спільноти.
Данилюк И.В., Шиковец С.А. Проблема влияния этнолингвистической
идентичности на психологическое благополучие и здоровье личности. В статье
приведены результаты изучения и теоретического анализа явления влияния
этнолингвистической идентичности на психологическое благополучие и здоровье
личности на основании анализа опыта современной психологической науки и
междисциплинарных исследований. В статье была предпринята попытка раскрыть
значение витального состояния лингвистической идентичности как средства для
достижения психологического благополучия, здоровья и экономической устойчивости
личности в современном обществе. А также описаны перспективы исследования
проблемы влияния этнолингвистической идентичности на психологическое
благополучие и здоровье личности представителей языковых сообществ Украины и
групп мигрантов с прогнозированием возможных сфер применения полученных
результатов.
Ключевые слова: этнолингвистическая идентичность, психологические
составляющие этнолингвистической идентичности, психологическое благополучие
личности, здоровье личности, витальное состояние этнолингвистической идентичности,
этнолингвистическое сообщество.
Постановка проблеми. Відповідно до звіту Євробарометра «Європейці та їхні
мови» за 2012 рік [14] у Європейському Союзі є лише двадцять три (двадцять чотири з
2013 року) офіційно визнані мови. Але загалом існує понад шістдесят (можливо навіть
набагато більше) корінних, регіональних мов та мов різноманітних меншин. А також
наявні численні неіндигенні мови, якими користуються громади мігрантів, статус яких
залишається повністю невизнаним та незахищеним законом. Використання цих мов у
процесі соціалізації та передача їх між поколіннями знаходиться під високим ризиком. Ця
ситуація фактично є результатом процесу сильної гомогенізації в європейській історії.
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Аналіз останніх публікацій. Ситуація на рівні окремих європейських держав
(наприклад, Польща) не сильно відрізняється. Історичні, соціальні, політичні та
геополітичні події останніх шістдесяти років перетворили польське суспільство з
багатомовного, багатокультурного та багатонаціонального на одне з найбільш
однорідних національних суспільств у Європі.
У той же час кількість іммігрантів зростає й, імовірно, продовжуватиме це робити і в
майбутньому. Вплив мігрантів на економічну ситуацію не можна переоцінити,
розглядаючи аспекти їх продуктивності та їхнього фізичного і психологічного здоров'я та
благополуччя.
Мультикультурне та багатомовне європейське суспільство потребує розробки та
впровадження стратегій, які б успішно реагували на загрози його мовному та культурному
розмаїттю, а також проблеми, що виникають у зв'язку з мовною мобільністю. Тільки таким
чином можна досягти високого рівня загального добробуту та економічної стабільності,
одночасно культивувати культурне та мовне різноманіття, яке буде розумітися як
фундаментальна соціальна цінність. Запропонований науковий проект відповідає на ці
виклики, об'єднуючи необхідні дослідження з побудовою практичних рішень та
рекомендацій щодо можливостей практичного застосування та соціально-економічного
впливу.
Існує проблема недостатньої обізнаності на державних, суспільних, економічних та
освітніх рівнях щодо можливої різнорідної користі від збереження мовно-культурного
різноманіття та сприяння стабільній багатомовності. Це становить перешкоду для
досягнення прогресу на згаданих рівнях. Переваги пов'язані з людським потенціалом
вирішення проблем та творчим мисленням: «в умовах сучасних економічних та
технологічних змін, відкриття величезних перспектив для творчості та інновацій,
особлива увага повинна приділятися різноманітності способів творчої роботи» (UNESCO
2002: 5) [31].
Широкий спектр психолінгвістичних досліджень показав, що діти – білінгви та
дорослі мають розширений когнітивний потенціал, виражений через більшу гнучкість у
здатності до вирішення завдань та вищому рівні розвитку інтелектуальних та соціальних
навичок [2; 3; 4; 9]. Використання більш ніж однієї мови в процесі виховання дітей віком
два роки має вирішальне значення для посилення виконавчого контролю,
відповідального за відбір та використання даних, необхідних для вирішення проблем та
досягнення цілей [26]. Це також має значні переваги для таких осіб у похилому віці, адже
гальмує зниження їх когнітивних функцій і, вірогідно, відтягує появу симптомів
деменції [6]. Діти меншин, які здобувають освіту рідною мовою, завжди рівні або
перевершують своїх однолітків, беручи участь у програмах, заснованих на використанні
домінуючої мови як на теоретичних заняттях, так і під час практики та стандартизованого
тестування. У початковій академічній освіті вони, як правило, показують набагато кращі
результати [8].
Дослідження показують, що підтримання етнолінгвістичної ідентичності та
використання рідної мови на всіх етапах розвитку людини не тільки тісно пов'язане з
поліпшенням психологічного благополуччя та вищим рівнем самооцінки, але також з
вищими показниками здоров'я. Дослідники припускають, що існує сильна кореляція між
втратою мови, погіршенням здоров'я корінних народів, симптомами, пов'язаними з
посттравматичним стресом, і підвищеним рівнем самогубств [1; 7; 22]. Мовна та
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культурна спадщина, етнолінгвістична ідентичність відіграють важливу захисну роль у
вирішенні кризових ситуацій в галузі охорони здоров'я та зниження поведінкових
факторів ризику [25; 27]. Відомо, що ствердження своєї соціальної ідентичності покращує
психологічне благополуччя і дозволяє редукувати стрес, хвороби та стан травматизації.
Крім того, покращення показників здоров'я має значні економічні наслідки.
Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є вивчення явища впливу
етнолінгвістичної ідентичності на психологічне благополуччя та здоров’я особистості на
підставі аналізу досвіду сучасної психологічної науки та міждисциплінарних досліджень.
Автори долучаються до спроб сучасної світової спільноти науковців розкрити
значення вітального стану лінгвістичної ідентичності як засобу для досягнення
психологічного благополуччя, здоров’я та економічної стійкості особистості в сучасному
суспільстві. З огляду на реалії сучасності зростає значення наукового, зокрема
психологічного, підходу до взаємодії з етнічними групами в соціальному середовищі
окремих держав та світу загалом.
Дане теоретичне дослідження є першим кроком до подальшого вивчення обраної
проблематики вже за допомогою емпіричних методів задля отримання очевидних фактів
та надання рекомендацій щодо конкретних заходів в межах соціальних, економічних та
політичних відносин.
Проте засади плану подальших прикладних досліджень та наступних заходів буде
закладено вже тут.
Виклад методики і результатів дослідження. Дослідження, що поєднують
збереження / відновлення мови та етнолінгвістичної ідентичності зі психологічним
благополуччям та здоров'ям є доволі новітніми та рідкісними. Досі вони не були
проведені або випробувані в Європі. Крім того, враховуючи нинішні суспільні проблеми в
європейських країнах, дослідження було розроблено для охоплення як автохтонного
населення, так і груп мігрантів, для того щоб забезпечити відчутні переваги у
застосуванні соціально та економічно значимих стратегій.
Вимирання місцевих мов, дискримінація та проблеми зростання міграцій сильно
пов'язані з історичним та / або свіжим досвідом травматизації. Успішне вирішення цих
питань сприятиме вирішенню багатьох важливих соціальних та економічних проблем,
включаючи культурну та політичну напруженість та захист прав людини.
Інноваційний потенціал проекту є подвійним. Він має потенціал заповнити пробіл у
психологічних дослідженнях в області психологічного благополуччя, поєднуючи
збереження мови, етнолінгвістичної ідентичності зі здоров'ям та добробутом та
основними соціальними проблемами, пов'язаними зі зменшенням мовного різноманіття
та гомогенізацією, що підриває творчий потенціал та можливості сталого розвитку [23].
Міждисциплінарне, цілісне та контекстне дослідження, проведене в межах проекту,
дозволить глибше вивчити взаємозв'язок між станом етнолінгвістичної ідентичності
(мовної життєстійкості / життєздатності) та психологічним, фізичним здоров'ям і
благополуччям, що безпосередньо впливає на економічну стабільність, розвиток та
продуктивність. Результати дослідження будуть застосовані у сферах суспільного,
освітнього, економічного, психологічного розвитку та у сфері охорони здоров'я.
Дослідження буде базуватися на ретельно відібраних на території України групах,
що спілкуються мовами меншин та мігрантів. Але також буде включена опція
порівняльного дослідження, що дозволить нам скористатися попередніми
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дослідженнями на дану тему, що проводилися в інших країнах Європи, зокрема в Польщі
в неєвропейському контексті. А також це дозволить перевірити гіпотези, які ми
розвиваємо.
Отож поки що ми коротко ознайомимося з основними поняттями обраної сфери
дослідження:
1. Мовний контакт, зміни та асиміляція. Прискорені зміни мови та ерозія /
асиміляція мови в громадах під впливом домінуючої мови є ключовими змінними, що
викликають негативні психологічні установки (такі як сором, придушення ідентичності та
низький рівень самооцінки), іноді призводять до більш глибоких психологічних розладів
та проблем зі здоров'ям, а також менша задоволеність роботою та продуктивність [20;
32].
Тому наша пропозиція спрямована на краще розуміння взаємозв'язку між зміною
мови, викликаною контактом, та мовною життєздатністю, а також способами, в які зміни
структури мови та якості володіння мовою окремих осіб сприяють ерозії та асиміляції
мови.
Базовим, широко визнаним критерієм оцінки життєздатності мови є стан
інтеграційної передачі мови між поколіннями та рівні шкали розриву між поколіннями
(GIDS), запропоновані Фішманом [15, с. 87–109]. Однак це обмежує розуміння процесу
лише його видимими результатами.
Необхідним компонентом нашої дослідницької пропозиції є «артикуляція між
структурою мов під загрозою зникнення і використанням таких мов» [18, с. 180]. Тому на
мовному рівні ми плануємо дослідити, як незбалансований контакт із домінуючою мовою
призводить до прискорених змін лексичних ресурсів, мовної структури та прагматичних
умов. Дослідження також буде вивчати режими, повноту та втрату передачі, а також як
це впливає на рівень кваліфікації мовців, приділяючи особливу увагу ролі недосконалих
мовців («напівпровідників» або «іржавих мовців») [12; 13; 29].
У тісно пов'язаному та комплементарному дослідницькому компоненті №2, що буде
розглянутий наступним, ми визначимо ключові екстралінгвістичні фактори, що лежать в
основі цих процесів. Вони включають у себе функції контакту та форми тиску та
дискримінації, які пов'язані з ним, а також відмінності в розмірах та соціальному престижі
груп мовців, з якими встановлено контакт. Ми також розглянемо відносну
інструментальну цінність мов, тобто ступінь їх (сприйнятої) користі для економічного та
соціального прогресу [24, с. 79], і, перш за все, етнолінгвістичну ідентичність та
життєздатність мови.
2. Етнолінгвістична ідентичність та психологічне благополуччя. Соціальна
ідентичність, що випливає з членства в національних, етнічних та соціальних групах – це
потужний ресурс для людей. Саме через ототожнення з соціальними групами люди
реагують на загрози [30], справляються з невпевненістю в собі [19], повертають контроль
над своїм оточенням [16] і навіть набувають почуття неперервності буття.
Теорія етнолінгвістичної ідентичності (ELIT) [17] припускає, що етнічні мови можуть
також стати джерелами позитивної соціальної ідентичності, тоді як питання
життєздатності мови напротивагу ерозії мови можуть бути інтерпретовані як важливі
процеси для благополуччя людини.
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Значне ототожнення з етнолінгвістичною спільнотою та використання рідної мови
може стати буфером проти невизначеності, страху смерті та загроз для самооцінки та
контролю. Це особливо стосується етнічних меншин та груп іммігрантів.
У запропонованому дослідженні ми зосередимо нашу увагу на потенційній ролі
збереження рідної мови у створенні безпечної ідентичності національних меншин, яка
включає в себе поєднання ідентифікації з приймаючою країною кандидата у приймаючій
країні з ідентифікацією меншин належним чином [28].
Як основними результати ми передбачаємо показники психологічного
благополуччя, самооцінки та позитивного настрою.
3. Здоров'я. Ключовою гіпотезою запропонованого проекту є те, що дистрес,
спричинений переслідуваннями, пов'язаними з етнічними або культурними чинниками
(обмеження прав на використання власної мови, національний костюм, спілкування та
соціальну активність у спільноті), прямо негативно впливають на психофізичне здоров'я
членів спільнот меншин. Це призводить до розвитку небезпечних для життя хвороб, як
соматичних, так і психічних. І навпаки, збереження власної ідентичності, соціальне
прийняття, вміння спілкуватися мовою предків знижує ризик розвитку серйозних
психосоматичних захворювань та психічних розладів, а отже, і впливає на психологічне
та фізичне благополуччя.
Також добре відомо, що соціальне визнання травми може зменшити симптоми
ПТСР та покращити психічний стан травмованих осіб та груп. Можливість говорити про
травматичні події та можливість бути правильно почутим і сприйнятим є важливою
передумовою посттравматичного зростання та психологічного благополуччя [21]. Ми
очікуємо, що здатність вільно ділитися своїм досвідом рідною мовою є необхідною
умовою належного соціального визнання.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи сказане, варто
зазначити, що основним механізмом, який необхідно дослідити під час вивчення впливу
етнолінгвістичної ідентичності на психологічне благополуччя, здоров’я та економічне
становище особистості в сучасному суспільстві, є триступеневий процес:
1. Досвід давньої історичної та недавньої травми, а також різних форм
дискримінації та незбалансованого мовного контакту призводять до / або роблять свій
внесок у мовну регресію та мовний зсув (асиміляцію).
2. Мовна асиміляція сприяє погіршенню здоров'я та психологічного благополуччя.
3. Погіршення здоров'я та психологічного благополуччя призводить до негативних
економічних наслідків.
Останній крок пов'язаний зі скороченням індивідуальної та колективної
працездатності та творчого потенціалу, а також зі зникненням або послабленням сталого
розвитку на рівні громади.
Якщо вплив негативних факторів на першому кроці може бути зменшено або
змінено, результат процесу буде дуже відрізнятися. Фактично можуть бути досягнуті
навіть корисні результати.
Механізм є замкнутим колом: позитивні економічні наслідки можуть зменшити
травми та дискримінацію (див. Рис. 1).
Можна ідентифікувати інтер-, інтра- та екстралінгвістичні обставини та процеси, які
сприяють мовній асиміляції, втраті ідентичності / травмі та відповідному погіршенню
психологічного благополуччя та здоров'я. До них відносяться лінгвістичні, історичні,
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соціальні, економічні, політичні та психологічні фактори, які ми плануємо вивчати та
інтерпретувати в мультидисциплінарній, холістичній перспективі.

Рис. 1. Механізм взаємозв’язку факторів етнолінгвістичної ідентичності,
психологічного благополуччя, здоров’я та економічного становища особистості
-

Перспективи подальших досліджень:
діагностувати критичні зміни у дискримінованих мовах та їх неповну передачу
(обидва чинники серйозно впливають на життєздатність мови та врешті призводять
до її регресу та асиміляції);
вивчити та вирішити психологічні проблеми, які сприяють втраті мови та
спричиняються нею;
визначити проблеми зі психологічним благополуччям та здоров'ям, що виникають
внаслідок ослаблення етнолінгвістичної ідентичності та втрати мови;
оцінити потенціал мігрантів та груп меншин щодо сприяння економічному розвитку
країни у зв'язку з їхньою етнолінгвістичною ідентичністю;
розробити стратегії вирішення кризових питань та рекомендації щодо:
(а) вирішення психологічних наслідків втрати етнолінгвістичної ідентичності та
мови;
(б) ефективних підходів до дискримінованих мов та запобігання таким негативним
тенденціям через освітню, мовну та міграційну політику.
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the psychological well-being and health of personality. The article presents the results of the study
and theoretical analysis of the phenomenon of the ethnolinguistic identity's influence on psychological
well-being and personal health. The study was based on the analysis of the experience of modern
psychological science and interdisciplinary researches. The article attempts to reveal the value of the
vitality of linguistic identity as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability of
the individual in modern society. Also it describes the prospects for studying the problem of the
influence of ethno-linguistic identity on the psychological well-being and health of the personality of
representatives of the linguistic communities in Ukraine and groups of migrants with a prediction of
possible applications of the obtained results. The results of the study will be applied in the spheres of
social, educational, economic, psychological development and healthcare.The research will be based
on carefully selected on the territory of Ukraine groups that speak minority languages and languages
of migrants. The comparative research option will also be included, which will allow authors to take
advantage of previous researches on this topic that were conducted in other European countries, in
particular in Poland, and in a non-European context. And this will also allow us to test the hypotheses
that we had developed previously. It is possible to identify inter-, intra- and extra-linguistic
circumstances and processes that promote linguistic assimilation, loss of identity / trauma and
corresponding deterioration in psychological well-being and health. These include linguistic, historical,
social, economic, political and psychological factors that we plan to study and interpret in a
multidisciplinary, holistic perspective.
Key words: ethnolinguistic identity, psychological components of ethnolinguistic identity,
psychological well-being of the individual, personality health, vitality of linguistic identity,
ethnolinguistic community.
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Г.М. Дубчак

ПСИХОДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ
ПРОФЕСІЙ
Дубчак Г.М. Психодіагностична модель прогнозування рівнів професійної
стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій. В статті наведені
результати розробки психодіагностичної моделі прогнозування рівнів професійної
стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій. Для цього було проведено
психологічне дослідження, у якому взяли участь 209 фахівців соціономічних професій.
На основі вивчення психологічних особливостей фахівців з різними рівнями
стресостійкості була розроблена і апробована психодіагностична модель – алгоритм
прогнозування рівнів професійної стресостійкості, який дозволяє з високою точністю
передбачити рівень особистісних ресурсів професійної стресостійкості студентів в
майбутній професійній діяльності. Показано, що такі показники як когерентність,
здійсненність, усвідомленість, стресостійкість можна використовувати в якості
психологічних критеріїв для прогнозування професійної стресостійкості студентів, що
навчаються за соціономічними професіями, що дозволить обґрунтувати рекомендації з
метою оптимізації професійної підготовки фахівців соціономічних професій на етапі
професійного відбору та навчання у вузі. Наведено оцінку точності отриманого прогнозу
і його ефективності.
Ключові слова: соціономічні професії, стрес, професійна стресостійкість, модель,
регресійний аналіз.
Дубчак Г.М. Психодиагностическая модель прогнозирования уровней
профессиональной
стрессоустойчивости
будущих
специалистов
социономических профессий. В статье приведены результаты разработки
психодиагностической модели прогнозирования уровней профессиональной
стрессоустойчивости будущих специалистов социономических профессий. Для этого
было проведено психологическое исследование, в котором приняли участие
209 специалистов социономических профессий. На основе изучения психологических
особенностей специалистов с различными уровнями стрессоустойчивости была
разработана и апробирована психодиагностическая модель – алгоритм
прогнозирования уровней профессиональной стрессоустойчивости, который позволяет
с высокой точностью предсказать уровень личностных ресурcов профессиональной
стрессоустойчивости студентов в будущей профессиональной деятельности. Показано,
что такие показатели как когерентность, осуществимость, осознанность,
стрессоустойчивость можно использовать в качестве психологических критериев для
прогнозирования профессиональной стрессоустойчивости студентов, обучающихся по
социономических профессиям, что позволит обосновать рекомендации с целью
оптимизации профессиональной подготовки специалистов социономических профессий
на этапе профессионального отбора и обучения в вузе. Приведена оценка точности
полученного прогноза и его эффективности.
Ключевые слова: социономические профессии, стресс, профессиональная
стрессоустойчивость, модель, регрессионный анализ.
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Постановка проблеми. Для успішної професійної діяльності фахівців
соціономічних професій необхідні уміння встановлювати і підтримувати ділові контакти,
розуміти стан людей, проявляти витримку, спокій і доброзичливість, комунікативні
здібності. Необхідно наголосити, що у природі соціономічних професій закладена
емоціогенність, причому спектр емоцій є дуже різноманітним. Тому професійна діяльність
представників цих професій є однією з найбільш напружених в психологічному плані, в
якій присутня велика кількість стрес-факторів, що в свою чергу зумовлює підвищені
вимоги до такої інтегральної комплексної характеристики особистості як професійна
стресостійкість.
У дослідженнях багатьох авторів [2; 4; 10; 13] було показано, що тривалий вплив
стресу призводить до таких несприятливих впливів, як зниження загальної психічної
стійкості організму, появи почуття незадоволеності результатами своєї діяльності,
тенденції до відмови від виконання завдань у ситуаціях підвищених вимог, невдач і
поразок У зв’язку з цим, велике значення має своєчасне виявлення осіб з недостатнім
рівнем розвитку стресостійкості та надання їм ефективної психологічної допомоги з
метою профілактики дезадаптивних розладів.
Аналіз останніх публікацій. На сьогоднішній день налічується достатня кількість
наукових праць, присвячених питанням професійної підготовки майбутніх фахівців.
Проте у працях, в яких досліджувались питання професійної підготовки фахівців
соціономічних професій представлено лише окремі аспекти цієї проблеми. Зокрема,
дослідження Н.Є. Водоп’янової, С.А. Гапонової, О.М. Кокуна та ін. присвячено вивченню
соціально-психологічних чинників професійної діяльності працівників допомагаючих
професій, що провокують стресові стани, виникнення синдрому хронічної втоми та інші
негативні симптоми. Достатня кількість досліджень присвячена вивченню стресостійкості
і різних індивідуально-типологічних особливостей, однак, в основному, вони
аналізуються поза зв’язками, найчастіше автономно (А.Б. Лєонова, В.Л. Марищук, А.О.
Реан та ін.).
Таким чином, проблема прогнозування рівнів професійної стресостійкості майбутніх
фахівців соціономічних професій як професійно важливої якості фахівців цих професій,
не висвітлена, хоча вона стоїть досить гостро. Така тенденція свідчить про недостатню
увагу, яку приділяють дослідники цій проблематиці і обумовлює наявність прогалини в
підготовці спеціалістів соціально-орієнтованих професій.
Формулювання мети і завдань статті. Проведене психологічне дослідження було
спрямоване на виявлення психологічних особливостей фахівців з різними рівнями
стресостійкості та розробку, на основі інформативних показників психологічних тестів,
психодіагностичної моделі – алгоритму прогнозування професійної стресостійкості
майбутніх фахівців соціономічних професій.
Виклад методики і результатів дослідження. Для вивчення психологічних
особливостей особистості фахівців з різними рівнями стресостійкості було використано
наступні психодіагностичні методики: опитувальник психологічного стресу PSM-25 [3],
Бостонський тест стресостійкості [13], особистісний опитувальник УСК [1], методика
вивчення ригідності [11], опитувальник акцентуацій характеру та темпераменту
Леонгарда-Шмішека
[11],
шкала
когерентності
А. Антоновського
[7],
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опитувальник способів подолання [8], методика діагностики ірраціональних установок
Альберта Елліса [5], опитувальник втрат і придбань персональних ресурсів [3], методика
діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів [11].
Математико-статистичні процедури з аналізу результатів дослідження проводилися
з використанням комп’ютерної статистичної програми SPSS версія 21.00 (кореляційний,
регресійний, факторний аналіз).
В дослідження взяли участь 209 фахівців соціономічних професій. Бостонську
шкалу стресостійкості ми використали в якості ключового параметру, який дозволив нам
оцінити стан психічного напруження, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків, а
також схильністю до переживання дистресу.
За результатами емпіричного дослідження всі фахівці були поділені на три групи –
з високим (n=55), середнім (n=104) та низьким (n=50) рівнями стресостійкості. Ці дані
лягли в основу розробки математичної моделі прогнозування рівнів професійної
стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій.
Для виявлення професійної стресостійкості фахівців, яка обумовлює високу
ефективність професійної діяльності фахівців соціономічних професій, ми, передусім,
застосували кореляційний аналіз, який показав також спрямованість цих зв’язків. Так,
було відзначено тісний позитивний зв’язок стресостійкості особистості з показниками
шкали втрат персональних ресурсів (r=0,35, р≤0,001). При інтерпретації показника
стресостійкості варто пам’ятати, що високі показники свідчать про низький її рівень і
навпаки. Це означає, що високий показник за шкалою втрат – фактор негативний.
Стресостійкість особистості майбутніх фахівців соціономічних професій, як показує
наше дослідження, має негативний зв’язок з індексом ресурсності особистості (r=-0,41,
р≤0,001), загальним локусом контролю (r=-0,356, р≤0,001), інтернальністю в сфері
невдач (r=-0,17, р≤0,001) та наступними ірраціональними установками: самооцінка та
раціональність мислення (r=-0,0,18, р≤0,001) і фрустраційна толерантність (r=-0,18,
р≤0,001). Це означає, що рівень професійної стресостійкості фахівців соціономічних
професій значною мірою визначається високим ступенем самоконтролю особистості.
Негативний кореляційний зв’язок професійної стресостійкості з показниками
когерентності особистості (r=-0,81, р≤0,001), усвідомленості (r=-0,62, р≤0,001),
здійсненності (r=-0,66, р≤0,001) та сенсовності (r=-0,41, р≤0,001) за шкалою
А. Антоновського свідчать про вагомий вклад у становлення стресостійкості таких
якостей, як високий рівень почуття осмисленості, керованості та усвідомленості того, що
відбувається в житті людини.
Слід зазначити, що не всі виділені нами властивості особистості корелюють з
показниками стресостійкості фахівців соціономічних професій. Так, не є істотними
статистично кореляційні зв’язки стресостійкості зі шкалою досягнень персональних
ресурсів та індексом ригідності особистості. Можна припустити, що ці якості необхідні
спеціалісту для оволодіння даною професією.
Для визначення ролі та місця в структурі професійної стресостійкості кожної
особистісної властивості, яка сприяє ефективності професійної діяльності, ми провели
факторний аналіз методом головних компонент з Oblimin обертанням (критерій
адекватності вибірки Кайзера-Мейєра-Олкіна =0,8; критерій сферичності Барлетта
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Х2=1166,372, DF=91, p≤0,001). В якості критерію значущості виступило факторне
навантаження 0,50. Це дозволило виявити основні психологічні основи особистості
фахівців соціономічних професій, які можуть виступати в ролі критеріїв для
прогнозування професійної стресостійкості.
За результатами факторного аналізу психологічних змінних було виділено
4 змінних, які в цілому пояснюють 77 % загальної дисперсії (див. табл. 1).
Таблиця 1
Факторне відображення психологічної структури
професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій
Показники професійної стресостійкості
Когерентність
Здійсненність
Усвідомленість
Рівень стресостійкості
Планування вирішення проблеми (копінг)
Втеча/уникнення (копінг)
Пошук соціальної підтримки (копінг)
Конфронтація (копінг)
Самоконтроль (копінг)
Надмірна вимогливість до себе (ірраціональна
установка)
Фрустраційна толерантність (ірраціональна
установка)
Катастрофізація (ірраціональна установка)
Загальний локус контролю
Інтернальність в сфері невдач
Відсоток дисперсії

F1
,965
,955
,934
-,819
,359
,436
-,155
-,280
,228
-,420

Фактори
F2
F3
,093
-,189
,066
-,128
,102
-,070
-,188
,367
,759
,076
,758
-,245
,757
-,126
,739
,102
,734
-,336
-,205
,836

F4
,454
,438
,488
-,361
,316
,259
-,359
-,259
,143
-,098

,083

,101

,821

,106

-,292
,402
,381
35 %

-,286
-,038
,042
20 %

,792
,044
-,048
14 %

-,102
,914
,870
8%

Примітки: в таблиці факторні навантаження, які перевищують значення 0,50, виділені
напівжирним шрифтом.

Перший фактор F 1 пояснює 35 % загальної дисперсії та включає в себе такі
компоненти як когерентність (0,965), здійсненність (0,955), усвідомленість (0,934) та
стресостійкість (-0,819). Розглянуті елементи характеризують ресурси стресостійкості
фахівців соціономічних професій.
Другий фактор F 2 (20 % загальної дисперсії) об’єднав в собі такі показники, як
планування вирішення проблеми (0,759), втеча/уникнення (0,758), пошук соціальної
підтримки (0,757), конфронтація (0,739), самоконтроль (0,734). Перераховані елементи
характеризують стратегії долаючої поведінки фахівців соціономічних професій.
У третій фактор F 3, що пояснює 14 % загальної дисперсії, ввійшли характеристики,
що характеризують ірраціональні мисленнєві установки: надмірна вимогливість до себе
(0,836), фрустраційна толерантність (0,821) та катастрофізація (0,792).
Четвертий фактор F 4 об’єднує в собі показники, що характеризують загальний
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локус контролю (0,914) та інтернальність в сфері невдач (0,870).
Перший фактор F 1 був взятий за основу для створення інтегральної шкали
стресостійкості. Індивідуальні значення цього фактору знаходились в діапазоні від -1,748
до 1,603. Для побудови шкали стресостійкості значення даного фактору були поділені на
4 процентильні групи. В результаті була отримана порядкова змінна, яка містить з
однаковою частотою значення від 1 до 4. Значення шкали в проміжку від 25 і 75
процентилями були віднесені до нормативних, нижче 25-го процентиля – розцінені як
такі, що характеризують високий рівень стресостійкості, вище 75-го процентиля – як
характеристики низького рівня стресостійкості.
Таким чином, нами були виділені три групи фахівців соціономічних професій – з
низьким, середнім та високим рівнями професійної стресостійкості.
Наступним кроком дослідження стало перетворення отриманого індивідуального
значення фактору стресостійкості в один із трьох рівнів стресостійкості (див. табл. 2).
Таблиця 2
Перетворення значення фактору стресостійкості в рівні стресостійкості
Значення фактору стресостійкість
від -1,748 до -0,910
від -0,9101 до 0,765
від 0,7651 до 1,603

Рівень стресостійкості
Низький
Середній
Високий

Ці дані стали основою для розробки математичної моделі – алгоритму
прогнозування професійної стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій.
Для розробки алгоритму визначення індивідуального рівня стресостійкості нами був
використаний множинний регресійний аналіз. В якості залежної змінної
використовувалися значення фактору стресостійкість, в якості незалежних змінних –
показники, що входять до його складу. На основі результатів регресійного аналізу
отримано алгоритм який дозволяє отримати індивідуальні значення фактору
стресостійкості.
Рівняння регресії має вигляд:
Y = –2,535 +0,013*Х1+0,023*Х2+0,020*Х3-0,018*Х4, де
Y – значення фактору «професійна стресостійкість»;
Х1 – значення змінної «когерентність»;
Х2 – значення змінної «усвідомленість»;
Х3 – значення змінної «здійсненність»;
Х4 – значення змінної «стресостійкість».
Наступний етап дослідження передбачав проведення оцінки точності визначення
стресостійкості за допомогою розрахованого алгоритму. Для цього розподіл учасників
дослідження за рівнями стресостійкості, проведений на основі розподілу оригінальних
факторних значень на три групи, був зіставлений з розподілом учасників на аналогічні
групи, отримані в результаті запропонованого нами алгоритму. Для 188 з 209 учасників
оригінальні та отримані за допомогою алгоритму рівні стресостійкості збіглися, що
свідчить про 90 % його точності. Відповідно, процент помилки алгоритму склав 10 %.
Така висока точність прогнозування, при використанні запропонованого нами рівняння
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регресії, для виявлення рівнів професійної стресостійкості майбутніх фахівців
соціономічних професій, вказує на можливість використання стандартизованих
психодіагностичних методик в роботі зі студентами, які навчаються за соціономічними
професіями.
Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі викладених вище
результатів емпіричного дослідження можна зробити наступні висновки:
Вивчення психологічних особливостей фахівців з різними рівнями стресостійкості
на основі інформативних показників психологічних тестів дозволило розробити
психодіагностичну модель – алгоритм прогнозування професійної стресостійкості
майбутніх фахівців соціономічних професій.
Результати емпіричного дослідження довели, що такі показники, як когерентність,
здійсненність, усвідомленість, стресостійкість, можна використовувати в якості
психологічних критеріїв для прогнозування професійної стресостійкості студентів, які
навчаються за соціономічними професіями. Позитивному прогнозу рівня особистісних
ресурсів професійної стресостійкості сприяють такі особистісні якості фахівців
соціономічних професій, як високий рівень почуття усвідомленості, здійсненності та
усвідомленості того, що відбувається в житті людини. Негативному прогнозу рівня
особистісних ресурсів професійної стресостійкості сприяють такі якості фахівця, як
низький рівень когерентності, здійсненності, усвідомленості оточуючого світу.
Проведений аналіз виявив високу інформативність показників використаних
психодіагностичних методик для прогнозування професійної стресостійкості фахівців
соціономічних професій та дозволяє з високою точністю передбачити рівень
особистісних ресурсів професійної стресостійкості студентів в майбутній професійній
діяльності.
Запропонована модель прогнозування рівня професійної стресостійкості майбутніх
фахівців соціономічних професій дозволяє на етапі професійного відбору та навчання у
закладах вищої та професійної освіти обґрунтувати рекомендації щодо розвитку
особистісних ресурсів професійної стресостійкості з метою оптимізації професійної
підготовки фахівців соціономічних професій, що плануємо зробити предметом наших
подальших досліджень.
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Dubchak G.M. Psychodiagnostic forecasting model for of the levels of professional
stress resistance of future professionals of socionomic occupations. The article presents
the results of the development of a psychodiagnostic forecasting model of the levels of
professional stress resistance of future professionals of socionomic occupations. There was
conducted a psychological study in which 209 professionals participated. On the basis of the
study of psychological characteristics of specialists with different levels of stress resistance
there was developed and tested a psychodiagnostic model – an algorithm for predicting levels
of professional stress resistance, which predicts with high accuracy the level of personal
resources for professional resistance of students in their future professional activity. The results
of the empirical research have shown that indicators such as coherence, manageability,
comprehensibility, stress resistance, can be used as psychological criteria for predicting the
stress resistance of students. The conducted analysis revealed high informativeness of the
indicators of used psychodiagnostic techniques for predicting the professional stress
resistance of specialists in socionomic professions and allows to predict with high accuracy the
level of personal resources of students' professional stress resistance in future professional
activities. The proposed forecasting model of the level of professional stress resistance of
future specialists in socionomic professions allows to justify the recommendations for the
development of personal resources of professional stress resistance in order to optimize the
professional training of specialists in socionomic professions at the stage of professional
selection and studying in educational institution.
Keywords: socionomic professions, stress, professional stress resistance, model,
regression analysis.
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І.В. Єршова-Бабенко
ЯВИЩЕ І МЕХАНІЗМ «НЕВРАХОВАНОГО СУБ’ЄКТА / ПРОДУКТУ» В ПОВЕДІНЦІ
ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (ОСНОВИ
ПСИХОСИНЕРГЕТИКИ) 1

Єршова-Бабенко І.В. Явище і механізм «неврахованого суб’єкта/продукту» в
поведінці
обдарованої
особистості:
психологічний
аспект
(основи
психосинергетики). У статті розглянуто психосинергетичний підхід для вирішення
проблеми розуміння психологічних особливостей процесу і механізмів розвитку
особистісних смисло-інформаційних цінностей, їх специфіки у обдарованої особистості в
сучасних умовах через поняття «неврахований продукт/суб’єкт».
Ключові слова: психосинергетичний підхід, явище і механізм «неврахований
продукт/суб’єкт», обдарована особистість, вкрай нерівноважний стан.
Ершова-Бабенко И.В. Явление и механизм «неучтенного субъекта/продукта»
в поведении одаренной личности: психологический аспект (основания
психосинергетики). В статье рассмотрен психосинергетический подход для решения
проблемы понимания психологических особенностей процесса и механизмов развития
личностных смысло-информационных ценностей, их специфики у одаренной личности в
современных условиях через понятие «неучтённый продукт/субъект».
Ключевые слова: психосинергетический подход, явление/механизм «неучтённый
продукт/субъект», одаренная личность, крайне неравновесное состояние.
Постановка проблеми. Проблема розуміння психологічних особливостей процесу
і механізмів розвитку особистісних цінностей, їх специфіки у обдарованої особистості в
сучасних умовах отримала максимальну актуальність.
Це обумовлено такими факторами, як: 1) висока швидкість зміни психологічних
(інформаційних, соціальних) умов розвитку особистісних цінностей (кількісний аспект);
2) зміна набору і змісту цінностей при одночасній вимозі стійкості (якісний аспект).
Швидкість і багатовимірність змін умов ведуть до надмірного напруження
можливостей людини на всіх рівнях її життя – психологічному, соматичному, соціальному
та ін. [4].
У даній статті ми продовжуємо розглядати психологічні особливості процесу та
механізму розвитку особистісних смисло-інформо-цінностей (наприклад, стиль,
макроконфігурація / композиція, характер її рухливості — нелінійність і ін.) та їх специфіку
у обдарованої особистості (ОО) в сучасних умовах.
Аналіз останніх публікацій. Вирішенням питання про теоретичний підхід до
названої проблеми пропонується психосинергетичний підхід [4] і композиційний метод
«Створююча Сила». В рамках цього підходу здійснено теоретичні, методологічні,
концептуальні та емпіричні, в т. ч. дисертаційні, дослідження особистісних цінностей,
цілісності особистості (концептуальної моделі), низки методик різного напрямку.
Ця стаття є продовженням статті «Теоретичний підхід до вивчення особистісних цінностей у обдарованої особистості.
Діагностична К-методика «10×10».», опублікованої в 2018 р. [1]. У 90-і рр. українськими вченими обґрунтований
загальнонауковий статус синергетики – нелінійне мислення, психіка і система психічної реальності людини. Напрямок
одержав широкий розвиток в українській філософській і соціокультурогуманітарній сфері.
1
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У контексті даного підходу розглядається нове для психологічної науки явище та
механізм «неврахований суб’єкт/продукт» [4].
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті показати:
- принципову новизну сучасних психологічних умов процесу розвитку особистісних
цінностей і його специфіку у обдарованої особистості,
- ефективність теоретичної і методологічної, емпіричної і методичної бази
психосинергетичного підходу у вирішенні проблеми розуміння психологічних
особливостей процесу і механізмів розвитку особистісних цінностей, їх специфіки у
обдарованої особистості, а також
- у вирішенні практичних завдань дослідження.
Виклад методики і результатів дослідження. При розгляді поведінки ОО будемо
виходити з твердження, формульованого в контексті синергетичного підходу [2; 3] і
психосинергетики [4], що як власне ОО, так і її поведінка можуть бути віднесені до
підкласу відкритих нелінійних самоорганізуючих середовищ / систем, які (ВНС).
Керуючим параметром2 в її поведінці, а, отже, в розвитку обдарованості, виявляється
явище / механізм, названий нами «неврахований суб'єкт / продукт» 3 і включений в
підстави психосинергетики [4]. В якості ще трьох механізмів розглядається вкрай
(сильно) нерівноважний стан і явище «мерехтливі точки» [4], що характеризують
обдарованість особистості, а також механізм самоорганізації, який визначає психіку
людини як гіперсистему синергетичного порядку і як систему психічної реальності, що
включає особистість [14].
Обдарованість
характеризується
вкрай
нерівноважним
станом
внутрішньопсихічного, внутрішнього світу особистості – складного середовища, ВНС за
визначенням [4]; даний тип стану і клас середовища визначають характер і форми
поведінки (творчої діяльності) ОО; власний стан ОО як деяка цілісність створює характер
сприйняття нею свого внутрішньоособистісного світу і навколишнього світу як вкрай
рухомого, нестабільного світу смислових / інформаційних цінностей, обраних і
вибираємих ОО, а їх певний тип поєднання призводить до відповідних вчинків, до
виникнення творів відповідної художньої, наукової цінності. «В таких станах певні
флуктуації замість того, щоб затухати, посилюються і заволодівають всією системою,
змушуючи її еволюціонувати до нового режиму, який може бути якісно відмінним від
стаціонарних станів, відповідних мінімуму ентропії» [3, с. 195]; поряд з цим її смислові /
інформаційні міжціннісні внутрішньоособистісні і міжособистісні зв'язки (особистісно
забарвлені в цьому ключі творчість, когнітивність, комунікація) визначають форми
поведінки і творчої діяльності такої особи, її стан і прояв відповідно до визначення вкрай
нерівноважного стану.
У процесі життя у ОО утворюється особистісно орієнтований смисло-інформаційноціннісний каркас. Цей каркас уявимо у вигляді безперервно мінливої конфігурації, що
включає, як правило, незмінне ядро особистісно орієнтованих цінностей, яке ми назвали
«мерехтливі точки» [4, с. 263-265]. (У ОО якісно нова конфігурація виражає творче
Керуючим параметром (КП) за Г. Хакеном (синергетика) [2] в інтерпретації [7] є надповільні «вічні» змінні, мегарівень,
вищерозміщений над макрорівнем. Вони виконують роль параметрів порядку для макрорівня. Плавно змінюючи керуючі
параметри, можна змінювати системи нижчих рівнів. Іноді ці зміни виглядають вельми бурхливо, кризово, і тоді говорять про
критичні (біфуркаційні) значеннях КП. Ці параметри входять у тріаду рівнів. Параметри порядку (ПП) — це довгоживучі
колективні змінні, які визначають мову середнього макрорівня. Самі вони утворені й управляють швидкими,
короткоживущими змінними, які задають мову нижчого мікрорівня. Останні, швидкі змінні асоціюються для макрорівня з
безструктурним «тепловим» хаотичним рухом, невиразні на його мові в деталях [7, с. 49-50].
3 Питання було повідомлене на 13-х Пригожинських читаннях [16] у травні 2016 р.
2
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рішення, твір.) Наприклад, уявімо, що конфігурація — це об’єм-куля (можуть бути будьякі фігури) з мінімально чотирма типами меж: фіксованими, рухливими /
трансформуємими, розподіленими і граничними. Введемо поняття «осьова організація»
(ООр), що виражає ООр внутрішньоособистісного простору, часу, просторово-часової
єдності, смислових / інформаційних цінностей та інших показників особистості, а також їх
з’єднань. Відповідно до психосинергетичного визначення ОО діє механізм
самоорганізації [4]. Це передбачає, що осей, тобто смисло- / інформо- / цінностей, у
кожної особистості певна безліч або сукупність. (В літературі поняття «сукупність»
визначається через поняття «безліч»).
«Мерехтливі точки». Припустимо, що каркас неперіодично проявляє себе,
спостерігаються блукаючі виходи у вигляді ескізів скульптора в стані творчого пошуку,
вчинків – це, мовою нелінійної динаміки, «нестійка безліч точок» і їх часовий режим
характеризується як складний хаотичний. Ми вважали за можливе скористатися
наступним затвердженням із нелінійної динаміки: «У разі складних часових режимів,
таких як автоколивання з декількома незалежними частотами і хаос, поведінка траєкторії
не є періодичною» [11 с. 115].
Відносно ОО та її поведінки це означає, що помилково прагнути потрапити в той
самий творчий стан і отримати таку ж якість продукту. Відносно соціального середовища
– це означає, що помилково очікувати від ОО запланований результат і в запланований
час. Як мінімум, уже в цих двох рівнях підсвідомо закладається і мимоволі формується
конфлікт [4 С. 264].
Безліч таких точок прийнято позначати як «безліч блукаючих точок», яка за
визначенням є відкритою (якщо точка блукаюча, то існує її околиця, що цілком
складається з таких точок, в іншому випадку точка буде неблукаючою). Таким чином
«мерехтливі точки» можуть бути визначені як «нестійка безліч блукаючих точок», що в
разі ОО відноситься до творчих рішень, начеркам, вчинкам.
Введемо поняття «осьове центрування» (ОЦ) і «смисло-інформо-ціннісне осьове
центрування» внутрішнього світу особистості, маючи на увазі, що лідирування (вага)
певних смисло-інформо-цінностей призводить до відповідного осьового центрування
(ОЦ) особистості (наприклад, по стилю або ступеню рухливості макрокомпозиції), а
конфігурація-«куля» видо- (формо-) змінюється, не розпадаючись (детальніше див. про
психосинергетичну концепцію осьового просторово-часового центрування особистості в
[4; 15]). При цьому формування смисло-інформо-ціннісного каркаса особистості,
особистісно орієнтованої сукупності смисло-інформо-цінностей відбувається шляхом
утворення внутрішньоособистісних міжціннісних зв’язків, в залежності, як підкреслює
М.С. Каган [5], від потреб соціокультурного середовища і від власної активності
особистості. Додамо, і від особистісно орієнтованих, суб'єктних смисло-інформоцінностей, їх змістовного та емоційного навантаження, в т.ч. стилю, від характеру / типу
процесу їх утворення, в т.ч. ступеня рухливості макроконфігурації, стійкості особистісного
ядра.
У психосинергетиці введено поняття «психомірне середовище» (ПС) [13] в значенні
похідної від системо- / середовищеутворюючої функції психіки людини – гіперсистеми
синергетичного порядку і СПР, що включає особистість. Цілісність подібного явища
розкривається через безліч вимірювань – інформаційних і енергетичних, індивідуального
та трансособистісного колективного буття і становлення, субстратних і процесуальних,
що співвідносяться з рівнями живого, неживого і віртуального [4]. Визначальну,
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принципову роль у психосинергетичному розумінні ПС грають самоорганізуючі структури
і сильно (вкрай) нерівноважні стани, які можуть ставати і стають параметром порядку,
системо- і переходоформуючим фактором. Це виражає позиції постнекласичного етапу
розвитку науки і дозволило показати обмеженість традиційної відображаючої концепції
розуміння психіки, а також актуальність формування нової наукової області –
психосинергетики [14]. Її предметом стають ПС – самоорганізуючі відкриті нелінійні
середовища різної природи, системоутворюючим фактором в яких є психіка людини,
СПР і / або їх стан.
ПС схильні до впливу потоків інформації, енергії / емоцій, речовини / обміну, часу
та ін., які не тільки надходять ззовні, але, перш за все, які виробляються самими цими
системами / середовищами всередині себе по відношенню до себе, до своїх
внутрішньопсихічних, внутрішньоособистісних маркерів. (Якщо середовищем виступає
група людей, колектив, партія, стиль в мистецтві, ..., то це внутрішньогрупові,
культурологічні, ідеологічні т.п. маркери). Це принципово суттєве положення для
розглянутих у психосинергетиці ПС, для їх стану, зміни, розвитку, деградації або зупинки
/ зависання / «плато» [4]. (Термін «плато» застосований тут у значенні, уживаному
С. Курдюмовим [11]).
Основна ознака ПС, виділеного психосинергетикою, полягає в тому, що в ньому
присутній «неврахований продукт/суб’єкт», що виражає результат різнорівневих,
різномасштабних відносин усередині та зовні (Рис. 1). Наприклад, результат відносин
внутрішньоособистісного рівня – між смислами-цінностями всередині особистості, або
результат відносин міжособистісного рівня – між смислами-цінностями, образами в
мистецтві, які транслюються особистостями і т. д., оскільки можна збільшувати
розглядуваний масштаб. Відповідно, ПС можуть бути різного масштабу, мірності та якості
(наприклад, результатом творчості двох авторів або традиції цілої нації).

Рис. 1. Неврахований продукт/суб’єкт
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А неврахований продукт – це зазвичай не фіксуємий свідомістю («витаючий у
повітрі») результат відносин між учасниками – смислами, образами, формами,
особистостями, культурами, вчинками тощо. При певних умовах (характер відносин,
інтенсивності, концентрації) неврахований продукт може бути/стати активно впливаючим
на те, що відбувається і тоді він переходить в категорію «неврахований суб'єкт».
Неврахованим продуктом або суб'єктом може виявитися і сам масштаб взаємозв'язку,
взаємин, нарешті, їх композиція, конфігурація і її масштаб – макрокомпозиція (як
вищерозміщений рівень, що впливає на нижні [2; 3]) (Рис. 2).

Рис. 2. Макрокомпозиція
В сучасних умовах в дію вступає показник переживань особистості, викликаних
високошвидкісною зміною смислових, ціннісних уподобань соціокультурного
середовища. Це може зберігатися у часі тривало або в рамках короткого проміжку.
Оскільки особистість-психомірне і соціокультурне (соціальне) середовище володіють
великим розмаїттям різношвидкісних і різночасових за походженням смислів, цінностей,
то при збільшенні швидкості змін на рівні макросередовища, в яку включена особистість,
вона спонтанно переживає (в т. ч. підсвідомо) високошвидкісне дифузне порушення /
пошкодження ціннісних зв’язків, відносин, які відносяться до культурно-національного,
особистісного типів.
«Неврахований продукт» може проявити себе як діючий суб'єкт, що не
передбачуваний і неврахованих співрозмовниками. Але він надає дію. (Аналогічна
ситуація на наш погляд і в масштабах держав, націй, культур). Особливо яскраво ефект
проявляється у відносинах з обдарованими людьми, чия поведінка не враховує соціальні
та соціально-культурні поведінкові норми. Яскраві приклади ми бачимо з екранів в
діалогах ведучих телепрограм і обдарованостей. Їх поведінка і реакції сильно
відрізняються. Які можуть скластися відносини і яким буде їх результат – неврахований
продукт/суб'єкт, який діє поза їх прагнення і за межами їх уваги?
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Відповідно, психомірні середовища можуть бути різного масштабу, мірності та
якості (наприклад, результатом творчості двох авторів або традиції цілої нації). У тому
числі ці середовища часто є те, що ми назвали «неврахований продукт/суб'єкт».
Наприклад, це може бути продукт/результат взаємозв’язків, взаємовідносин людей, їх
психічної діяльності тощо, але результат, який зазвичай не очевидний і не враховується
при плануванні, аналізі, оцінці того, що відбувається або події. Чому? Традиційно
враховуються факти, події, учасники, час і місце дії, сама дія, причинно-наслідкові зв'язки
між фактами та ін.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, явище/механізм
«неврахований суб’єкт/продукт», введений і досліджений в психосинергетиці в
особистісному аспекті, характеризує обдаровану особистість і її поведінку, роблячи
істотний, але не фіксуємий свідомістю особистості і оточуючими, вплив на смислоінформо-цінності та поведінку ОО.
Показано, що в сукупності з явищем/механізмом «неврахований суб’єкт/продукт»
діють в ролі механізмів такі явища як «мерехтливі точки», самоорганізація і вкрай
нерівноважний стан. Вони також можуть бути рекомендовані в якості інструментів
дослідження психологічних особливостей процесів і механізмів розвитку смисло- /
інформо- / цінностей у ОО, включаючи стиль, макроконфігурацію, характер її рухливості
– нелінійність і ін.
Введені поняття «осьова організація» і «осьове центрування» ОО в сукупності з
механізмом самоорганізації і відповідно до психосинергетичної концепції осьового
просторово-часового центрування особистості, яка відкриває нові можливості як в теорії
психологічної науки, так і в психологічній практиці.
Психологічні особливості процесів і механізмів розвитку ОО розглянуті в рамках
поняття «психомірні середовища», їх особливостей і поведінки з позиції підстав
психосинергетики.
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І.В. Єршова-Бабенко, Н.В. Кривцова
ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ, СХИЛЬНОЇ ДО
ІННОВАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(ДІАГНОСТИЧНА К-МЕТОДИКА «ВИДАЛЕННЯ ЗАЙВОГО»)

Єршова-Бабенко І.В., Кривцова Н.В. Психологічні ресурси обдарованої
особистості, схильної до інноваційно-дослідницької діяльності, з позицій
психосинергетики (діагностична К-методика «Видалення зайвого»)4. У статті
розглянуто психосинергетичний підхід для вирішення проблеми розуміння психологічних
ресурсів, їх специфіки у обдарованої особистості, схильної до інноваційно-дослідницької
діяльності в сучасних умовах. Запропоновані концептуальна модель «ціле-в-цілому»,
механізм «неврахований продукт/суб’єкт», К-метод «Створююча Сила» та композиційна
діагностично-корекційна методика «Видалення зайвого». Показана ефективність
симптомокомплексу композиційної організації психологічних ресурсів в потенціал її
самореалізації як діагностичного та корекційного інструментарію дослідження
особливостей обдарованої особистості, схильної до інноваційно-дослідницької
діяльності.
Ключові слова: психосинергетичний підхід, композиційний метод «Створююча
Сила», діагностично-корекційна методика «Видалення зайвого», концептуальна модель
«ціле-в-цілому», обдарована особистість, психологічні ресурси, потенціал
самореалізації.
Ершова-Бабенко И.В., Кривцова Н.В. Психологические ресурсы одаренной
личности, склонной к инновационно-исследовательской деятельности, с позиций
психосинергетики (диагностическая К-методика «Удаление лишнего»). В статье
рассмотрены психосинергетичний подход для решения проблемы понимания
психологических ресурсов, их специфики у одаренной личности, склонной к
инновационно-исследовательской деятельности в современных условиях. Предложены
концептуальная модель «целое-в-целом», механизм «неучтенный продукт/субъект», Кметод «Создающая Сила» и композиционная диагностико-коррекционная методика
«Удаление лишнего». Показана эффективность симптомокомплекса композиционной
организации психологических ресурсов в потенциал ее самореализации в качестве
диагностического и коррекционного инструментария исследования особенностей
одаренной личности, склонной к инновационно-исследовательской деятельности.
Ключевые слова: психосинергетичний подход, композиционный метод
«Создающая Сила», диагностико-коррекционная методика «Удаление лишнего»,
концептуальная модель «целое-в-целом», одаренная личность, психологические
ресурсы, потенциал самореализации.
Постановка проблеми. В сучасних умовах, організм, психіка і особистість людини
знаходяться під безперервним процесом емоційно напружуючої негативної інформації,
безперервного каскадного характеру [6] вкрай негативних подій соціуму (гібрідні війни,
кризи і под.). З цим пов’язано виникнення проблеми розуміння психологічних
Стаття продовжує перші дві «Теоретичний підхід до вивчення особистісних цінностей у обдарованої особистості.
Діагностична К-методика «10×10»» та «Явище і механізм «неврахованого суб’єкту/продукту» в поведінці обдарованої
особистості: психологічний аспект (основи психосинергетики)», опубліковані в [7; 8] в 2018 р.
4
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особливостей процесу і механізмів самореалізації особистості, її потенціалів, ресурсів і
резервів та їх специфіки у обдарованої особистості в цих умовах та зростаюча її
актуальність.
Одним з нових аспектів у цьому питанні є швидкість втрати сучасним навколишнім
середовищем/системою такого показника як людиномірність, зміна кола цінностей та
необхідних компетенций, з`явлення явища критичної різниці між існуючим та потрібним.
Інноваційно-дослідницька складова самоорганізації буття і становлення людини стає
необхідною умовою її повсякденного життя й успху сучасних фахівців. При цьому,
обдарована особистість характеризується присутністю третього рівня критичної різниці –
в аспекті початкової відмінності процесу розвитку її особистісних цінностей від соціальної
норми цього процесу [7]. Саме критична різниця стає джерелом агресивності. Наші
дослідження довели, що в певних умовах (S-режим-атрактор потенціалу самореалізації
особистості) саме така особистісна тенденція як агресивність поряд з ригідністю
виконують функцію ресурсів стійкості в мінливих умовах, які забезпечують можливості
витривалого самоздійснення особистості за будь що зі збереженням власної цілісності і
продуктивності, в тому числі й в професійної сфері [14]. З іншого боку, зростання
чутливості до кризи можливо розглянути як необхідні умови креативності та інноваційної
активності особистості дослідника інформаційних ресурсів, тоді як ціннісні орієнтації
особистості, яка самоактуалізується (прийняття себе, власного життя в цілому, інших
людей та всесвіту як є) стають джерелом витривалої самореалізації обдарованої людини
[12], а також певний рівень нестійкості до стресорів сприяє стрибку потенціалу
самореалізації особистості взагалі [14].
Все це вимагає від обдарованої особистості, схильної до інноваційно-дослідницької
діяльності вже не тільки неординарних рішень (креативних, творчих), а й певного рівня
потенціалу самореалізації особистості в цілому, наявності ресурсів авто-еко-організації,
самотрансценденції, синергії і готовності до самогармонізації в мінливих умовах.
Поряд із цим виникає проблема діагностування такого моменту і визначення «точки
розриву», ймовірності «поломки» та зростання чутливості творчообдарованої
особистості до кризи, в той же час виникає проблема передбачення такої якості її
компетенцій, які зможуть самоперетворюватися на необхідні з потрібною адекватністю
умовам буття й становлення.
Аналіз останніх публікацій. На сучасному етапі розвитку досліджень проблема
обдарованої особистості та психологічних особливостей її проявів в наведеному аспекті
розглядається в контексті створення теоретичних моделей, методик діагностування та
технологій активізації певних якостей.
Аналіз наукових першоджерел показав, що розглядаються теоретико-методологічні
аспекти соціальної творчості спільнот (В.В. Москаленко, Т.І Сила та ін.), аксіогенез
особистості і розвиток обдарованості (О.Л Музика та ін.), причому смисложиттєві
орієнтації та життєві цілі розглядаються як чинники аксіогенезу музично обдарованих
студентів (О.О. Музика та ін), ціннісно-смислова регуляція професійного самовизначення
особистості (А.О. Курбатова та ін.); аналізуються особистісні цінності інтелектуально
обдарованої особистості (Д.К. Корольов та ін), духовні цінності в структурі здібностей
літературно обдарованої особистості (Е.В. Загурська, Д.М. Овсянико-Куликовський та ін.)
і духовні здібності особистості (О.І. Кузнецов та ін.), в тому числі ціннісні аспекти
самореалізації особистості (О.І. Пенькова); розглядаються розвиток творчих здібностей
дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності (І.М. Грицюк, Н.О. Денис та ін) та
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можливості використання механізму переструктурування для розвитку інтелектуальнотворчої обдарованості учнів (О.В. Губенко та ін.) і теоретизації соціальної обдарованості
через наукову рецепцію психологічних концепцій (О.П. Демченко та ін) [1].
Для вирішення проблеми психологічних ресурсів обдарованої особистості, схильної
до інноваційно-дослідницької діяльності, поставленої в вищевикладеному ключі,
представлена психосинергетика (синергетичний підхід до розуміння психіки як системи
синергетичного порядку, і, відповідно, особистості, пізнавальної і ін. видів діяльності), її
концептуальна модель «ціле в цілому/ціле-в-цілому», що містить цілісність, складність,
нелінійність, і похідні цієї моделі, а також теоретичні засади психосинергетики, їх
обгрунтованості як теоретичних і концептуальних основ наукової психології, а також її
практичних аспектів (композиційний метод «Створююча Сила», діагностичні, корекційні
та розвиваючі методики) [22]. Композиційний метод «Створююча Сила», в подальшому
«К-метод», розроблений в рамках психосинергетики і її концептуальних позицій [5],
містить групу методик, в подальшому «К-методики», створених на основі К-метода
(1991–2015), «10×10», «Викреслювання»/«Видалення зайвого» або «Розвиток
нелінійного мислення» та ін. У контексті даного підходу розглядається нове для
психологічної науки явище – критична різниця й її одночасний прояв на двох і більше
рівнях: на рівні швидкості (за даними психології особистісні цінності змінюються
повільніше інших складових особистості, «в останню чергу»), на рівні змісту, сенсу, а
також явище та механізм «неврахований суб’єкт/продукт» [6–8].
Формулювання мети і завдань статті. В умовах, коли перше місце посідає
проблема людини, людино- і психо- мірність, порушується їхня пропорційність щодо
результатів людської діяльності, знову гостро відчувається необхідність загального
методу пізнання «нового типу», що дозволив би мати певні уніфіковані позиції «нового
типу» або в єдиній системі «нового типу» вимірювань для аналізу і пізнання як людини і
простору, так і психологічних ресурсів обдарованої особистості, її потенціалів
самореалізації [22].
У даній статті ми продовжуємо розглядати психологічні особливості процесу та
механізму розвитку особистісних смисло-інформо-цінностей (наприклад, стиль,
макроконфігурація/композиція, характер її рухливості — нелінійність і ін.) та їх специфіку
у обдарованої особистості в сучасних умовах на підстави експериментальних даних
дослідження К-методики «Видалення зайвого» [11; 13; 14]. Завданнями статті є спроба
показати: принципову новизну сучасних психологічних умов процесу розвитку і
самоорганізації психологічних ресурсів особистості, її специфіку у обдарованої
особистості, схильної до інноваційно-дослідницької діяльності; ефективність теоретичної
і методологічної, емпіричної і методичної бази психосинергетичного підходу у вирішенні
проблеми розуміння психологічних особливостей процесу самореалізації особистості і
механізмів самоорганізації психологічних ресурсів та специфіки композиції її потенціалу
самореалізації у обдарованої особистості, схильної до інноваційно-дослідницької
діяльності.
Стаття присвячена питанню дослідження специфіки процесу і механізмів
самоорганізації психологічних ресурсів обдарованої особистості, схильної до
інноваційно-дослідницької діяльності в потенціал її самореалізації в умовах дії
зазначених факторів і явища різнорівневої критичної різниці, яке породжується ними. Це
розглядається з позицій виникаючого неврахованого продукту/суб’єкту, що в певних
умовах стає керуючим параметром поведінці обдарованої особистості, формування
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циклічних і цільових детермінант потенціалу самореалізації особистості, схильної до
інноваційно-дослідницької діяльності. Причому психологічні особливості процесів і
механізмів розвитку потенційної сфери особистості розглянуті в рамках поняття
«психомірні середовища», «неврахований продукт/суб’єкт», «середовище-всередовищі»/ «ціле-в-цілому», їх особливостей і поведінки з позиції психосинергетики [5].
Виклад методики і результатів дослідження. Теоретико-методологічною
підставою К-методу і К-методик є концептуальна модель «ціле-в-цілому»/«нелінійне
середовище-в-нелінійному середовищі», їх похідні: концепція осьового просторовочасового центрування і осьового людино-просторово-часового центрування особистості
макроцілого, макроцілісності, макросередовища і кожного цілого/цілісності/середовища,
включеного в певні «макро». Також в цю основу входять принципи психосинергетики,
векторність процесу, відносин і неврахованого продукту, власне присутність результату
відносин середовищ, систем, композицій – самого «неврахованого продукта/суб'єкта» та
ін. [5–7]. Призначення і можливості К-методу і К-методик, як показали дослідження, в т.
ч. дисертаційні експериментальні [14; 16], мають широкий спектр і спрямовані на різні
рівні, які розглядаються в психосинергетиці як композиційно організовані цілісності, що
сприяють утворенню новихрізно-багатовимірних цілих. Характеристики подібних
середовищ описуються в термінах нелінійності, самоорганізації, складності поведінки,
нерівноважності, динамічного хаосу. В досліжденні підтверджено, що це призводить до
питання існування і специфіки поведінки такого явища як неврахований продукт/суб'єкт –
результат відносин між цілісностями/цілими/середовищами, який в певних умовах стає
керуючим параметром, в тому числі й самореалізації обдарованої особистості, схильної
до інноваційно-дослідницької діяльності..
Розглянемо детальніше К-методику «Видалення зайвого».
Діагностичний її варіант являє собою процедуру, коли діагностуємий клієнт/пацієнт
отримує завдання прийняти участь в спеціально організованій інноваційно-дослідницькій
діяльності з використанням методики професора І.В. Єршової-Бабенко «Видалення
зайвого», яка була опублікована в монографії І.В. Єршової-Бабенко [6], де було описано
зміст та основні етапи її виконання, а саме:
Перший етап. В основу першого кроку в методі покладений один із принципів
самоорганізації – принцип пошуку та видалення зайвого.
Припустимо, що в обраному лінгвістичному фрагменті-абзаці присутні слова, без
яких Ви спроможні зрозуміти, про що йде мова. Це так звані «зайві» слова, які необхідно
викреслити з тексту. Їх кількість індивідуально варіюється й у кожної людини виникає порізному: інтуїтивно або усвідомлено.
Другий крок. Слова, що залишилися після проведеного викреслювання,
виписуються у стовпчик. Проміжний крок (2а) полягає в тому, щоб переглянути
отриманий список із решти слів і знову викреслити зайве, але тепер уже зі стовпчика.
Слова, які залишилися і є «смисловими одиницями тексту», тому що вони, на думку
автора методики, передають зміст усього фрагмента-абзацу.
Третій крок реалізує принцип «вішака»: створюється смислова модель (конструкція)
із решти смислових одиниць, вершиною якої стає слово або словосполучення, яке
володіє відповідним узагальнюючим змістом, індивідуально обрано кожною людиною.
При цьому, у різних людей вершиною стають різні слова. Виникає деяка фігура, умовно
наближена по виду до трикутника, що може ставати основою тетраедра тощо.
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Четвертий крок (останній для першого етапу роботи) полягає в тому, щоб
намалювати умовний малюнок, який виражає зміст цілісної моделі (конструкції).
Другий етап вводиться в роботу через три місяці після того, як сформувалася
комплексна чотирьох-крокова навичка роботи з текстом (див. опис першого етапу).
Ступінь сформованості навички визначається шляхом виміру витрачаємого часу.
П’ятий крок: абзацні «вішаки» тексту, які утворилися на першому етапі виконують
функцію, умовно кажучи, «слів тексту» наступного рівня смислової ємності та стиснення.
На даному етапі формується навичка створення зведеного «вішака» на основі першого
та другого «абзацних». Виникає перший «зведений вішак» і перший «зведений
малюнок», потім – третього та четвертого «абзацних». Виникає другий «зведений вішак»
та другий «зведений малюнок». І так далі, згортаючи кожен раз по два чергових абзацних
«вішака» та створюючи кожного разу відповідний «зведений малюнок».
На шостому кроці створюється така смислова модель-«вішак», у якій умовними
«словами» є «вішаки», отримані на п’ятому кроці.
Шлях формування нової навички продовжується до тих пір, поки не виникне
зведений «вішак» і малюнок цілого тексту, в ролі якого можуть виступати: параграф
підручника або монографії, розділ, глава, стаття; кілька статей по одній проблемі або
одного автора; кілька підручників з однієї дисципліни; кілька книг з однієї дисципліни,
проблеми або одного автора; кілька дисциплін або наукових галузей, нарешті, ширше –
на всіх рівнях діяльності людини.
Причому, як доводять результати наших досліджень, К-методика «Видалення
зайвого» демонструє високий рівень структурованості матеріалу, що забезпечує
породження процесів самопроектування, фантазії, творчості, а не тільки тих чи інших
окремих (частини цілого) розрізнених характеристик суб'єкта [15]. Як було показано
раніше, саме структурований матеріал виступає в якості стимулу до заповнення
відсутньої інформації (структуруючих принципів) з внутрішнього світу особистості (її
власної організації) [5; 14; 16].
Принципова відмінність цієї К-методики від наявних в психології традиційних
методів аналізу, полягає: як в розгляді досліджуваного феномену в рамках теорії психіки
і К-методу І.В. Єршової-Бабенко, так й в макроаналізі усіх складових потенціалу
самореалізації особистості як одного макрозображення та оцінюванні композиційних
характеристик макрозображення структури її психологічних ресурсів та їх співвідношень
в об'ємі і динаміці з позиції цілісності і психосинергетичної концептуальної моделі «цілев-цілому». В даній К-методиці також активізуються і якісно інші характеристики
особистості – макрорівневі, що включають поняття цілого, цілісності, середовища та їх
нелінійності (нелінійна динаміка, динамічний хаос), нерівноважності в першу чергу. Вони
дозволяють, з одного боку, аналізувати цілісність внутрішнього світу особистості через
його макроповедінку, в т.ч. і макроструктурні механізми і характеристики, з іншого –
цілісно впливати на ціле / цілісність / середовище при створенні необхідної якості
потенційної сфери людини, її ресурсф і резервів в процесах формування, корекції і
розвитку обдарованої особистості в умовах спеціально організованої інноваційнодослідницької діяльності з використанням методики «Видалення зайвого». При цьому на
рівні цілісності недостатньо структурований для сприйняття особистості текстовий
матеріал (нова інформація) може виконувати продуктивну функцію динамічного хаосу та
грати продуктивну роль, якщо підштовхує, змушує особистість до створення своєї якісно
нової поведінки, структури/макроструктури свого внутрішнього світу з синтезом
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макрокомпозицій, наприклад, особистість створює модель поведінки до виникнення
нової ситуації і необхідності створити нову з урахуванням умов, які змінилися; інший
варіант – змушена використовувати безконтрольно виниклу модель в новій ситуації і
супроводжувану розвалом колишньої моделі, або переходить у третю композицію,
створену особистістю в постситуаційний період із двох наявних в своєму внутрішньому
світі, а не просто шукає, використовує «відсутню інформацію» [5; 14]. Яскравий приклад
такого вимушеного створення особистістю якісно нового третього різновиду
макрокомпозиції поведінки і макроструктури – це створення нової психобіовіртуальної
форми існування художнього твору (малюнок на останньому кроці виконання завдань),
трансформація форми існування отриманої інформації у внутрішньому світі особистості,
в т.ч. з виходом у матеріальний носій у вигляді тез, доповіді тощо [7].
Дана методика орієнтована на стан особистості в цілому/цілісності, її
внутрипсихічного, внутрішньоособистісного і міжособистісному світів людини та
розглядається як з'єднання різного характеру цілих, наприклад певних ресурсів та
включення їх в особливу композицію потенційної сфери – макроціле [6; 14]. Крім того,
виділено результат відносин між цілими/цілісностями/середовищами – «неврахований
продукт», який потенційно може виступати як діючий суб'єкт – «неврахований суб'єкт» і
впливати на те, що відбувається. Нарешті, відмінність цього підходу – в
макрокомпозиційному рівні аналізу (композиційний метод) В даному підході вираз
«динаміка зміни стану особистості» носить принципово новий характер та інтерпретацію
уявлення про фазовий перехід нового типу [18], так як розкривається через уявлення про
нелінійність, нерівноважність як обов'язкову умову самих психічних процесів, їх відносин
і результату по типу «неврахований продукт/суб'єкт», а також ролі явища крайньої
нерівноважності [5; 13]. Тим самим підхід змістовно і концептуально відрізняється від
загальноприйнятого як на рівні терміну «динаміка», так і на рівні термінів «особистість»,
«стан», а ідея наближення динамічних систем до рівноваги, сформульована на мові
теорії ансамблів, вимагала виходу за межі ідеалізації інтегрованих систем [18], причому
нерівноважна динаміка виявляється необхідною при трактуванні динамічних процесів, –
перш за все, явищ розвитку.
К-методика демонструє каскади дій, спрямованих на створення (виникнення) якісно
нової моделі «життя в творчості», поведінки і макроструктури на основі переведення
цінності в нову форму існування. При чому наша позиція і К-методика, як видно з
вищеописаного, співвідноситься з якісним рівнем в аспекті його нелінійності,
нерівноважності (в т.ч. крайньої нерівноважності, наприклад, в творчості), різного ступеня
хаотизації. Важливим моментом в подібному підході до роботи психолога стає розуміння,
що спроба створення особистістю якісно нової моделі, композиції внутриособистісної і
зовнішньої поведінки з реалізацією в творі (фільм, картина, музика), структури більш
вищого рівня може увінчатися успіхом при зовнішній, здавалося б, відсутності необхідних
для цього умов.
При розгляді поведінки обдарована особистість ми виходимо з твердження,
формульованого в контексті синергетичного підходу [18; 19; 21] і психосинергетики [5; 6],
що як вона, її ресурсність та потенціал самореалізації, так і її поведінка, можуть бути
віднесені до підкласу відкритих нелінійних самоорганізуючих середовищ / систем.
Керуючим параметром в її поведінці, а, отже, в розвитку обдарованості особистості,
схильної до інноваційно-дослідницької діяльності, виявляється явище/механізм,
названий нами «неврахований суб'єкт / продукт» і включений в підстави
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психосинергетики [5]. В якості ще трьох механізмів розглядається вкрай (сильно)
нерівноважний стан і явище «мерехтливі точки» [5], що характеризують обдарованість
особистості, а також механізм самоорганізації, який визначає психіку людини як
гіперсистему синергетичного порядку і як систему психічної реальності, що включає
особистість [4].
Обдарованість характеризується вкрай нерівноважним станом особистості –
складного відкритого нелінійного середовища, цілісність що самоорганізується, рівень
якої впливає на ресурсність людини в цілому, характер і форми її поведінки (творчої
самореалізації і інноваційно-дослідницької діяльності), характер сприйняття свого
внутрішньоособистісного і навколишнього світів як вкрай рухомого, нестабільного
мінливого світу смислових / інформаційних цінностей, обраних і обираємих людиною в
цих умовах, а їх певний тип поєднання призводить до відповідних вчинків, до виникнення
творів відповідної художньої або наукової цінності [22]. Поряд з цим її
смислові/інформаційні міжціннісні внутрішньоособистісні і міжособистісні зв'язки
(особистісно забарвлені в цьому ключі творчість, когнітивність, комунікація) визначають
форми поведінки і творчої діяльності такої особи, її стан і прояв відповідно до визначення
вкрай нерівноважного стану, більш того, в певних ситуаціях це можливо саме при
збільшенні безладу щодо колишньої дотворчої композиції, моделі, структури і тієї, яка
існує. Як було зазначено раніше, перед нами явище порога самоорганізації, що
реалізується в даному випадку в особистісному, психічному аспекті і саме «в таких станах
певні флуктуації замість того, щоб затухати, посилюються і заволодівають всією
системою, змушуючи її еволюціонувати до нового режиму, який може бути якісно
відмінним від стаціонарних станів, відповідних мінімуму ентропії» [17; 18]. Це явище
полягає в тому, що коли за деякою межею всупереч законам, наприклад, класичної
термодинаміки або теорії відображення, теорії систем, що застосовуються в психології
(гуманітарному знанні), не тільки не збільшується безлад, але виникає якісно новий
порядок, макропорядок, макрокомпозиція (в тому числі яка у процесі становлення, а не
сталості), що починає «підтягувати» під свою композиційну модель, структуру інші дрібні
процеси і утворення [7]. Саме цю межу, цей поріг в науці другої половини ХХ ст. почали
називати порогом самоорганізації, а на рівні поведінки особистості це виглядає як відрив
від свого рівня у вигляді стрибка, а обдарована особистість переходить в нову якість, що
може супроводжуватися руйнуванням особистістю себе або свого оточення, відносин з
оточуючими, з соціумом тощо. Причому перехід може відбуватися болісно і в певних
випадках бути непродуктивним, або завершується інсайтом, в новій формі існування,
радістю звільнення від вантажу безрезультатних пошуків за рахунок переведення енергій
потенціалів обдарованої особистості в продуктивні дії на підставі якісно нових уявлень
щодо продукту власної творчості.
Наші дослідження психологічних особливостей становлення й самореалізації
особистості дослідника в спеціально організованих умовах інноваційно-дослідницької
діяльності з використанням методики «Видалення зайвого» показали, що особи, які мали
труднощі в опануванні К-методом роботи з інформацією були з недиференційованими
професійними уподобаннями або їх професійний тип був не дослідницький, а зростанню
інноваійного потенціалу особистості сприяли зростання тривожності і занурення у себе,
що в той же час супроводжувалося негативно-генералізованим ставленням до будь-якої
інформації і до змін у житті в цілому [11]. Причому ці респонденти обрали вимушенопристосувальний тип інноваційної взаємодії зі світом, зокрема при організації власного
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життя в цілому, в той же час в тих самих умовах респонденти, які з легкістю засвоїли
методику, характеризувалися сформованим дослідницьким типом особистості
професіонала, осмислено-ініціативним типом самореалізації інноваційного потенціалу, в
том числі при організації власного життя в цілому, а відношення до нової інформації і до
змін у житті було позитивно-диференційованим. Таким чином було підтверджено
можливості використання методики «Видалення зайвого» як експрес-діагностичного
інструментарію прогнозування схільності обдарованої особистості до інноваційнодослідницької діяльності.
Далі представлено результати тандемного аналізу щодо угрупування складових
потенціалу самореалізації особистості в єдину композицію [14]. В якості діагностичного
інструментарію в методиці використані синергетичний принцип макромоделювання [3;
20]. Підводячи підсумки першого етапу тандемного аналізу було статистично та
психологічно обґрунтовано восьми-факторну модель потенціалу самореалізації
особистості, яка надала можливості встановити склад, чисельність, структуру
компонентів та їх зміст. За результатами проведеного факторного аналізу виявлено такі
складові компонентної моделі: «Ресурси професійного самовизначення», «Інноваційні
ресурси», «Ресурси самоактуалізації», «Ресурси самоменеджменту», «Ресурси
психологічної зрілості», «Базові екзистенціальні ресурси», «Ресурси стійкості» і «Ресурси
синергії». Другим етапом тандемного аналізу є процедура кластерізації отриманих
результатів. Основним методом в роботі був обраний ієрархічний кластерний аналіз за
методом Варда, а як міра подібності – відстань Мінковського. Застосовувався аналіз,
об’єктами якого виступали всі виділені на попередньому етапі фактори, що розкривають
компонентну специфіку потенціалу самореалізації особистості, а параметрами
кластерізації були випробувані, які взяли участь у дослідженні.
Нагадаємо, що прийнятий у психології аналіз структури в даній К-методиці
спирається на принципово нові макрокомпозиційні характеристики не окремого кластеру,
а макрозображення структури потенціалу самореалізації особистості з 8-ми складових в
цілому як композиційно об'ємного цілого або цілісності в його нелінійній динаміці. Ці
макрокомпозиційні інструменти є високоінформативними, високошвидкісними та досить
адекватними для отримання об'єктивної інформації стосовно ресурсності особистості, її
готовності до свідомої інноваційно-дослідницької діяльності зі збереженням власної
цілісності і продуктивності.
На рисунку 1. наведено дерево кластерного аналізу або дендрограма, що
відображає результати угруповання восьми складових досліджуваного феномену на всіх
кроках математичного алгоритму пояснення єдиної композиції комплексної різнебагатовимірної характеристики особистості як складної полісутнісної цілісності. Аналіз
отриманих результатів показав, що за допомогою традиційного аналізу структури
досліджуваного феномену можна виділити три кластери. До першого кластеру увійшли
три фактори з восьми-факторної моделі потенціалу самореалізації особистості, що
представлено такими складовими: ресурси самоактуалізації (РСА), ресурси синергії (СЕ)
і ресурси психологічної зрілості (ПЗ). До другого кластеру увійшли також три фактори з
складовими: інноваційні ресурси (ІР), базові екзистенціальні ресурси (БЕР) та ресурси
самоменеджменту (РСМ). До третього кластеру увійшли два фактори з такими
складовими: ресурси професійного самовизначення (РПС) і ресурси стійкості (ТС).
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Рис. 1. Дендограма кластерного аналізу композиції потенціалу самореалізації
особистості

Примітка: умовні позначення: 1,2,3,4,5,6,7,8 – порядкові номера досліджуваних факторів обраної
моделі потенціалу самореалізації особистості; цифрові значення над дендрограмою являють собою
відстані між кластерами; СЕ – ресурси синергії, ПЗ – психологічна зрілість, РСА – ресурси
самоактуалізації; ІР – інноваційні ресурси, БЕР – базові екзистенціальні ресурси, РСМ – ресурси
самоменеджменту, РПС – ресурси професійного самовизначення, ТС – ресурси стійкості.

Аналіз психологічного змісту складових трьох кластерів показав можливість
розгляду таких вимірів самореалізації особистості: професійне самовизначення,
соціально-психологічне зростання та становлення відкритої цілісності, що здатна до
творчого самозмінювання в мінливих умовах інноваційної діяльності зі збереженням
власної унікальності, здоров’я і продуктивності. Цей факт співзвучний з позиціями
запропонованої Л.О. Коростильової концепції самореалізації особистості в професійній
сфері, де було виявлено існування деяких системних ефектів, що сприяють або
ускладнюють цей процес, а також визначено такі етапи самореалізації: професійне
самовизначення, становлення в професії і професійний ріст [10].
Далі розглянемо композицію потенціалу самореалізації особистості всієї вибірки в
цілому. Згідно з цим розглянемо специфіку усіх зв’язків між складовими отриманих
кластерів, які об’єднано у два блока. Перший блок представлено двома кластерами,
характеризують ресурси самоактуалізації зрілої особистості, що здатна до
самоорганізації та самозмінювання в мінливих умовах інноваційної взаємодії людини з
Всесвітом на різних рівнях. Другий блок представлено одним кластером, що об’єднав
ресурси суб’єктного самовизначення особистості, зокрема у професійній сфері та
ресурси, що забезпечують витривалість самоздійснення сильного «Я» й наполегливість
у досягненні бажаного. Виявлено, що генеральною тенденцією для всієї вибірки є
сполученість професійного вибору з витривалістю його дотримання або виникненням
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труднощів соціалізації особистості при надмірності прагнення до самоздійснення
сильного «Я» в професійної сфері
Модель відображає ті складові (ресурси), що надають людині можливості
самоактуалізації
і
суб’єктного
самовизначення,
особистісно-професійного
самовдосконалення і самоорганізації, творчого самозмінювання в мінливих умовах зі
збереженням власної цілісності та встановлення гармонійних взаємозв’язків з людьми й
коеволюції з Всесвітом на різних рівнях, розкриває динамізуючу роль «стійкостінестійкості», яка впливає на готовність особистості здійснити перехід від планів до їх
самореалізації через використання резерву варіативності через об’єднання ресурсів
особистості та встановлення когерентних взаємозв’язків кумулятивних процесів
самоактуалізації й дисипативних процесів самотрансценденції, які виявляються
складовими загального механізму самореалізації особистості, що забезпечує її суб’єктне
самовизначення, витривалість самоздійснення сильного «Я» в професійній сфері та
самоорганізацію на різних рівнях творчого самозмінювання в мінливих умовах
інноваційної взаємодії з Всесвітом та кризи зі збереженням власної цілісності, де
самоактуалізаційні процеси пов’язані з набуттям соціально-психологічної зрілості
особистості, її цілісності й синергії, а інноваційні – пов’язані з природньою здатністю
особистості як відкритої системи, здатної до самоорганізації усіма видами власної
активності, що виникає як наслідок перетворення надлишкових понаднормативних
можливостей в адаптивну активність, на що вказував О.Г. Асмолов [2].
Утворюється особистісно орієнтований смисло-інформаційно-ціннісний каркас у
вигляді безперервно мінливої конфігурації з мінімально чотирма типами меж:
фіксованими, рухливими / трансформуємими, розподіленими і граничними, що включає,
як правило, незмінне ядро особистісно орієнтованих цінностей, яке ми назвали
«мерехтливі точки» [5, с. 263-265]. Причому каркас неперіодично проявляє себе,
спостерігаються блукаючі виходи у вигляді творчого пошуку обдарованої особистості,
схильної до інноваційно-дослідницької діяльності, що мовою нелінійної динаміки,
«нестійка безліч точок» і їх часовий режим характеризується як складний хаотичний з
декількома незалежними частотами, де хаос, поведінка траєкторії не є періодичною, а
введене поняття «осьова організація» обдарованої особистості передбачає, що осей,
тобто смисло- / інформо- / цінностей, у кожної людини певна безліч (сукупність).
Це означає, що помилково прагнути потрапити в той самий творчий стан і отримати таку
ж якість продукту інноваційно-дослідницької діяльності. При цьому формування смислоінформо-ціннісного каркаса особистості, особистісно орієнтованої сукупності смислоінформо-цінностей відбувається шляхом утворення внутрішньоособистісних
міжціннісних зв’язків, в залежності, як підкреслює М.С. Каган [9], від потреб
соціокультурного середовища і від власної активності особистості. Додамо, і від
особистісно орієнтованих, суб'єктних смисло-інформо-цінностей, їх змістовного та
емоційного навантаження, в т. ч. стилю, від характеру / типу процесу їх утворення, в т.ч.
ступеня рухливості макроконфігурації, стійкості особистісного ядра.
В аналізуємої моделі в якості «мерехтливих точок» можуть бути розглянуті окремі
ресурси особистості, що в певних умовах виконують роль керуючого параметру змін в
структурі потенційної сфери особистості і на рівні її поведінки в цілому.
Отже проведений аналіз композиції потенціалу самореалізації особистості,
схильної до інноваційно-дослідницької діяльності з використанням К-методу і методики
«Видалення зайвого» дозволяють припустити, що йдеться про три атрактори
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самореалізації особистості, які дозволяють диференціювати респондентів за специфікою
композиції його потенціалу на три підгрупи, а саме:1) підгрупу осіб, функцію цільової
детермінанти в яких виконує синергія, а циклічної – певний рівень соціальнопсихологічної зрілості особистості, яка самоактуалізується; 2) підгрупу осіб, схильних до
інноваційної взаємодії з Всесвітом на різних рівнях, в тому числі при організації власного
життя в цілому, в яких функцію цільової детермінанти виконують інноваційні ресурси, а
циклічної детермінації – базові екзистенції людини як відкритої нелінійної
системи/середовища, здатної до свідомої самоорганізації творчого замозмінювання в
мінливих умовах зі збереженням власної цілісності і продуктивності; 3) підгрупу осіб, які
здатні до витривалого самоздійснення сильного «Я» з мерехтливим режимом
ресурсності особистості, де по черзі функцію цільової детермінанти самореалізації
виконують ресурси професійного самовизначення, а циклічної – ресурси стійкості і
навпаки. Інакше кажучи респонденти першої групи прагнуть до гармонії і
самоактуалізації, другі – до самотрансценденції і виходу за межі власного «Я», а увага
респондентів третьої підгрупи зосереджена на витривалому самоздійсненні у
професійній сфері.
Висновки і перспективи подальших досліджень. К-метод «Створююча сила» і Кметодика «Видалення зайвого», розроблені на підставі психосинергетичного підходу,
дозволяють розглядати характеристики макрозображення на авторському
композиційному і макрокомпозиційному рівнях, коли аналізуються характеристики
композиційної організації як обдарованої особистості в цілому, так й складових
потенціалу самореалізації як одного цілісного макрозображення одночасно. Саме ці
характеристики, розглядаються як маркери стану і організації внутрішньоособистісного
простору і часу людини, яка діагностується, а також індивідуальної композиції потенціалу
самореалізації особистості в цілому, що дозволяє прогнозувати спрямованість процесу
самореалізації та готовність особистості до свідомої продуктивної інноваційнодослідницької діяльності і здатність до творчого самозмінювання в мінливих умовах. При
бажанні складові потенціалу самореалізації особистості можуть бути розглянуті на
загальноприйнятому в психології рівні, коли аналізуються лінійні зв’язки між окремими
ресурсами у певному кластері.
Дана К-методика виявляється особливо актуальною, оскільки вона дозволяє
швидко і ефективно діагностувати стан особистості в цілому, на рівні цілісності, оцінити
можливі розвитку/деструкції в її структурі і поведінці в цілому, а не тільки фрагментарно,
виявити зони потенційного особистісно-професійного зростання у дослідника
інформаційних ресурсів в співвідношенні з її цілісністю. Ще одним продуктивним
аспектом даної К-методики є її можливість за рахунок організаційної структури процедури
отримати за короткий термін максимально доступну інформацію про стан особистості
досліджуваного і відстежити динаміку зміни її стану. Тому дана методика особливо
продуктивна при роботі з обдарованою молоддю.
Проте аналіз отриманих результатів наштовхнув на необхідність подальшого
пошуку математичних моделей і створення методів і методик аналізу потенціалу
самореалізації обдарованої особистості, в тому числі й схильної досвідомої продуктивної
інноваційно-дослідницької діяльності які більш повно пояснять психологічний зміст
явища, що вивчається. Перспективою вважаємо також розробку К-методики
комплексного дослідження цілісного феномена з урахуванням як свідомих, так і
несвідомих рівнів особистості в межах складної структури «brain – mind – psyche» [22].
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understanding of psychological resources, their specificities in gifted personality, inclined to innovation
research in modern conditions. The proposed conceptual model "The Whole-in-The Whole", the
mechanism "unrecognized product / subject", compositional method «Creative Power» and
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Е.З. Івашкевич
ЗДІБНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ПЕВНОГО ВИДУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ЇЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Івашкевич Е.З. Здібності особистості до виконання певного виду діяльності
як складові компоненти її соціального інтелекту. В статті зазначено, що соціальний
інтелект в психології розглядається як здатність людини правильно розуміти свою
поведінку і поведінку інших людей у суспільстві. Ця здатність є вельми необхідною для
людини для ефективної міжособистісної взаємодії та успішної соціальної адаптації.
Автор статті розглядає поняття «інтелект» в широкому та вузькому смислах слова.
У широкому розумінні йдеться лише про один-єдиний інтелект, про інтелектуальну сферу
особистості тощо. В такому сенсі інтелект особистості описано як ієрархічну систему, яка
має декілька рівнів. Перший рівень – рівень функціонування когніцій. Другий рівень
інтелекту – рівень метакогніцій. Третій рівень інтелекту ампліфікує характеристики як
першого, так і другого рівнів, при цьому інтелектуальна діяльність здійснюється
переважно на неусвідомлюваному рівні, рівні, який наближує особистість до
використання автоматизованих навичок та вмінь. Наступний, четвертий рівень, – рівень
метаінтелектуальної діяльності, на якому відбувається експлікація творчих здобутків
особистості. Визначено, що кожен вид інтелекту вміщує певні здібності особистості до
виконання певного виду діяльності. Керуючись вузьким розумінням слова «інтелект», у
статті виокремлено: соціальний інтелект; технічний інтелект; мистецький інтелект;
інформаційний інтелект тощо.
Ключові слова: соціальний інтелект, когніції, метакогніції, мета-інтелектуальна
активність, технічний інтелект, мистецький інтелект, інформаційний інтелект.
Ивашкевич Э.З. Способности личности к выполнению определённого вида
деятельности как компоненты её социального интеллекта. В статье показано, что
социальный интеллект в психологии рассматривается как способность человека
правильно понимать своё поведение и поведение других людей в обществе. Эта
способность определённо является необходимой для человека с целью осуществления
эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации в
обществе.
Автор статьи рассматривает понятие «интеллект» в широком и узком пониманиях.
В широком смысле речь идет об одном единственном интеллекте, об интеллектуальной
сфере личности. В этом понимании интеллект личности описано как иерархическую
систему, которая имеет несколько уровней. Первый уровень – уровень
функционирования когниций. Второй уровень интеллекта – уровень метакогниций.
Третий уровень интеллекта амплифицирует характеристики как первого, так и второго
уровней, при этом интеллектуальная деятельность осуществляется преимущественно
на неосознаваемом уровне, уровне, который приближает личность к использованию
автоматизированных навыков и умений. Следующий, четвёртый уровень – уровень
метаинтеллектуальной деятельности, на котором происходит экспликация творческих
достижений личности. Определено, что каждый вид интеллекта состоит из
определённых способностей личности к выполнению определённого вида деятельности.
В соответствии с узким пониманием «интеллекта» в статье выделены: социальный
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интеллект; технический интеллект; художественный интеллект; информационный
интеллект.
Ключевые слова: социальный интеллект, когниции, метакогниции,
метаинтеллектуальная активность, технический интеллект, художественный интеллект,
информационный интеллект.
Постановка проблеми. Соціальний інтелект в психології розглядається як
здатність людини правильно розуміти свою поведінку і поведінку інших людей у
суспільстві. Ця здатність є вельми необхідною для людини для ефективної
міжособистісної взаємодії та успішної соціальної адаптації. Соціальний інтелект реалізує
функціонування пізнавальних процесів, пов’язаних із відображенням людини як партнера
по спілкуванню та діяльності. Основна функція соціального інтелекту у нього –
прогнозування поведінки інших.
Проте, в психологічній науці не існує єдиної думки стосовно структури соціального
інтелекту. Якщо розглядати соціальний інтелект як фактор успішності професійної
діяльності, то структура соціального інтелекту фахівця однієї сфери діяльності буде
відрізнятися від структури соціального інтелекту представників інших професій. Це
питання також потребує спеціального вивчення та обґрунтування. Окреме дослідження
слід присвятити функціям та аспектам, рівням соціального інтелекту певного фахівця,
особливостям взаємозв’язку соціального інтелекту та індивідуальних характеристик
індивіда, психологічним типам їх особистості тощо; в тому числі, спеціальних досліджень
потребують гендерні характеристики фахівця, зв’язок когнітивних стилів виконання
професіоналом професійної діяльності із успішністю останньої.
Аналіз останніх публікацій. Як правило, здібності соціального інтелекту вчені
описували в структурі «загального» інтелекту або інтелектуальної сфери особистості.
Серед моделей інтелекту найбільш яскраво представлені моделі інтелекту,
запропоновані Д.М. Завалишиною [2], Л.В. Засєкіною [4], М.Л. Смульсон [5],
Б.М. Тепловим [6], М.О. Холодною [9] та ін.
Формулювання мети і завдань статті.
Завданнями нашої статті є:
1. Проаналізувати поняття «інтелект» в широкому та вузькому смислах слова.
2. Описати види інтелекту як такі, що вміщують певні здібності особистості до
виконання певного виду діяльності.
3. Схарактеризувати особливості соціального, технічного, мистецького та
інформаційного інтелекту.
4. Виділити критерії продуктивного функціонування соціального інтелекту фахівця.
5. Проаналізувати механізм прийняття соціально виваженого рішення як базовий
механізм соціального інтелекту.
Виклад методики і результатів дослідження. Ми розглядаємо поняття «інтелект»
в широкому та вузькому смислах слова. Якщо ми говоримо про широкий сенс
«інтелекту», йдеться лише про один-єдиний інтелект, про інтелектуальну сферу
особистості тощо. В такому розумінні інтелект особистості можна описати як
ієрархічну систему, яка має декілька рівнів. Перший рівень – рівень функціонування
когніцій, до яких психологи відносять основні психічні процеси (відчуття, сприймання,
пам’ять, увага, які, в свою чергу, «контролюють» плин пізнавальної діяльності), а також
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мислення та уява, мова і мовлення (Д.М. Завалишина [2], Л.В. Засєкіна [3],
М.Л. Смульсон [5], Б.М. Теплов [6], Д.В. Ушаков [7] та ін.). Другий рівень інтелекту –
рівень метакогніцій (метакогнітивні інтегратори, «вторинні» психічні процеси), серед яких
основні – інтелектуальна ініціація (самостійна постановка задачі), рефлексія,
децентрація, інтелектуальні стратегії та уміння (здатності та компетентності), а також
метакогнітивний моніторинг, інтуїція, інтелектуальні атитюди (цінності, смисли). Перший
та другий рівні інтелекту, на нашу думку, цілковито усвідомлюються особистістю, яка
здійснює інтелектуальну діяльність. Третій рівень інтелекту ампліфікує
характеристики як першого, так і другого рівнів, при цьому інтелектуальна діяльність
здійснюється переважно на неусвідомлюваному рівні, рівні, який наближує особистість
до використання автоматизованих навичок та вмінь. Наступний, четвертий рівень, –
рівень метаінтелектуальної діяльності, на якому відбувається експлікація творчих
здобутків особистості. Саме завдяки даному, четвертому рівневі інтелекту людина
здатна встановлювати взаємодію не лише із різними об’єктами та іншими людьми, а й зі
світом в цілому, розширюючи тим самим межі свого інтелекту і розпочинаючи діалог із
творчим початком світу (рис. 1).

IV рівень

III рівень

II рівень

I рівень

o I рівень – рівень функціонування когніцій (психічних процесів, мови і мовлення)
o II рівень – рівень метакогніцій (інтелектуальна ініціація, рефлексія, децентрація, інтелектуальні
стратегії і уміння (здатності та компетентності), метакогнітивний моніторинг, інтуїція, інтелектуальні
аттитюди (цінності, смисли)
o III рівень – рівень ампліфікації характеристик І та ІІ рівнів; здійснення інтелектуальної діяльності на
неусвідомлюваному рівні
o IV рівень – рівень метаінтелектуальної діяльності (експлікація індивідуальних творчих здобутків
особистості)

Рис. 1. Інтелектуальна сфера особистості
(розуміння інтелекту в широкому смислі слова)
Якщо йдеться про інтелект у вузькому розумінні цього слова, то ми спираємось,
передусім, на модель інтелекту Г. Гарднера [11], який в останніх своїх роботах
виокремлює сім видів інтелекту: лінгвістичний, музичний, логіко-математичний,
просторовий, тілесно-кінестетичний, міжособистісний та внутрішньо-особистісний.
Подібні моделі інтелекту виокремлені Г.О. Баллом та В.О. Мєдінцевим [1], Н. Кентор та
Дж. Кілстромом [10], Н.А. Кудрявцевою [4]. Зокрема, в теоріях Г.О. Балла та
В.О. Мєдінцева [1], Н. Кентор та Дж. Кілстрома [10], Н.А. Кудрявцевої [4] виділено
технічний інтелект. Також Н. Кентор та Дж. Кілстром [10], О.О. Федорова [8]
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виокремлюють поетичний та художній інтелект, Г.О. Балл [1] – естетичний інтелект тощо.
В основу всіх цих моделей було покладено особливості класифікації здібностей, які
автори, як правило, відносять до певних синтезуючих факторів (наприклад, фактор, що
визначає здібність людини оперувати кількісними відношеннями, фактор, що детермінує
здібність до якісного аналізу та формування категорій і класифікацій та ін.).
Тобто, кожен вид інтелекту вміщує певні здібності особистості до виконання
певного виду діяльності. При цьому, наприклад, «лінгвістичний інтелект» автори
називають саме «інтелектом», адже це – комплексне інтегральне утворення, яке включає
окремі здібності до виконання певного виду діяльності, а якщо ми говоримо про фахівця
даної сфери діяльності – і компетентності, що, в свою чергу, входитимуть до структури
професійної компетентності особистості.
Таким чином, керуючись вузьким розумінням слова «інтелект», ми виокремлюємо:
соціальний інтелект; технічний інтелект; мистецький інтелект; інформаційний інтелект
тощо (рис. 2).
Мистецький
інтелект

Технічний
інтелект

Соціальний
інтелект

Інформаційний
інтелект

IV рівень

ІІI рівень

ІI
рівень
I рівень

o I рівень – рівень функціонування когніцій (психічних процесів, мови і мовлення)
o II рівень – рівень метакогніцій (інтелектуальна ініціація, рефлексія, децентрація, інтелектуальні
стратегії і уміння (здатності та компетентності), метакогнітивний моніторинг, інтуїція,
інтелектуальні аттитюди (цінності, смисли)
o III рівень – рівень ампліфікації характеристик І та ІІ рівнів; здійснення інтелектуальної
діяльності на неусвідомлюваному рівні
o IV рівень – рівень метаінтелектуальної діяльності (експлікація індивідуальних творчих
здобутків особистості)

Рис. 2. Інтелектуальна сфера особистості
(розуміння інтелекту у вузькому смислі слова)
Технічний інтелект описується в психології як своєрідна система розумових
навичок, що дозволяють особистості успішно оволодівати технічними дисциплінами.
Результати дослідження студентів технічних і гуманітарних вузів показали, що базою, на
якій формується технічний інтелект, є вміння оперувати просторовими образами, вміння
будувати просторові схеми, здатність переводити об’ємне зображення в плоске.
Крім цього, в науковій літературі наголошується, що з формуванням технічного
інтелекту тісно пов’язані такі логічні операції, як: здатність визначати категорію, до якої
відноситься поняття, здатність виокремлювати клас об’єкта, вміння виділяти суттєву
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ознаку предмета. Оволодіння логікою, мовою, здатність будувати судження є, отже, не
додатковою передумовою щодо формування технічного інтелекту, а необхідною умовою
його становлення. Природа інтелекту в цілому є такою, що далекі за своєї професійної
приналежності розумові навички визначаються певним загальним фактором і
розвиваються, формуються лише у системі, як, наприклад, успішне оволодіння
математичними операціями.
Більше того, одною з ознак сформованості певного виду інтелекту є
координованість, узгодженість розвитку різних розумових навичок. Для першої стадії
розвитку характерним є послідовний розвиток розумових функцій, послідовна поява
одного навику на базі іншого. Наприклад, спочатку у дітей розвивається довготривала
пам’ять, увага, а потім починає поліпшуватися логічне мислення. Для інтелекту
дорослого характерним є одночасний розвиток цілих блоків розумових здібностей. Тому
вузько спеціалізований розвиток тільки одного типу здібностей, що повторює більш
ранній спосіб формування інтелекту, може завдати шкоди становленню інтелекту
дорослого.
За результатами психологічних досліджень можна виокремити ті якості, які
найбільш тісно пов’язані з успішним формуванням технічного інтелекту. Це – просторові
функції інтелекту, логічні операції, володіння абстрактною, математичною логікою,
вміння представити предмет не у звичному ракурсі, виділити певну часткову площину з
об’ємного зображення.
До мистецького інтелекту ми відносимо здібності, які багатьма авторами були
віднесені до лінгвістичного, поетичного, художнього, танцювального, естетичного
інтелекту, адже вважаємо їх здібностями однієї смислової групи. Рівень розвитку
мистецького інтелекту неабияким чином визначають такі якісні особливості мислення, як
поетичність і образність мислення. Суб’єкти з високим рівнем розвитку мистецького
інтелекту вирізняються прагненням до нового і незвіданого, відсутністю страху ризику.
Інформаційний інтелект, на нашу думку, пов’язаний із розвитком здібностей до
роботи в складному інформаційному суспільстві, до розуміння інформаційних систем і
мереж, прогнозування їхнього подальшого розвитку та функціонування та ін. Якщо
розглядати інформаційні системи як комунікаційну систему, що забезпечує збирання,
пошук, обробку та пересилання інформації, то інформаційний інтелект завдяки
сукупності здібностей, які входять до його складу, забезпечує обслуговування
інформаційних систем. Такими здібностями, передусім, є: здібності, спрямовані на оцінку
ситуації (розв’язання задач на розпізнавання образів); здібності, спрямовані на
перетворення опису ситуації (розв’язання розрахункових задач, задач на моделювання);
здібності, спрямовані на прийняття рішень (в тому числі – й оптимізаційних).
Теоретичне уявлення щодо соціального інтелекту дорослої людини, його
структуру тощо має моделюватися таким чином, ніби сама по собі інтелектуальна
діяльність не залежатиме від особливостей мозкової діяльності особистості, її нервової
системи та фізіологічних відмінностей організму, з одного боку, і впливу на людину
факторів мікро- і макросоціального оточення – з іншого. Це не означає, що
функціонування соціального інтелекту не залежить від зовнішніх впливів. Навпроти, і
стан мозкової активності, і сформованість когніцій, і вміння людини управляти власною
метакогнітивною діяльністю, і соціальні чинники (зокрема, чинники навчання та
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виховання, розвитку тощо) впливають на соціальний інтелект, його функціонування у
кожного окремого індивіда. Проте продукти соціального інтелекту, результати його
функціонування тощо, породжені інтелектуальною діяльністю, не повинні пояснюватися,
передусім, фізіологічними причинами і соціальними впливами. Тому ми приймаємо
позицію когнітивістів (Л.В. Засєкіна [3], М.О. Холодна [9]), згідно з якою необхідною і
достатньою логікою для пояснення продуктів інтелектуальної активності може бути,
передусім, логіка професійної діяльності. В такому випадку соціальні репрезентації, які
виникають на рівні соціального інтелекту, можна цілком природно тлумачити як
результати інтелектуальної діяльності, здійснюваною людиною певної професії. Тому
людина, яка зорієнтована на виконання певного типу професії (професії за типом Людина
– Людина, Людина – Техніка, Техніка – Техніка), яка має розвиток окремих (лінгвістичних,
музичних, математичних та ін.) здібностей, буде визначально мати кращий рівень
сформованості певного інтелекту, виділеного в теорії Г. Гарднера [11], зокрема,
лінгвістичного, поетичного, музичного, технічного та ін.
Соціальний інтелект індивіда є своєрідним психологічним інструментом
забезпечення людиною власної ефективної життєдіяльності, тому він організований
особливим чином, а не існує ніби відірвано від соціальної активності суб’єкта. При цьому
активність індивіда, його позиція суб’єктності по відношенню до соціуму виявляється не
тільки й не стільки в тім, що людина робить внесок в дещо загальне, інтегральносоціумне, а в тому, що індивід здатен поза безпосереднього узгодження з усіма
представниками свого соціуму створювати власну систему способів взаємодії з іншими
людьми, так званий соціально зумовлений інтерпретаційний комплекс. Такий підхід до
розв’язання сутності соціального інтелекту є особливо важливим для педагогічної
практики. Адже в структурі індивідуального соціального інтелекту вже є певний
репертуар стереотипних способів, прийомів, засобів, які дозволяють встановлювати
контакт із іншими людьми та здійснювати оптимальну взаємодію навіть в умовах, коли,
наприклад, когнітивна емпатія у одного з членів діади знижена, або у суб’єкта
недостатньою мірою розвиненою є здатність до узагальнення та раціоналізації, або не
співпадають ціннісні орієнтації, морально-етичні настановлення у суб’єктів соціальної
взаємодії. Соціальний інтелект дозволяє досить глибоко зрозуміти іншу людину. При
цьому ми передбачаємо, що існує певна стала сукупність базових динамічних структур
соціального інтелекту, які дозволяють людині адекватно й емпатійно здійснювати
взаємодію з іншими суб’єктами соціальної взаємодії.
Соціальний інтелект кожної людини піддається розвиткові в межах об’єктивно
заданого соціокультурного простору, в якому вже сформувалися певні норми поведінки
та соціальної взаємодії. Ці сталі норми є ніби кристалізованими фреймами, архетипами
у структурі соціального інтелекту.
Ми вважаємо, що на відміну від так званого «загального» інтелекту соціальний
інтелект кожної окремої людини орієнтується не лише на середньостатистичні соціальні
норми. Його нормативність визначена як орієнтацією на соціальні, морально-етичні
стандарти близького до людини оточення, так й протилежною тенденцією – бажанням
індивіду зайняти в соціумі своє власне місце, завдяки чому цінним для суб’єкта стає його
відмінність від інших, власна унікальність та неповторність тощо. Протиріччя між
стереотипізацією та індивідуалізацією соціального інтелекту є активізатором його
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становлення та розвитку. З психологічної токи зору різниця між стереотипізацією та
індивідуалізацією соціального інтелекту не є абсолютною величиною. Відштовхуючись
від прикладів реального буття, можна стверджувати про деякий «опіум» у співвідношенні
стереотипного та унікального. У випадку, коли баланс рухається у сторону стереотипів,
соціальний інтелект людини не виконує адаптативної функції щодо змін, й соціальний
інтелект майже не формується (залишається на своєму рівневі розвитку). У випадку
домінування унікального змісту (або прийняття індивідуальних, унікальних для даної
особистості рішень) індивід демонструє ціннісні фрейми, когніції, які набули ціннісного
змісту, що характеризують розвиток особистості у період вікових криз, особистісних
конфліктів чи ситуацій когнітивного дисонансу.
Процес становлення соціального інтелекту передбачає, що індивід одночасно
знаходить у структурі своєї особистості та особистості інших дещо як типове, так й
унікальне. Цього, на жаль, не відбувається у випадку, якщо в структурі соціального
інтелекту людини не задані власне його унікальність та стереотипність.
Отже, за своєю внутрішньою природою соціальний інтелект є динамічним
утворенням. Динаміка ставлень до інших стає вельми презентабельною, якщо уявити їх
у структурі процесу соціального обміну ідеями. З одного боку, такий обмін не є лише
процесом проекції власних настановлень або прийняття настановлень інших суб’єктів
соціальної взаємодії. В своїй найвищій формі розвитку процес творчої взаємодії з іншими
призводить до актуалізації та інтенсивного становлення соціального інтелекту. З іншого
боку, соціальний обмін стає недосконалим тоді, коли індивід лише пасивно, імпліцитно
включає інформацію про іншу особу у свій звичний арсенал думок, ідей, суджень тощо.
Але, разом з тим, соціальний обмін піддається викривленню і в протилежному випадку,
коли індивід намагається цілком сприйняти (“прийняти”) іншого, для чого робить спроби
відмовитися від власних нормативно-ціннісних настановлень, моральних норм, які вже
давно затвердилися в соціокультурному середовищі. Лише частковий вихід за межі
власного соціального інтелекту дозволяє індивіду знайти певні загальні моменти, що
забезпечуватимуть рівноцінний обмін інформацією між суб’єктами соціальної взаємодії.
Такий вихід завжди постає єдністю різноспрямованих процедур: з одного боку, фіксація
в інших людях неочікуваного, унікального порівняно зі звичними для себе фреймами; з
іншого боку, – ідентифікацію як невідомого, незвичного, так і відомого, стереотипного
тощо. При цьому природа цього обміну наголошує на двох сторонах у відношенні щодо
взаємного збагачення суб’єктів соціальної взаємодії, гармонізації їх взаємостосунків
тощо.
Так, людина, опиняючись в процесі соціального обміну інформації з іншими
людьми, виокремлює в цій інформації дещо типове та унікальне, демонструє своє
суб’єктне ставлення до неї, прагматично оцінює іншого з точки зору реальної ситуації
спілкування та мети спільної діяльності тощо. При цьому, стереотипні, унікальні, суто
особистісні, мотиваційні та цільові тощо засоби здійснення обміну не існують у конкретної
людини безпосередньо, не усвідомлюються всіма індивідами та не завжди підлягають
контролю. У більшості випадків обмін інформацією виникає природно та мимовільно, і
лише завдяки впливові зовнішніх обставин або внутрішніх стимулів може бути
представлений на рівні соціального інтелекту у певній, потрібній для людини формі.
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Отже, соціальний інтелект зумовлюється сукупністю подій, інформаційних обмінів
людини з оточуючим її світом. Соціальний інтелект забезпечує процес, характер, оцінку
та регуляцію спілкування з іншими, соціальний обмін та орієнтацію суб’єкта в соціумі,
характеризується як стереотипністю, так й унікальністю.
На рівні інтелекту, в тому числі – соціального – відбувається теоретична
реконструкція усвідомлюваної та неусвідомлюваної діяльності особистості, що, в свою
чергу, призводить до актуалізації принципів роботи функціональних механізмів
соціального інтелекту і ампліфікації мнемічного аспекту інтелекту, тобто, ампліфікації
усвідомлюваного та неусвідомлюваного досвіду. За такому розумінні функціональних
механізмів соціального інтелекту неминуче виникає запитання щодо ролі усвідомлення
на рівні соціального інтелекту. Це питання можна сформулювати таким чином: «Чи має
усвідомлення будь-який сенс для функціонування соціального інтелекту?»
Критеріями продуктивного функціонування соціального інтелекту
фахівця ми будемо вважати успішне розв’язання людиною соціальних нестандартних (в
тому числі – оригінальних) задач та завдань, а також успішність фахівця в реалізації
професійної діяльності. Перше передбачає обов’язкове функціонування механізму
прийняття рішення. Механізм прийняття рішення, як і інші функціональні механізми
соціального інтелекту (виокремлені в дослідженнях М.Л. Смульсон [5] механізм
децентрації, механізм інтелектуальної ініціації, рефлексивні механізми тощо), які,
передусім, зумовлюються когніціями особистості, наприклад, увагою, уявою,
сприйманням, пам’яттю, мисленням та ін., може усвідомлюватися фахівцем, а може не
усвідомлюватися, і тоді йдеться про автоматизм функціональних механізмів соціального
інтелекту. В сфері мнемічного досвіду (мнемічний аспект соціального інтелекту)
усвідомлені переживання супроводжуються почуттям суб’єктивної очевидності того, що
відбувається. Саме за умов експліцитної наявності таких переживань суб’єкт здатний сам
собі дати звіт про власний пережитий досвід. Підтвердженням «суб’єктивного
усвідомлення» є психологічні поняття, які досить широко використовуються в науковому
обігу: «безпосередній досвід», «особистісно значущий досвід», «професійно значущий
досвід», «суб’єктивне переживання» і т.п. Стосовно роботи соціального інтелекту, то
терміном «усвідомлення» ми будемо позначати виключно кінцевий результат,
інтегральний психічний продукт активної інтелектуальної діяльності, зокрема, продукт
інтелектуальної активності. Інакше кажучи, усвідомлення є результатом роботи, зокрема,
соціального інтелекту особистості. Поняття «усвідомлення» є емпіричним, але, на
відміну від інших емпіричних понять, що використовуються в психології, не є частковим.
Це – так зване «комплексне» поняття, що позначає широкий спектр емпіричних
феноменів та категорій, які відносяться до різних когнітивних сфер особистості,
наприклад, до сенсорної, перцептивної, розумової сфер або до сфер уявлення і моторної
активності людини. Тому поняття «усвідомлення» однаково доречно використовувати і
для позначення фактів усвідомлення тактильного або акустичного впливу, і для
найменування результату відтворення раніше вивченої інформації, і, наприклад, для
констатації факту візуального уявлення будь-якого об’єкта. Усвідомлення, безперечно,
може мати свою специфіку, залежно від характеру інтелектуальної активності. Так,
усвідомлення під час сприйняття усного мовлення, безперечно, відрізняється від
усвідомлення знайденого рішення нестандартної соціальної задачі. Проте, якщо йдеться
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про такий складний феномен, яким є соціальний інтелект, то, як правило, будь-який
усвідомлюваний людиною факт є наслідком неусвідомлюваної інтелектуальної
діяльності. Ця діяльність, в свою чергу, здійснюється за допомогою відомих
функціональних механізмів, одним із яких є механізм прийняття соціально
виваженого рішення.
Механізм прийняття соціально виваженого рішення слід аналізувати з
урахуванням складності, нестандартності соціальної ситуації. Даний механізм дозволяє
педагогу відійти від інтелектуальних утворень людини як представника певного
національно-культурного простору, та, уникаючи прототипів та етнічних стереотипів,
обрати найбільш доцільний даній соціальній ситуації механізм актуалізації відображення
суб’єктивного простору, когнітивний стиль виконання професійної діяльності, та,
вибудовуючи логіку розвитку ситуацій міжособистісної взаємодії, ураховуючи моральні
та етнічні норми, цінності тощо, прийняти соціально виважене рішення. Останнє
сприятиме не лише тому, що фахівець буде адекватно та емпатійно здійснювати
взаємодію з іншими суб’єктами (колегами та підопічними особами), а й, в тому числі,
досягненню фахівцем успіху в професійній діяльності. У функціональному аспекті
йдеться про ампліфікацію соціального інтелекту.
Саме механізм прийняття соціально виваженого рішення детермінує усвідомлення,
проте інтелектуальна діяльність, яку здійснює фахівець, може бути як усвідомлюваною,
так і неусвідомлюваною. Для того, щоб розвести зміст понять на підставі релевантності
щодо актуальної соціальної задачі, яка розв’язується, а також віднести цю задачу до
відповідного аспекту соціального інтелекту, візьмемо за основу наступне обґрунтування.
Поняття «усвідомлюваний зміст» або його синонім «усвідомлювана інформація»
позначають лише актуальне, «тут і зараз» суб’єктивно доступне переживання. З одного
боку, те, що усвідомлюється людиною, за своїм змістом відноситься до актуального
моменту часу. З іншого боку, поняття «неусвідомлюваний зміст» (або «неусвідомлювана
інформація») буде використовуватися для позначення тієї актуальної інформації, яка
сприймається (та опрацьовується) в даний момент часу, але при цьому не
усвідомлюється. У зв’язку з цим особливий інтерес представляє залежність
усвідомлення від інформації, яка актуально сприймається, але не усвідомлюється.
Отже, з метою позначення актуально усвідомлюваної (частково усвідомлюваної),
але нерелевантної інформації, будемо використовувати термін «усвідомлювана
нерелевантна інформація». Дане поняття, природно, передбачає наявність релевантної
інформації. Релевантна інформація є цілковито усвідомлюваною відповідно до
інтелектуальної соціальної задачі, яка розв’язується в даний період часу (така задача, в
свою чергу, може бути сенсорною, перцептивною, мисленнєвою або будь-якою іншою),
або ж розв’язання такої задачі відбувається в ситуації експериментальної процедури –
відповідно до заданої інструкції. Саме для такого випадку і будемо використовувати
поняття «усвідомлювана інформація». При цьому, слід наголосити, що релевантна
інформація не завжди усвідомлюється.
Термін «усвідомлювана нерелевантна інформація» відноситься до будь-яких
зовнішніх по відношенню до актуально існуючих факторів щодо даної задачі, яка
розв’язується, інтелектуальні дії по відношенню до яких тою чи іншою мірою
усвідомлюються педагогом. Це можуть бути впливи з боку більш широкого соціального
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оточення (наприклад, впливи певної етногрупи), або з боку процесу розв’язання
додаткових задач, рішення яких відбувається одночасно з розв’язанням основної задачі.
Також слід наголосити, що термін «усвідомлювана нерелевантна інформація» слід
використовувати лише щодо актуального моменту часу.
Тепер слід розвести аналізовані поняття на підставі тимчасової співвіднесеності.
Всі раніше введені поняття відносилися до актуального моменту часу, до ситуації «тут і
тепер». Для актуалізації мнемічного аспекту соціального інтелекту будуть
використовуватись терміни «раніше усвідомлена інформація» і «раніше не усвідомлена
інформація» або ж «усвідомлена і не усвідомлена інформація».
При цьому слід наголосити, що усвідомлення в актуальний момент часу значною
мірою буде залежати від раніше усвідомленої інформації. Разом з тим, інтелектуальна
діяльність також опосередкована раніше не усвідомленою інформацією. Типовим
прикладом, що демонструє неусвідомлювані ефекти прийняття інтелектуально
виважених рішень, є запропоновані Л.В. Засєкіною філогенетичний та онтогенетичний
компоненти, які фіксовані на соціокультурному рівні структурно-функціональної
організації інтелекту. Вчена зазначає, що «функції філогенетичного компонента
соціокультурного рівня інтелекту полягають у наданні носію психічного як спадкоємцю
суспільно-історичного досвіду «логічних» та «поведінкових матриць». Ці матриці є
універсальними, оскільки властиві людині як родовій істоті» [3, c. 62]. Також Л.В. Засєкіна
вказує на те, що соціокультурний рівень структурно-функціональної організації інтелекту
вміщує матриці у вигляді архетипів, апріорних категорій, екзистенційних концептів,
артефактів, первинних концептів, семантичних примітивів, що дало змогу вченій
об’єднати їх в архетипний компонент соціокультурного рівня інтелекту в розрізі
філогенезу. Водночас, вказує Л.В. Засєкіна, «філогенетичний компонент
соціокультурного рівня містить структури, які відображають інтелектуальні утворення
людини як представника певного національно-культурного простору. Національнокультурні інтелектуальні утворення представлені прототипами – найтиповішими
зразками різних категорій, а також етнічними стереотипами» [3, c. 63]. Останні, на нашу
думку, й можуть поставати найбільшою мірою типовим прикладом, що демонструє
неусвідомлювані ефекти прийняття педагогом інтелектуально виважених рішень.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, на прийняття
соціально виваженого рішення будуть здійснювати впливи як раніше усвідомлена
інформація, так і раніше неусвідомлена інформація, а також частково усвідомлена або
частково неусвідомлена інформація. Термін «рефлексивні механізми соціального
інтелекту» ми будемо використовувати для позначення функціонального механізму, який
реалізує механізм прийняття соціально виваженого рішення, забезпечуючи тим самим
суб’єктивну очевидність усвідомлених педагогом переживань.
Перспективи подальших досліджень. Під «мнемічним аспектом соціального
інтелекту» у запропонованій теоретичній конструкції розуміється пам’ять в аспекті
збереження отриманої педагогом інформації на відміну від пам’яті як сукупності
мнемічних механізмів свідомості (запам’ятовування, впізнавання і відтворення). Раніше
усвідомлена і раніше не усвідомлена інформація є змістом несвідомого, оскільки саме
пам’ять зберігає всю інформацію про минуле, набутий суб’єктом особистісно та
професійно значущий досвід. Саме мнемічному аспектові соціального інтелекту й будуть
присвячені наші подальші публікації.
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his/her own behavior and the behavior of other people in the society. This ability is very
necessary for a person to have an effective interpersonal interaction and successful social
adaptation. Social intelligence implements the functioning of cognitive processes associated
with the reflection of a person as a partner in the processes of communication and activities.
The main function of social intelligence is to predict the behavior of others.
The author of the article consider the concept of “intelligence” in the broad and narrow
senses. In a broad meaning of “intelligence” it is only one intelligence, the intellectual sphere
of the person in general. In this sense, the intelligence of a person can be described as a
hierarchical system that has several levels. The first level is the level of functioning of
cognitions. The second level of intelligence is the level of metacognitions. The third level of
intelligence amplifies the characteristics of both the first and the second levels, while intellectual
activity is carried out mainly at an unconscious level, a level that approximates a person to use
of automated skills and abilities. The next, the fourth level, is the level of meta-intellectual
activity, which explodes the creative achievements of the person.
It was proved that each type of intelligence contained some abilities of the person to
perform a certain type of the activity. Guided by the narrow sense of understanding the word
“intelligence”, it was determined: social intelligence; technical intelligence; artistic intelligence;
information intelligence.
That is, each type of intelligence contains certain abilities of the person to perform a
certain type of the activity. In this case, for example, “linguistic intelligence” is referred to as
“intelligence” by the authors, because it is a complex of integral education, which includes
separate abilities to perform a certain type of the activity, and if we talk about a specialist in
this sphere of the activity, his/her competences, we remind about the structure of the
professional competence of the person.
The criteria for the productive functioning of the teacher’s social intelligence will be
considered to be a successful solution by the person of social non-standard (including –
original) tasks, as well as the success of a specialist in the implementation of professional
activities. This activity, in turn, is carried out with the aid of well-known functional mechanisms,
one of which is the mechanism for making a socially balanced solution.
Key words: the social intelligence, cognitions, metacognitions, meta-intellectual activity,
technical intelligence; artistic intelligence; information intelligence.
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Л.О. Кондратенко, Л.М. Манилова
НОВІ ПРОБЛЕМИ В ПСИХОЛОГІЇ, ПОРОДЖЕНІ ВПЛИВОМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЛЮДИНУ

Кондратенко Л.О., Манилова Л.М. Нові проблеми в психології, породжені
впливом цифрових технологій на людину.5 Життя людини ХХI століття багато в чому
разюче відрізняється від життя попередніх поколінь. Вперше нефізичний світ став
об'єктивною реальністю, яку люди не просто сприймають і внутрішньо переживають
(книга, театр, кіно, телебачення), але з якою безпосередньо взаємодіють і навіть
маніпулюють її об'єктами. Поява цифрового світу викликає потребу у вивченні
феноменів, які є наслідком як би паралельного існування особистості в реальному і
ірреальному світах. Особливо важливо вивчити вплив комп'ютерних технологій на дітей,
які частіше контактують з предметами, представленими в девайсах, ніж з тими ж
предметами, але існуючими реально.
Ключові слова: нові інформаційні технології, девайси, цифрові діти, світь
реальний та ірреальний.
Кондратенко Л.А., Манылова Л.М. Новые проблемы в психологии,
порожденные влиянием цифровых технологий на человека. Жизнь человека
ХХI века во многом разительно отличается от жизни предыдущих поколений. Впервые
нефизический мир стал объективной реальностью, которую люди не просто
воспринимают и внутренне переживают (книга, театр, кино, телевидение), но с которой
непосредственно взаимодействуют и даже манипулируют ее объектами. Появление
цифрового мира вызывает потребность в изучении феноменов, являющихся следствием
как бы параллельного существования личности в реальном и ирреальном мирах.
Особенно важно изучить влияние компьютерных технологий на детей, которые чаще
контактируют с предметами, представленными в девайсах, чем с теми же предметами,
но существующими реально.
Ключевые слова: новые информационные технологии, девайсы, цифровые
дети, мир реальный и ирреальный
Постановка проблеми. Сучасний світ і буття людини в нім ставить перед
психологами несподівані завдання, виникнення яких навряд чи можна було передбачати
ще декілька десятиліть тому. Стрімкий розвиток цифрових технологій, проникнення
віртуальної реальності у всі сфери життя породжує нові феномени в розвитку особи, які
викликаються не розрізненням фізичної і не фізичної дійсності. На наших очах
спроектований, штучно побудований світ стає усе більш реальним, вірніше сприймається
як такий його постійним користувачем, а в деяких випадках вже можна сказати і
«повноцінним» мешканцем. Поява шлемів віртуальної реальності дозволяє їх володарям
«переміщатися» в неіснуючому просторі, «взаємодіяти» з нереальними предметами.
Така ситуація вимагає кардинальної переоцінки психологами їх поглядів на пізнання
людиною довколишньої дійсності, привласнення і узагальнення нею знань, отримуваних
Матеріали цієї статті частково надруковані в англомовній колективній монографії: "Development and
modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine "Lublin: Izdevnieciba “Baltija
Publishing”, 2017.
5

75

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості

в ході роботи з гіпертекстом, побудову моделі (карти) віртуального світу і опанування
орієнтовної основи дій в нім.
Цифровий світ змінюється надзвичайно швидко. Феномени, що породжуються ним,
неймовірно різноманітні, мінливі і вимагають пильного вивчення. Великий фантаст
ХХ століття Айзек Азімов писав про науку роботопсихологію і роботопсихологах, які
займаються проблемами роботів. Наш світ ще не дожив до такого рівня, але, можливо,
прийшов час для створення спеціальної психології віртуального світу, яка б зайнялася
вивченням цього неймовірного породження нашого часу. Проте доки така психологія ще
не створена, зупинимося в цій статті на короткому висвітленні окремих проблем, якими в
міру своїх можливостей займаються співробітники лабораторій психодіагностики та
науково-психологічної інформації, а також лабораторії сучасних інформаційних
технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті – виявити нові проблеми
психології, пов’язані з впливом на людину віртуального простору.
Завдання статті: проаналізувати погляди сучасних психологів на зміни, які
відбуваються у розвитку людини в сучасних умовах.
Виклад методики і результатів дослідження.
1. Особливості формування образу-Я комп'ютерно залежними підлітками.
Підлітковий вік – досить складний період в становленні людини, формуванні свого
особистісного самовідчуття, образу «Я». Вже не дитина, але ще й не доросла людина,
підліток починає посилено шукати свою самоідентичність, перевіряє себе і своїх близьких
на міцність, намагається збудувати таке бачення світу, в якому він би займав гідну
позицію. Період підліткового дорослішання завжди був надзвичайно складним, але
раніше хоч би було можливим визначити те коло спілкування і інтересів, в якому
відбувається становлення підлітка, а тому і виявити можливі причини виникнення
проблем. Проте навіть визначення больових місць абсолютно не гарантувало вирішення
проблем, бо вирішувати їх міг лише сам підліток і ніхто інший. Розумні, люблячі і
розуміючі дорослі могли лише відстежувати процес і в деякій мірі підштовхувати (але, на
жаль, не направляти) його в безпечне русло.
Зараз ситуація набагато ускладнилася. Будь-яка людина хоче виглядати в своїх
очах (а якщо вийде то і в очах важливих оточуючих) гідною, шанованою (навіть
«крутою»), улюбленою особою. Для того, щоб заслужити відповідне ставлення у
«реальному світі» потрібно докладати «реальні зусилля» (якщо група вимагає, то підліток
може демонструвати і девіантну, і навіть делінквентну поведінку). Ірреальне соціальне
середовище комп'ютерного світу (часто витворене і кероване асоціальними дорослими)
теж може висувати вимоги до своїх «жильців». Намагаючись відповідати цим вимогам
підлітки здатні на вчинки, які можуть виходити за межі здорового глузду. Останнім часом
в Україні, як і в деяких інших країнах пострадянського простору, з'явився рух «синього
кита», який підштовхував підлітків до суїциду. Як показали дослідження, проведені
Л.О. Кондратенко, Л.М. Маниловою та О.Ю. Чекстере, у потенційних самовбивць
практично немає реальних причин для такого вчинку, але був тиск, як з боку
однокласників, так і групи в соціальній мережі. Слід підкреслити, що насправді такої
групи, яка ніби-то функціонує в соціальній мережі, в реальності взагалі може не існувати,
а є лише певний «куратор» який просто імітує її діяльність заради здобуття прибутку від
викладання в Інтернеті відеозапису реального самогубства. Так один, з потенційних
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самовбивць, який вчасно зумів зупинитися, повідомив, що його не дуже поважали в
школі. Та коли він став учасником «групи смерті» і повідомив про це однокласників, то
відразу відчув себе кимось важливим. Його прийняли до своєї компанії «найкрутіші
хлопці» класу, а дівчатка стали надсилати «валентинки». Звичайно, наближення
моменту, коли потрібно буде накласти на себе руки лякало. Але не менше лякав і страх,
що з ним буде, якщо однокласники дізнаються, що він «здрейфив». На щастя йому
вистачило розуму вчасно зупинитися і все розповісти рідним. Хоча школу, на жаль, йому
все-таки довелося поміняти. Автори дослідження відзначають: «Що ж змушує таких, як
він взагалі вступати в гру? Для дітей цього віку характерне бажання самостверджуватися,
ставати кимось важливим, знаходити групу друзів, які визнавали б їхню «особливіст».
Якщо підліток не знаходить таких друзів у реальному світі, то починає шукати їх у
віртуальному.
Заглибившись в нетрі соціальних мереж, він може поступово втрачати зв'язок з
реальністю, впадаючи в так званий «диссоціативний транс» (John Suler), і в цьому стані
у нього різко знижується критичність сприйняття, він легко піддається навіюванням і
маніпуляціям з його свідомістю. До того ж віртуальні ігри створюють ілюзію «множинності
життя» або взагалі «не існування смерті». Такий підліток, стрибаючи з даху будинку,
насправді до кінця не вірить у власну загибель, він запевняє себе, що його або хтось
врятує, або він просто «полетить в інший світ, де все буде краще» [14].
Дослідження, проведене аспірантом лабораторії психодіагностики і науковопсихологічної інформації Пугачовим Д.Л., виявило, що у комп'ютерно залежних
молодших підлітків може формуватися два незалежних один від одного образу «Я»,
один, який представляє підлітка в соціальних мережах, а інший – у реальному фізичному
світі. Причому характеристики цих образів збігаються лише частково. А в найбільш
важких випадках занурення у віртуальний світ з'являються по суті дві субособистості, які
можуть навіть протистояти одна одній. У такому випадку формування «образу Я» значно
гальмується, бо підліток часто просто не хоче сприймати реальність, його більше
влаштовує особиста презентація в світі, де ніхто і ніщо не вимагає підтвердження
заявлених якостей. Виникає парадоксальна ситуація, яку дуже схематично можна
передати таким малюнком:
«Я» у віртуальному
світі

То який же «Я»
справжній ?

«Я» у фізичному світі

Чим міцніший зв'язок між членами групи в соціальній мережі, тим сильніше її вплив
на підлітка, тим разючишими можуть бути відмінності його самопрезентацій в реалі та
віртуалі.
Досить яскраво ці відмінності можуть проявлятись у мережевих геймерів, які
формують міцні спільноти зі своєю складною ієрархією взаємин. Одночасно в багатьох
ігрових співтовариствах реально існують «соціальні ліфти», які дозволяють підніматися
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з рівня на рівень. Підліток отримує імітацію самореалізації, а можливості віртуальної
реальності формують у нього уявлення про свою всесильність. У лабораторію
психодіагностики на консультацію був приведений 13-ти річний підліток, який
категорично відмовлявся ходити в школу по вівторках, середах і п'ятницях, стверджуючи,
що в ці дні він зобов'язаний бути в мережі, інакше вилетить зі свого рівня гри, а це може
привести до поганих наслідків для всього його життя. При цьому він стверджував, що
«школа це дурість, відстій. Знання, які там втюхують лохам, нікому не потрібні. Справжнє
життя проходит в мережі. Там знайомляться реально круті хлопці, які скоро правитимуть
світом. Він уже зараз уміє перемагати і знає, чого хоче, зокрема приймає участь у грі, де
можна отримати круті бабки. А коли він збере досить бонусів, то поміняє їх на бабло і з
групою друзів відкриє банк. Центр банку буде в Женеві, тому, що лише в Женеві
крутяться справжні гроші». При цьому майбутній банкір навіть не знав, де знаходиться та
Женева і зовсім не розумівся на валютах різних країн. У реальному житті у нього немає
друзів. Про однокласників відгукується украй принизливо, вважає їх ідіотами, не
здатними пройти навіть перші рівні більш-менш складної гри. Власна самооцінка
завищена і відповідає уявленню про себе, сформованому у віртуальному світі.
Звичайно, описаний випадок представляє не найтиповішу ситуацію, проте виявляє
певну тенденцію, коли підліток, що відчуває незадоволеність своїм статусом у реальному
світі, шукає порятунок від дискомфорту у віртуальному. При цьому навіть любляча сім'я,
що підтримує дитину, може сприяти такій поведінці. Так, у нашому випадку хлопцеві з
дитинства близькі говорили про його винятковість, захоплювалися його умінням
поводитися з різними девайсами. Вважали, що спілкування з «негідними» дітьми може
погано на нього вплинути, а тому раділи, коли він віддавав перевагу сидінню перед
екраном комп'ютера «безцільній» (за словами матері) біганині з хлопцями у дворі.
Зрозуміло, що подібна стратегія не сприяла своєчасній соціалізації її сина, а звідси і
проблеми в школі, які стали додатковим поштовхом до замикання себе в ірреальності.
Схематично таку ситуацію можна змалювати таким чином:

Віртуальний світ

Фізичний світ
«Я» тут НЕ
справжній

«Я» тут справжній, я тут
істинний

Подібні тенденції в розвитку особистості, сама можливість появи деякої віртуальної
особистості, не може не викликати тривогу бо руйнує уявлення про людину як про
«соціальну тварину» (Арістотель). Дуже тривожна і поява популяцій «комп'ютерних
самоізгоїв», відлюдьків, що існують по суті «поза суспільством».
Звичайно, складнощі самоідентифікації, викликані впливом віртуального
середовища, мають багато аспектів, пов'язаних не лише з формуванням образу «Я»
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підлітків. Постійний змінний вплив віртуального середовища на соціальне життя
суспільства вимагає подальшого прискіпливого вивчення.
2. Модель світу чи моделі світів? До проблеми формування образу «Я»
комп'ютерно залежними підлітками близько примикає питання про адекватність
сприйняття ними світу (світів). На жаль, ця проблема не до кінця вирішена і відносно
фізичного світу. Довгий час в українській психології панувала ленінська теорія
відображення. Відповідно до неї «В мозку людини відображається природа. Перевіряючи
і застосовуючи в своїй практиці і в техніці правильність цих відображень, людина
приходить до об'єктивної істини» [16, с.183]. Саме поняття «відображення» завжди
бентежило психологів, бо його лексичне значення мало на увазі суто механічний процес,
що ніяк не відповідало складності явища. Один з провідних українських методологів
психології Г.О. Балл запропонував (перші публікації датуються 1978 роком) систему, в
якій реальність не відображається людиною з подальшою перевіркою відповідності
відображення істині, а відразу ж усвідомлено сприймається й інтериоризується. Причому
цей процес здійснюється навіть не у всіх доступних для свідомості параметрах, а лише у
тих, які необхідні для вирішення певного конкретного завдання. Перехідною ланкою між
людиною і реальністю стає витворена нею модель реальності, яка уточнюється і
доповнюється в ході практичного вживання. На думку Г.О. Балла модель реальності є
ідеальною системою, яка завдяки своїй структурній подібності реальності може
використовуватися як носій інформації про неї [2, 8].
Розвиваючи і збагачуючи поняття ментальної (у системі Г.О. Балла – ідеальною або
теоретичною) моделі світу, М.Л. Смульсон відзначає, що подібний тип моделі «є
психологічним конструктом, який фіксує результат пізнання світу людиною, причому
кожна підструктура і функція інтелекту робить свій внесок до змісту ментальної моделі.
Ментальні моделі світу (розумові моделі) фіксують вміст і рівень розуміння людиною
себе, інших людей і довкілля» [20, с. 25-26].
Виходячи із запропонованого М.Л. Смульсон розуміння ментальної моделі
спробуємо проаналізувати ситуацію, коли підліток-геймер більше часу проводять у
віртуальному, а не на реальному світі, а тому і конструює відповідну віртуальному світу
ментальну модель. Звичайно, оскільки частина життя він все ж проводить і у реальному
світі у нього є і його діюча модель. Проте які взаємини між цими моделями? Як не дивно,
для ілюстрації можливих феноменів цього явища звернемося не до сучасності, а до дуже
старого літературного твору – прославленого роману «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот
Ламанчський», написаного доном Мігелем де Сервантесом Сааведрою ще на самому
початку ХVII століття (точно відомо, що перша частина вийшла в світ в 1604 році).
Головний герой цього роману поводиться точнісінько так, як поводяться наші
комп'ютерно залежні сучасники. Лише залежність у нього виникає на ґрунті захоплення
лицарськими романами: «Потрібно знати, що вищезазначений ідальго в години дозвілля,
– а дозвілля тривало у нього мало не весь рік, – віддавався читанню лицарських романів
з таким жаром і захопленням, що майже зовсім закинув не лише полювання, але навіть
своє господарство; і так далеко зайшли його допитливість і його божевілля на цих книгах,
що він, щоб придбати їх, продав декілька десятин орної землі і таким чином зібрав у себе
всі романи, які лише йому вдалося дістати. Одним словом, ідальго наш з головою пішов
у читання, і сидів він над книгами з ранку до ночі і з ночі до ранку; і ось через те, що він
мало спав і багато читав, мозок у нього став висихати, так що врешті-решт він і зовсім
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втратив розум. Уява його була поглинена всім тим, про що він читав у книгах:
чаклунством, розбратами, битвами, викликами на поєдинки, пораненнями, освідченнями
в коханні, любовними пригодами, сердечними муками і різною неймовірною
нісенітницею, і до того міцно засіла у нього в голові думка, ніби все це нагромадження
безглуздих небилиць – дійсна правда, так що для нього на цілому світі не було вже нічого
достовірнішого» [23, с. 119-120].
Слід відразу відзначити, що подібний високий рівень залежності від книг міг
виникнути лише тоді, коли залежний володів надзвичайно розвиненою уявою і, читаючи
книги, практично не лише «бачив» те, що відбувається, але і міг в думках «увійти» до
сюжету романа і почати діяти нарівні з героями книги. Тобто людина силою власної думки
здійснювала процес віртуалізації реальності, який сучасні геймеры отримують готовим
разом з можливістю увійти до ірреального світу і взаємодіяти з ним. А далі він поступив
так само як поступають будь-які «серйозні» геймеры – вибрав нікнейм (дон Кіхот
Ламанчський) і аватар (лицар у білому блискучому обладунку), зібрав необхідний «шмот»
(шлем, зброя, спис і так далі) і відправився в похід реальним світом, оскільки, на жаль,
комп'ютерна реальність ще не була створена. «І ось, тільки-но розвидніло, в один із
липневих днів, що обіцяв бути вельми жарким, нікому ні слова не сказавши про свій намір
і залишившись непоміченим, одягнувся він у всю свою зброю, сів на Росинанта, абияк
приладнав недолугий свій шлем, узяв щит, прихопив спис і, безмірно щасливий і
задоволений тим, що ніхто не перешкодив йому приступити до виконання благих його
бажань, через ворота скотного двору виїхав в поле. Але як тільки він опинився за
воротами, в голову йому прийшла страшна думка, до того страшна, що він вже готовий
був відмовитися від задуманого, і ось чому: він пригадав, що ще не посвячений у лицарі
і що, відповідно, за законами лицарства йому не можна …вступати в бій ні з одним
лицарем; а якщо б навіть і був посвячений, то йому, як новачкові, личить носити білу
зброю, без девізу на щиті, до того часу, поки він не заслужить на нього своєю хоробрістю.
Ці роздуми похитнули його рішучість; проте ж безумство узяло гору над усіма
аргументами, і за прикладом багатьох лицарів, про яких він читав у тих самих романах,
що довели його до такого стану, намірився він звернутися з проханням про посвячення
до першого зустрічного. Що ж до білої зброї, то він дав собі слово на дозвіллі так
начистити свої лати, аби вони здавалися білішими за горностая, і, порішивши на тому,
продовжував свою дорогу, – вірніше, дорогу, яка обрав його кінь, бо Дон Кіхот вважав,
що саме так і належить шукати пригод» [23, с.125-126].
І ось тут в Сервантеса виникає абсолютно приголомшливий опис накладення
ментальної моделі віртуального світу, в якому існує герой, на картину світу реального:
Оскільки «нашому шукачеві пригод здавалося, ніби все, про що він думав, все, що він
бачив або малював собі, створено і здійснюється за образом і подобою вичитаного ним
у книгах, то, побачивши заїжджий двір, він тут же уявив, що перед ним замок з чотирма
баштами і блискучими срібними шпилями, з незмінним підйомним мостом і глибоким
ровом – словом, зі всими речами, з якими подібні замки прийнято зображати. У декількох
кроках від заїжджого двору, або уявного замку, він натягнув повід і зупинився в
очикуванні, що ось зараз між зубцями з'явиться карлик і, сповіщаючи про прибуття
лицаря, затрубить в трубу» [23, с. 128]. Як бачимо, дон Кіхот інтерпретує світ у тих
образах і поняттях, які він інтериоризував в процесі постійного читання лицарських
романів.
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Звичайно образ дон Кихота багато в чому перебільшений, адже Мігель де
Сервантес прагнув написати пародію на лицарський роман, а не провести серйозне
психологічне дослідження. Проте слава, яку практично відразу здобув його твір, показує,
що ситуація була близька і зрозуміла читачам, і книга (може навіть проти волі автора)
виявляла проблему, яка дійсно існувала, хай і не в таких формах.
Сучасний активний геймер, як і дон Кихот Ламанчський «зживається» з тими
реаліями, які являє йому віртуальний світ. Створюючи його ментальну модель він (навіть
не усвідомлюючи це) вибудовує структуру, яка дозволяла б найуспішніше орієнтуватися
в цифровій дійсності і ефективно вирішувати ті завдання, які виникають в процесі гри.
Чим однотипніші ігри, якими захоплюється підліток, тим менший набір властивостей, який
враховується в побудові моделі, і тим «жорсткіша» її структура. Любителі «бродилокстрілялок» відрізняються від прибічників «стратегій» і «симуляторів», а всі вони не схожі
на фанатів різного типа «шутерів»… Рівень «жорсткості» ментальної моделі віртуального
світу визначає її стійкість у взаємодії зі світом реальності. В разі існування стійкого
віртуального образу «Я» його носій може навіть не намагатися усвідомлювати себе як
діяча в реальному світі. Віртуальна модель світу накладається на реальну і існує як деяка
тінь (або навіть покривало) на її поверхні. Можна висловити припущення, що можливе і
повне затемнення моделі реального світу моделлю віртуального (ситуація дон Кихота),
але в практиці роботи авторів статті таких випадків не зустрічалося. В той же час
вивчення поведінки комп'ютерно залежних геймеров виявило приклади абсолютно
абсурдних вчинків, що є наслідком перенесення в реальну дійсність норм комп'ютерної
гри.
3. Особливості когнітивного розвитку в реальності симулякра. При
вивченні особливостей впливу комп'ютерних технологій на дітей і підлітків основна увага,
як правило, звертається на дію віртуального середовища на соціальне становлення
людини. Досліджується смислова складова ігор, соціальних мереж, блогосфер. Менше
уваги приділяється аналізу самого комп'ютерного світу (світів) як таких, що реально
існують, зі своїми конкретними параметрами і явищами. При цьому забувається, що хоча
віртуальний світ це своєрідний симулякр («імітація неіснуючого» [5, с. 16]), він
породжується фізичними пристроями і проявляє окремі квазіфізичні властивості: тут є
простір і час, швидкість і рух, об'єм і розмір. Але як у кожному симулякрі тут можливі будьякі спотворення видимого. Так, наприклад, просторово-часовий континуум, та і сам
простір і час починають існувати «поза» звичними законами (простір – двовимірний?,
тривимірний?, чотиривимірний? або взагалі n-вимірний?; час – який вільно
сповільнюється?, прискорюється?, повертається в минуле?, робить петлю?...). Існування
у світі з такими нестійкими характеристиками вимагає прискореного розвитку нових і
незвичайних здібностей дітей і, на жаль, гальмує формування традиційних когнітивних
здібностей, що дозволяють ефективно існувати у реальному фізичному світі.
Сучасні діти, за влучним висловом Г.Смолла і Г.Воргана є вже абсолютно новим
типом дітей, що отримали назву «народжені цифровими (Digital Natives)». Такі діти по
іншому сприймають світ, ніж їх батьки і навіть старші брати і сестри, які не були
«цифровими від народження», по іншому думають і навіть по іншому відчувають.
Стрімкий розвиток ІКТ призводить до того, що «в мозку у технічно грамотних молодих
людей з'являються нові нейронні механізми – і в результаті міняється режим роботи,
інакше розвивається мозок» [19, с. 49]. «Щоденна дія хай-тека – комп'ютерів, смартфонів,
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відеоігор, пошукових інтернет-систем – змушує нервові клітини змінюватися, викидати
нейротрансмітери і об'єднуватися в нові мережі (тоді як старі поступово руйнуються).
Цифрова революція, яка відбувається на наших очах, змушує мозок еволюціонувати
прямо зараз – причому в небаченому раніше темпі» [19, с. 14].
Людина ХХI століття живе у незвичайному світі, в якому інколи починає здаватися,
що гаджети та девайси з простих технічних пристроїв, покликаних просто допомогти
ефективніше і швидше вирішувати різні побутові проблеми, поступово перетворюються
на якісь новоявлені божества, для задоволення потреб яких лише і існують люди. Світ
розширюється до кордонів всесвіту, але одночасно і звужується до екрану телевізора,
планшета, айпеда, айфона і т.п. Ми частіше спілкуємося в чаті, чим розмовляємо за
сніданком в колі сім'ї (якщо зараз взагалі залишилося таке поняття як родинні сніданки,
обіди та вечері); сидимо з однокласниками у фейсбуці, замість того, щоб прийти на
зустріч випускників до рідної школи, граємо в «злих пташок» (angry Birds) і не здатні
відірватися від екрану, щоб принести хліб з сусіднього магазину (одночасно погодувавши
пташок і послухавши їх спів). Мобільний телефон став практично невід'ємною частиною
людини, без якої вона відчуває себе загубленою у натовпі. Діти на шкільній перерві не
грають один з одним, а дістають айфоны і айпеды і починають із захватом змагатися з
героями, створеними чужою фантазією. Там, в цій незвичайно привабливій іншій
реальності кожен, без щонайменшої напруги власної уяви, може відчути себе ким
завгодно – королем, президентом, героєм, дослідником нових світів і творцем нових
планет. Можна перетворитися на монстра або красеня, трансформера або ельфа –
жодних обмежень і одночасно жодних власних творчих зусиль. Все, що потрібно – від
космічних комплексів до гудзиків на одязі або шпильок у зачісці – дається готовим, нічого
не треба створювати самому. Творчість – зайва здатність, вона заважає правильно
вибирати з того, що є.
Занурення в казковий світ ще ніколи в історії людства не відбувалося так легко, а
тому і не залучало до себе так багато адептів, які вірять, що це вони володіють екранною
реальністю, а не екранна реальність володіє ними. Діти ж, які ніколи не жили в
докомпьютерному світі, вже просто не розуміють, як можна існувати без нього, бо
відчувають себе його повноправними громадянами.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Стрімкий розвиток нових
технологій, усе ширше проникнення комп'ютерів і породжуваною ними віртуальної
реальності в щоденне життя практично кожного жителя землі ставить перед психологами
небачені раніше завдання.
Єдиний фізичний світ людини отримав свого конкурента – світ віртуальний, життя в
якому разюче відрізняється від життя в реальному світі. Вимоги двох світів формують
нову особу, вивчення характерологических особливостей якої стає першочерговим
завданням психологічної науки.
Особливу увагу слід приділяти дітям і підліткам, бо саме вони є найбільш яскравими
представниками «цифрового» покоління зі всіма його недоліками і достоїнствами.
Проведені в Інституті психології імені Г.С. Костюка Національній академії педагогічних
наук України свідчать про те, що в комп'ютерно залежних підлітків-геймерів
спостерігаються складності у формуванні образу «Я» і образу (моделі, карти) світу
(світів). Так образ «Я» може розпадатися на два незалежні образи – «Я» віртуальний і
«Я» реальний. Причому «Я» віртуальний стає для підлітка привабливішим, ніж «Я»
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реальний. Тому він може прагнути позбутися дискомфорту, пов'язаного з усвідомленням
«Я» реального за допомогою все більшого занурення у віртуальну дійсність.
Особливу увагу педагогічних психологів привертають зміни когнітивного розвитку
«цифрових» дітей і вплив цих змін на їх учбові здібності.
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Kondratenko L.A., Manylova L.M. New problems in psychology caused by the
impact of digital technologies on human beings. The life of a man of the 21st century is in
many respects strikingly different from the life of previous generations. For the first time, the
nonphysical world has become an objective reality which people not only perceive and
internally experience (the book, the theater, the cinema, the television), but with which they
directly interact and even manipulate its objects. The emergence of the digital world calls for a
study of the phenomena that are the consequence of the parallel existence of the personality
in the real and surreal worlds. It is especially important to study the impact of computer
technologies on children who are more likely to come into contact with objects represented in
device than with the same subjects, but existing in reality. Researchers of the G.S.Kostyuk
Institute of Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine conduct research on
the influence of excessive interaction of the child with the virtual world. Some of the results of
these studies are outlined in this work.
Keywords: new information technologies, devices, digital children, real and irreal world.
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В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька
РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕТАЗДІБНІСТЬ ДО ВИБУДОВУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЖИТТЯ ТА
УСПІШНОСТІ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Рефлексія як метаздібність до вибудовування
цілісності життя та успішності спілкування майбутніх фахівців. У статті
проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття рефлексія. Обґрунтовано
розуміння рефлексії як метаздібності, що зумовлює цілісність життя та успішність
спілкування особистості. Розкрито результати емпіричного дослідження особливостей
рефлексії майбутніх фахівців. З’ясовано, що у студентів всіх спеціальностей найбільш
вираженою є рефлексія майбутньої діяльності, водночас, недостатньо розвинута
рефлексія теперішньої діяльності. Встановлено, що для більшості студентів всіх
спеціальностей, притаманні непродуктивні види рефлексії. Також, порівняно низькі
показники має системна рефлексія, яка зумовлює цілісність життя особистості та її
творче зростання. Отримані результати вимагають обґрунтування умов розвитку
продуктивної рефлексії у студентів на початкових етапах їхнього професійного
становлення.
Ключові слова: рефлексія, мета здібність, рефлективність, системна рефлексія,
квазірефлексія, інтраспективна рефлексія, продуктивні види рефлексії.
Кутишенко В.П., Ставицкая С.А. Рефлексия как метаспособность к
выстраиванию целостности жизни и успешность общения будущих специалистов.
В статье проанализированы подходы к пониманию сущности понятия рефлексия.
Обосновано понимание рефлексии как метаспособности, что обуславливает
целостность жизни и успешность общения личности. Представлено результаты
эмпирического исследования особенностей рефлексии будущих специалистов. В
частности, установлено, что у студентов всех специальностей наиболее выраженной
является рефлексия будущей деятельности, менше всего развита рефлексия
настоящей деятельности. Установлено, что большинству студентов присущи
непродуктивные виды рефлексии, а системная рефлексия, которая обуславливает
целостность жизни личности и ее творческий рост не является доминирующей у будущих
специалистов. Полученные результаты требуют обоснования условий развития
продуктивной рефлексии у студентов на начальных этапах их профессионального
становления.
Ключевые слова: рефлексия, метаспособность, рефлексивность, системная
рефлексия, квазирефлексия, интраспективная рефлексия, продуктивные виды
рефлексии.
Постановка проблеми. Для вибору правильних життєвих стратегій молодий
людині, на початку самостійного дорослого життя, надзвичайно важливо мати цілісне
баченням свого минулого, теперішнього і майбутнього; володіти умінням піднятися над
ситуацією, вийти за межі власного внутрішнього світу. Для цього необхідний високий
рівень системної рефлексії, який дозволяє особистості широко осягати і передбачати
горизонти свого існування та бути успішною у взаємодії з іншими людьми.
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Саме рефлексія є тією універсальною характеристикою, завдяки якій, у ситуації
складних викликів сьогодення, молоді фахівці зможуть якісно реалізувати свій творчий
потенціал, протидіяти професійним деформаціям та стати на шлях духовного зростання.
Вивчення особливостей рефлексії майбутніх фахівців допоможе з’ясувати основні
проблеми її розвитку на етапі їх професійного становлення у закладах вищої освіти і
зпрогнозувати шляхи удосконалення цього процесу й, одночасно, механізму розвитку
особистості юнацького віку.
Аналіз останніх публікацій. На сьогодні у психологічній науці немає єдності у
тлумаченні поняття рефлексія. Існують різні напрями дослідження вказаного феномену
та підходи до його типології і функцій.
Дослідженням рефлексії та рефлексивності займалося багато як зарубіжних, так і
вітчизняних учених. Теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел та
психологічних підходів до вивчення вказаних феноменів дозволило виокремити такі
позиції дослідників: Є. Бодрова, Л. Виготський, Ю. Громико, А. Зак, В. Мільман,
В. Моляко, О. Музика, Ж. Піаже, В. Романко Я. Український, Г. Щедровицький та ін.
вивчали рефлексію у структурі когнітивного компонента розвитку особистості, зокрема
становлення і розвитку її, здібностей, розумових процесів та інтелекту; Н. Алексєєва,
В. Барцалкіна, В. Мухіна, С. Степанов, І. Семенов, В. Слободчиков розглядають її як
самостійне особистісне утворення; А. Карпов, І. Скітяєва, Г. Самохвалова визначають
рефлексію з позицій поліпроцесуального підходу, відповідно до якого окреслений
феномен розглядається як закономірно організована і внутрішньо гетерогенна система
багатьох процесів, які є операційними засобами реалізації макропроцесу рефлексії.
Г. Андрєєва, Я. Коломінський, Л. Петровська, В. Петровський, Т. Шибутані та ін.
досліджували соціально-психологічну специфіку комунікативного аспекту рефлексії,
визначаючи її як складову розвинутого спілкування та міжособистісного сприймання.
Поняття рефлексії широко використовується також у дослідженнях з саморегулювання
особистості, коли індивід по відношенню до самого себе водночас виступає і як об’єкт
рефлексії, і як її суб’єкт, що регулює свої власні дії і вчинки (К. Альбуханова-Славська,
Л. Анциферова, Ю. Кулюткин, В. Татенко, Т. Титаренко, О. Тихомиров та інші).
У дослідженнях, спрямованих на визначення особистісного аспекту рефлексії, робиться
акцент на активізації принципу саморозвитку особистості, де рефлексія виступає як
процес осмислення особистісних сенсів, власне як ”саморефлексія” (Н. Гуткіна, І.Бех,
В. Зарецький, С. Д. Максименко та інші) [1; 3; 4; 5; 9: 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21].
Метапізнання в освіті та навчально-професійному розвитку вивчають такі зарубіжні
вчені як L. Bol, J. Dunlosky, A.C. Graesser, D.J. Hacker, M.C. Keener, J. Metcalfe, M.J. Serra:
українські вчені (М. Августюк, Р. Каламаж, І. Пасічник та ін.) досліджують процеси
метапізнання та метамоніторингу; А. Карпов і І. Скитяєва розглядають рефлексію як одну
з найважливіших метаздібностей) [13; 23; 24; 25].
Ґрунтовну, хоча й дещо ускладнену, рівневу класифікаційну схему видів рефлексії
пропонує Л. Подкоритова: перший інтегративний рівень включає духовну,
екзистенційну та професійну рефлексії як такі, що можуть об’єднувати усі інші; другий
змістовий рівень включає інтелектуальну, особистісну та соціальну рефлексії; третій
об’єктний рівень включає підвиди рефлексій другого рівня: методичну, методологічну,
теоретичну (різновиди інтелектуальної рефлексії); саногенну: позитивну – негативну;
ситуативну – ретроспективну – перспективну; патріотичну, ціннісну, етичну, естетичну
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(різновиди особистісної рефлексії); соціальну, соціально-перцептивну, комунікативну,
міжперсональну, групову (різновиди соціальної рефлексії) [14].
У соціальній психології особливо активно рефлексія досліджується в
комунікативному аспекті. Ряд науковців вважають, що комунікативна рефлексія – це
специфічна здатність пізнання людини людиною, процес дзеркального відображення
партнерів по спілкуванню, найважливіша складова ефективного спілкування
(Г. Андрєєва, О. Бодальов, М. Корнєв, Б. Ломов, Л. Орбан-Лембрик). О. Лушпаєва описує
цей тип рефлексії, як «рефлексія у спілкуванні» і виділяє три її компоненти: особистіснокомунікативна рефлексія (рефлексія «Я»); соціально-перцептивна (рефлексія іншого
«Я»); рефлексія ситуації або рефлексія взаємодії [8].
Отже, у контексті успішності спілкування «рефлексія» трактується як здатність
усвідомлення людиною особливостей свого спілкування з іншими, що дозволяє їй
«встати над собою» для дослідження конструктивних і деструктивних зв'язків і відносин:
причин, що служать джерелом пережитих проблем; обумовленості цих проблем минулим
досвідом власного розвитку; співвіднесення своїх особистісних характеристик з
поведінкою інших тощо. Ознаками високого рівня розвитку рефлексії є: усвідомленням
особливостей своєї особистості; незалежність від минулого; орієнтація на сьогодення і
майбутнє; здатність самостійно змінювати несприятливий хід подій; вийти зі скрутної
ситуації, активно втрутитися в те, що відбувається [9].
Для нас особливо цінними є дослідження особистісного аспекту рефлексії, де цей
феномен розглядається як шлях до переосмислення стереотипів власного досвіду, як
«дзеркало», що відображає всі зміни людини, як засіб її саморозвитку та умова творчого
зростання. (І. Семенов, С. Степанов, Я. Пономарьов) [17; 20].
Так, І. Семенов та С. Степанов зазначають, що здатність піднятися над власною
свідомістю дає змогу особистості активізувати інтелектуальні та потенційні сили,
будувати нові психічні утворення, які реалізують нові зміни і процеси. Окрім того, серед
видів рефлексії, автори виокремлюють кооперативну рефлексію. Цей вид рефлексії
розглядається як «вивільнення» суб'єкта з процесу діяльності, як його «вихід» у
зовнішню, нову позицію щодо виконуваної та майбутньої перспективної діяльності [17].
Науковці загострюють увагу на тому, що завдяки особистісній рефлексії створюється
особливе рефлексивно-інноваційне середовище, яке сприяє проникненню культури
рефлексивного мислення в усі форми і види діяльності. Рефлексія розглядається як
процес переосмислення, як механізм «не тільки диференціації у кожному розвинутому і
унікальному людському «Я» його різноманітних підструктур («Я» – фізичне тіло; «Я» –
біологічний організм; «Я» – соціальна істота; «Я» – суб'єкт творчості та ін.), а й наступної
інтеграції «Я» у неповторну цілісність...» [20, с. 38].
Окремі автори, поряд із поняттям «рефлексія» використовують поняття
«трансцендування». При цьому, рефлексія передбачає занурення людини у свій
внутрішній світ, а трансцендування передбачає вихід людини «з себе», за межі власного
внутрішнього світу, що дозволяє їй дистанціюватися з метою пізнання навколишнього
буття і себе в ньому [2].
У свій час С. Рубінштейн особливо акцентував на цьому увагу. Він визначав
рефлексію як певний рівень розвитку свідомості, при якому формується особливий спосіб
існування людини у світі та її ставлення до світу: людина подумки виходить за межі життя
і займає позицію поза діяльністю. Для С. Рубінштейна ціліснісною є саме «людина у
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світі», а не просто людина. Людину він розглядає не як самостійну ізольовану від світу
систему, а як іншу цілісність з іншим рівнем рефлексії, який і задає таку цілісність [15].
Такі дослідники як В. Слободчиков та Є. Ісаєв [18] теж розглядають рефлексію як
вихідну категорію в аналізі проблеми свідомості, а С. Ставицька [19] самосвідомості як
сенсових та змістових центрів всієї людської реальності. У сфері індивідуальної
свідомості (власне самосвідомості) рефлексія, на їх думку, виступає кардинальним
способом вирішення основної суперечності між наївною (цілком арефлексивною) і
трансцендуючою (максимально рефлексивною) свідомістю та самосвідомістю.
У підході А.В. Карпова рефлексія теоретично й емпірично обґрунтовується як
процес, значимий для саморегуляції. Рефлексія розглядається як найважливіша
регулятивна складова особистості, що дозволяє їй свідомо вибудовувати свою
життєдіяльність [4, с. 49]. Рефлексії властива трансформаційна функція, що підвищує
міру суб’єктності регуляції діяльності, поведінки, спілкування, яка може обертатися і
генеративною функцією - функцією особистісного становлення [5, с. 197-210].
Вчений вважає, що рефлексія є однією з найважливіших метаздібностей, що
входить у когнітивну підструктуру психіки, виконуючи регулятивну функцію для всієї
системи, а психіка людини тим і унікальна, що в ній закладений такий механізм, який
дозволяє людині долати власну системну обмеженість, постійно виходити за свої власні
межі, роблячи саму себе предметом власного ж функціонування. Тим самим рефлексія
є найвищим, за ступенем інтегрованості, процесом та, водночас, способом і механізмом
виходу системи психіки за власні межі, що детермінує пластичність і адаптивність
особистості [3]. А. Карпов і І. Скитяєва розглядають цей феномен як комплексне
утворення, синтетичну психічну реальність, яка виступає одночасно як психічний процес,
властивість і стан суб’єкта, проте не зводиться ні до одного з них. Саме синтез вказаних
модусів і становить її якісну визначеність. Рефлексія – це одночасно і унікальна
властивість, притаманна лише людині, і стан усвідомлення чого-небудь, і процес
репрезентації психіці свого власного змісту [4].
І. Безотосова-Курбатова також розуміє рефлексію як єдиний активний смисловий
центр особистості, який здійснює зв’язок між її когнітивною й емоційною сферами,
забезпечує появу нових (рефлексивних) знань, які в процесі герменевтичної процедури
входять у структуру особистості, роблячи мислення й особистість рефлексивними [1].
А. Самохвалова, розглядаючи віковий аспект становлення рефлексії, прийшла до
висновку, що цей феномен є «системоутворюючою ланкою», яка гармонійно організовує
«соціально-психологічні якості дитини як суб’єкта діяльності та спілкування:
перетворювальну активність, цілісність, автономність, свободу діяльності, гармонійність,
цілеспрямованість і усвідомлення» [16, с. 146].
І. Яворська-Вєтрова зробила висновок про те, що рефлексія дозволяє особистості
створювати цілісне уявлення про своє «Я», пізнавати й об’єктивно оцінювати свої якості
та власні способи діяльності, критично ставитись до себе та своєї діяльності, адекватно
змінювати уявлення про себе, свої дії, тобто виконує регулятивні функції [22].
За Н. Оксентюк рефлексія є виходом не лише за межі розглянутої системи, а й
переходом до системи іншого, більш високого рівня. Рефлексію слід розглядати як
інтегративне утворення, що передбачає узгодженість трьох компонентів:
інтелектуального (сукупність знань суб’єкта про себе, а також уявлення про те, як його
сприймають, оцінюють, розуміють інші люди), емоційно-ціннісного (інтерпретація, оцінка
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особистістю власних якостей, станів, дій, вчинків і вироблення, на цій основі, певного
ставлення до себе), регулятивно-конативного (здатність людини регулювати свою
діяльність і поведінку, співвідносячи очікування інших з власними думками, бажаннями,
діями і, враховуючи їхні ймовірні реакції [12].
Загалом, рефлексія – це поворот на себе, процес самопізнання суб’єктом
внутрішніх психічних актів і станів. Розглядаючи рефлексію як психічний процес, можна
говорити про рефлексивність як про деяку психологічну властивість, особливу
характеристику людської психіки [23].
Разом з тим, попри значну кількість робіт, присвячених проблемі рефлексії,
спостерігається недостатня обґрунтованість її продуктивного виду як метаздібності, що
зумовлює вибудовування цілісності життя особистості та здатності до успішності її
спілкування у сфері майбутньої професійної діяльності. Також бракує емпіричних
досліджень розвитку цього виду рефлексії у сучасного студентства, що й обумовило наш
інтерес до заявленої проблематики.
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті полягає у висвітленні
результатів дослідження рефлексії як метаздібності, що зумовлює цілісність життя та
успішність спілкування майбутніх фахівців у процесі їх навчально-професійної діяльності.
Мета конкретизується у таких завданнях дослідження: розкритті особливостей розвитку
рефлексивності у студентів різних спеціальностей; порівнянні рівнів прояву у них
різновидів рефлексії; обґрунтуванні необхідності розвитку продуктивного виду рефлексії
у майбутніх фахівців.
Виклад методики і результатів дослідження. Дослідження проводилося на базі
Київського університету імені Бориса Грінченка та Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова. Дослідженням було охоплено 209 студентів третіх
курсів (спеціальності: «Фізична культура і спорт», «Філологія», «Журналістика» (ОПП
«Реклама і зв’язки з громадськістю» та ОПП «Видавнича справа та редагування»).
У процесі емпіричного дослідження були використані такі психодіагностичні
методики:
1. Методика вимірювання індивідуального рівня рефлексивності (А. Карпов,
В. Пономарьова), що є тестом-опитувальником, який складається з 27 пунктів [5].
Відповіді на поставлені запитання формуються за 7-бальною шкалою Р. Ліккерта і
стосуються рефлексивності як психічної властивості особистості та рефлексії як процесу
та механізму її розвитку, і рефлексування як визначеного особистісного стану. Методика
включає шкалу для вимірювання рефлексії спілкування і взаємодії з іншими людьми
(проявляється у схильності людини аналізувати себе у взаємодії з іншими, свої труднощі
і успіхи у спілкуванні), а також шкали видів рефлексії за часовою ознакою
(ретроспективна рефлексія, яка проявляється в схильності до аналізу вже виконаної в
минулому діяльності і здійснених (реалізованих) подій; актуальна – забезпечує
безпосередній самоконтроль поведінки людини в актуальній ситуації, осмислення її
елементів, аналіз того, що відбувається, здатність суб'єкта до співвідношення своїх дій з
ситуацією; перспективна – співвідноситься з функцією аналізу майбутньої діяльності,
плануванням та прогнозуванням).
За допомогою методики можна, також, визначити інтегральний показник
рефлексивності, як здатності особистості усвідомлювати та здійснювати довільну
регуляцію власної активності.
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2. Опитувальник «Диференційний тип рефлексії» (Д. Леонтьєв, К. Лаптєва, Є. Осін,
А. Саліхова) [6].
Опитувальник складається з 30 тверджень, які оцінюються за 4-бальною шкалою
Р. Ліккерта. Методика демонструє диференційований підхід до розуміння рефлексії.
Пункти об’єднуються в три шкали, що відповідають трьом різновидам рефлексії:
продуктивний вид – системна рефлексія, яка пов'язана з самодистанціюванням і
поглядом на себе з боку, що дозволяє охопити одночасно полюс суб'єкта і полюс об'єкта,
а також два непродуктивні варіанти – інтраспективна рефлексія (самокопання),
пов'язана з зосередженістю на власному стані та власних переживаннях; квазірефлексія,
спрямована на об'єкт, який не відноситься до актуальної життєвої ситуації та
характеризується відривом від актуальної ситуації буття у світі. З трьох описаних форм
рефлексії системна рефлексія є найбільш адаптивною, і саме ця форма пов'язана з
самодетермінацією особистості й готовністю до вибудовування успішних форм
міжособистісної взаємодії та визначеної життєвої позиції, зокрема, й щодо майбутньої
професійної діяльності.
Для аналізу отриманих показників у дослідженні використовувалося середнє
арифметичне (х) в та відсоткове співвідношення виборів досліджуваних.
Кількісний аналіз результатів дослідження дозволяє стверджувати, що серед
майбутніх фахівців, зокрема студентів спеціальності «Фізична культура і спорт» – 57,2%
низько рефлексивних студентів, 42,8% – середнього рівня рефлексивності і немає
студентів з високим рівнем рефлективності.
У майбутніх філологів дещо інші результати. Так, низький рівень рефлексивності
спостерігається всього у 29,4% студентів (що майже удвічі менше ніж серед майбутніх
учителів фізичного виховання), середній рівень – у 58,8% та високий – у 11,8%
досліджуваних філологів.
У студентів спеціальності «Журналістика» були отримані наступні показники:
студентів з середнім рівнем рефлексивності більше (ОПП Видавнича справа та
редагування – 87,5%, ОПП «Реклама і зв’язки з громадськістю» – 77%), а з низьким
менше (ОПП «Видавнича справа та редагування» – 12,3%, ОПП «Реклама і зв’язки з
громадськістю» – 23%), ніж серед майбутніх філологів, за рахунок відсутності студентів з
високим рівнем рефлексивності.
Узагальнені результати дослідження подаємо у табл. 1.
Таблиця 1
Рівні рефлексивності студентів різних спеціальностей (у%)
Рівень рефлексивності

Спеціальність
Фізкультура і спорт
Філологія
Видавнича справа
та редагування
Реклама і зв’язки з
громадськістю

1

3

4

Стени
5

6

57,2

13,6

15,6

13,6

29,4

11,8

35,2

11,8

25

25

23,3

30,7

12,5
7,6

15,4

Загальний рівень
Ср.

Нр.

Вр.

42,8

57,2

-

58,8

29,4

11,8

37,5

87,5

12,5

23

77

23

7
5,9

9
5,9

Більш детальний аналіз отриманих кількісних результатів дослідження дозволив
виявити наступне співвідношення показників різних видів рефлексії у досліджуваних
відповідних спеціальностей (див. Рис.1).
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Рис. 1. Співвідношення видів рефлексії у студентів різних спеціальностей
(методика А. Карпова і В. Пономарьової)
У студентів всіх спеціальностей (окрім ОПП Видавнича справа та редагування)
спостерігаються спільні тенденції: найбільш яскраво виражена рефлексія майбутньої
діяльності, яка співвідноситься з функцією аналізу, прогнозування та планування
деталей майбутньої діяльності, поведінки, орієнтацією на майбутнє («Філологія» – х=40,
«ОПП Реклама і зв’язки з громадськістю» – х=40, «Фізична культура і спорт» – х=37).
На другому місці за кількісними показниками знаходиться рефлексія спілкування і
взаємодії з іншими людьми («Філологія» – х=38, «ОПП Реклама і зв’язки з громадськістю»
– х=35, «Фізична культура і спорт» – х=35), на третьому ранговому місці перебуває
ретрорефлексія, яка проявляється у схильності до аналізу вже виконаної в минулому
діяльності, здатності аналізувати минуле загалом і себе в ньому («Філологія» – х=35,
«ОПП Реклама і зв’язки з громадськістю» – х=35, «Фізичне виховання» – х=34), а
найменше кількісно виражена рефлексія теперішньої діяльності, як схильність до
самоаналізу в конкретних життєвих ситуаціях, здатність до співвідношення своїх дій з
конкретною теперішньою ситуацією («Філологія» – х=31, «ОПП Реклама і зв’язки з
громадськістю» – х=32, «Фізична культура і спорт» – х=31).
У студентів ОПП «Видавнича справа та редагування», найбільш кількісно
вираженою є рефлексія спілкування (х=39), а найменш вираженою, як і у інших
спеціальностей, рефлексія теперішньої діяльності (х =33).
За допомогою опитувальника «Диференційний тип рефлексії» (Д. Леонтьєв,
К. Лаптєва, Є. Осін, А. Саліхова) було встановлено, що хоча у майбутніх філологів
найбільші виражені кількісні показники за всіма видами рефлексії, порівняно з іншими за
спеціальністю групами досліджуваних, проте, у них, як і у студентів ОПП «Реклама і
зв’язки з громадськістю», домінує квазірефлексія, що вводить їх у певні резонерські
спекуляції і безпідставні фантазії та є, ймовірно, більше формою психологічного захисту,
уникненням неприємних ситуацій, аніж веде до реального вирішення проблемних чи
просто складних ситуацій. При цьому, найменше кількісно вираженими є показники
продуктивної системної рефлексії. Узагальнені кількісні показники презентуємо на рис.2.
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Рис. 2. Співвідношення видів рефлексії у студентів різних спеціальностей
(методика «Диференційний тип рефлексії» (Д. Леонтьєв, К. Лаптєва, Є. Осін,
А. Саліхова)
Було встановлено, що у студентів спеціальності «Фізична культура і спорт»
найнижчі показники розвитку інтраспективної рефлексії (пов’язана із зосередженістю на
власних станах, переживаннях). У студентів спеціальності «ОПП Видавнича справа та
редагування» найвищі показники розвитку системної рефлексії, а найнижчі –
квазірефлексії. Проведене емпіричне дослідження виявило певні проблеми у розвитку
продуктивних системних форм рефлексивності серед майбутніх фахівців, що потребує
додаткового дослідження та планування корекційно-розвивальної роботи в цьому
напрямку.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведений теоретичний
аналіз наукових праць, присвячених феномену рефлексії та рефлексивності особистості
приводить нас до висновку, що рефлексія – це, власне процес самопізнання суб’єктом
внутрішніх психічних актів і станів. Розглядаючи рефлексію як психічний процес, можна
говорити і про рефлексивність як психологічну властивість, особливу характеристику
людської психіки. Психіка людини тим і унікальна, що в ній закладений механізм, який
дозволяє долати соціальну обмеженість та виходити за межі особистісного
функціонування на шляху від індивідного до особистісно-індивідуального, й далі до
індивідуально-трансцендентного рівня розвитку.
У такому контексті рефлексія є однією з найважливіших метаздібностей, що входить
у кожну підструктуру психіки, виконуючи регулятивну функцію для всієї системи.
Продуктивність рефлексії полягає в актуалізації, породженні, перебудові та розвитку
смислів як регуляторів поведінки і діяльності, свідомості і мислення, емоцій та почуттів.
Тим самим, рефлексія є найвищим за ступенем інтегрованості процесом та, водночас,
способом і механізмом виходу системи психіки за власні межі, що детермінує
пластичність і адаптивність особистості, забезпечуючи віддалені перспективи її ціннісносмислового та професійного розвитку.
Проведене емпіричне дослідження виявило певні проблеми у розвитку
рефлексивності серед майбутніх фахівців. Так, найнижчий інтегральний показник
рефлексивності спостерігається у студентів спеціальності «Фізична культура і спорт»,
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хоча успіх у цій діяльності, вочевидь, залежатиме від здатності особистості
усвідомлювати та здійснювати довільну регуляцію власної активності. У студентів всіх
спеціальностей найбільш яскраво виражена рефлексія майбутньої діяльності, водночас,
недостатньо розвинута рефлексія теперішньої діяльності, як схильність до самоаналізу
в конкретних життєвих ситуаціях. Особливо потребує уваги той факт, що для більшості
студентів притаманними є непродуктивні види рефлексії. При цьому, системна
рефлексія, яка, переважно, зумовлює цілісність життя особистості та її творче зростання
не є домінуючою серед у майбутніх фахівців.
Отже, ми зосередились на дослідженнях присвячених вивченню продуктивного
виду рефлексії, її трансцендентному рівню, коли цей феномен розглядається як
інтегративне утворення, метаздібність, що зумовлює цілісність життя та успішність
спілкування особистості, а також її творче зростання у процесі навчально-професійної
діяльності у закладах вищої освіти.
Отримані результати окреслюють перспективи подальших досліджень, які ми
вбачаємо в обґрунтуванні умов розвитку продуктивної рефлексії у студентів на
початкових етапах їхнього професійного становлення та диференціації шляхів її розвитку
для представників різних спеціальностей.
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Kutishenko V.P., Stavytska S.O. Reflection as a meta-capability to build integrity of life
and successful communication of future specialists. The article analyzes the approaches to
understanding the essence of the concept of reflection. Reflection is considered as a universal
characteristic, which, in a complex situation challenges of the present, allows young professionals to
qualitatively realize creative potential, to counteract professional deformation and to become on the
path of spiritual growth. Also, the understanding of reflection as meta-ability is grounded, which
determines the integrity of life and the success of communication of personality. The results of the
empirical study of the features of the reflection of future specialists are revealed. The peculiarities of
the development of reflexivity in students of different specialties are highlighted, a comparative
analysis of the peculiarities of the manifestation of different types of reflection in them is carried out.
In particular, it was found that students of all specialties are the most expressed in the reflection of
future activities, at the same time, the underdeveloped reflection of the present activity. It has been
established that for most students there are unproductive types of reflection. Also, relatively low
indicators have a systemic reflection that determines the integrity of the person's life and her creative
growth. The conducted empirical research revealed some problems in the development of reflexivity
of students of different specialties. Therefore, the results require a further differentiated approach to
the substantiation of the conditions for the development of productive reflection in students of different
specialties at the initial stages of their professional development. Such a justification will be presented
by us in further scientific publications.
Key words: reflection, meta-ability, reflectivity, systemic reflection, quasi-reflexion, introspective
reflection, productive forms of reflection.
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О.М. Лозова, М.Є. Паламарчук
АБРЕВІАЦІЯ ЯК МНЕМОТЕХНІЧНИЙ ПРИЙОМ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
СТУДЕНТАМИ

Лозова О.М., Паламарчук М.Є. Абревіація як мнемотехнічний прийом
запам’ятовування інформації студентами. У статті розглянуто феномени пам’яті та її
основних процесів; мнемотехніки та її ролі в покращенні можливостей оперування
інформацією. Досліджено можливості застосування абревіації як мнемотехніки.
Емпірично визначено межі застосування абревіації як мнемотехніки при використанні її
для запам’ятовування наукової термінології та супутньої інформації. Знайдені кореляції
в різній мірі вказують на позитивні зв’язки між застосуванням абревіатур
експериментальною групою та результатами тестових завдань. Констатовано, що
застосування абревіатур має важливе значення у процесі запам’ятовування термінології.
При цьому гіпотезу про вплив використання абревіатур при запам’ятовуванні
експериментальних матеріалів на якість запам’ятовування супутніх матеріалів
підтверджено не було.
Ключові слова: абревіація, абревіатура, пам’ять, відтворення, мнемотехніка,
студенти.
Лозовая О.М., Паламарчук М.Е. Аббревиация как мнемотехнический прием
запоминания информации студентами. В статье рассмотрены феномены памяти и ее
основных процессов; мнемотехники и ее роли в улучшении возможностей оперирования
информацией. Исследованы возможности применения аббревиации как мнемотехники.
Эмпирически определены границы применения аббревиации как мнемотехники при её
использовании для запоминания научной терминологии и сопутствующей информации.
Найденные корреляции в разной степени указывают на положительные связи
применения аббревиатур экспериментальной группой с результатами тестовых заданий.
Констатировано, что применение аббревиатур существенно при запоминании
терминологии. При этом гипотеза о влиянии использования аббревиатур при
запоминании экспериментальных материалов на качество запоминания сопутствующих
материалов подтверждена не была.
Ключевые слова: аббревиация, аббревиатура, память, воспроизведение,
мнемотехника, студенты.
Постановка проблеми. Сучасна вища освіта вимагає від студента
цілеспрямованості всіх розумових зусиль, збільшення їх продуктивності. Необхідність
засвоєння великої кількості теоретичного матеріалу в умовах концептуального
різноманіття та інформаційного перенасичення становить серйозну проблему для
психіки молодої людини. Все важливішим стає вміння не лише швидко та якісно
опрацьовувати великі масиви інформації, а й міцно засвоювати та точно відтворювати
матеріал з усією повнотою і чіткістю його розуміння. У вирішенні такого кола проблем
можуть допомогти різні мнемотехнічні прийоми, що й зумовлює доцільність дослідження
застосування абревіатур для опанування термінологією та супутньою інформацією.
Аналіз останніх публікацій. Дослідженням пам’яті, її властивостей, форм та
механізмів займались відомі зарубіжні та вітчизняні психологи, серед яких: Г. Ебінгауз
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[12], Ф. Йейтс [5], Л. Виготський [4], А. Леонтьєв [8], П. Линдсей, Д. Норман [9] та інші.
Результати цих досліджень дали змогу сформулювати принципи та закони, які
використовуються задля покращення процесу запам’ятовування. На сучасному етапі
розвитку наукових уявлень про пам’ять важливими є роботи В. Козаренка [7], в яких
досліджувалися можливості мнемотехнічних прийомів для сучасної освіти.
Мнемоніка – мистецтво запам’ятовувати – є сукупністю прийомів й засобів, які
полегшують процес запам’ятовування інформації й забезпечують збільшення об’єму
пам’яті шляхом утворення асоціацій між елементами інформації [7, с. 6]. Мнемоніка
забезпечує перетворення інформації одного виду – в інший, дає інформації таку форму,
що буде легкою для запам’ятовування та відтворення [10].
Одним із мнемотехнічних засобів є абревіація – створення абревіатур – за
допомогою якої можна в різних варіаціях закодувати в наборі літер відповідну кількість
інформації. Абревіатура – сукупність букв або частин слова, часто абревіатура може
викликати образи, якщо є співзвучною, або ж являє собою відоме слово. Застосування
абревіатур може бути реалізовано для кодування певної інформації: понять або термінів,
які необхідно запам’ятати, перетворюючи їх в компактну систему, за допомогою якої без
зусиль можна відновити кожне вихідне слово [1; 11].
Абревіатури мають такі функції: номінативна – є механізмом створення нових слів
в мові; компресивна – забезпечує скорочення опису; експресивна – забезпечує
привернення уваги адресата внаслідок своєї комічності, особливість «словесної гри» в
абревіатурі [2]; характерологічна – надає характеристику явищу; інформативна –
абревіатури викликають в пам’яті необхідні асоціації, що здатні викликати інформацію,
яка є закодованою в абревіатурі [3; 6].
Абревіація як процес характерна тим, що вбирає в себе велику кількість можливих
варіацій об’єднання букв чи окремих частин слова [1].
Формулювання мети і завдань статті. Метою цього дослідження є: емпіричне
виявлення можливості використання абревіації як мнемотехнічного прийому для
поліпшення запам’ятовування, збереження та відтворення термінології та супутньої
інформації студентами молодших курсів. Дослідженням вирішувалися три
експериментальні завдання: 1) встановлення номінального обсягу запам’ятованого
матеріалу (ключової термінології та абревіатур); 2) констатація особливостей
механічного запам’ятовування матеріалів та здатності до відтворення інформації
шляхом впізнавання; 3) визначення рівня здатності до відтворення інформації шляхом
впізнавання та співвіднесення термінології та фактів з їх роз’ясненням.
Виклад методики і результатів дослідження. З метою дослідження абревіації як
мнемотехніки, було розроблено модель експериментального дослідження, що
передбачала запам’ятовування студентами психологічної термінології та супутніх
матеріалів за допомогою абревіатур.
Вибірку дослідження склали студенти першого курсу спеціальності «Практична
психологія» Київського університету імені Бориса Грінченка загальною кількістю 25 осіб:
вибірка була гомоненною за критерієм віку та врівноваженою за критерієм статі. Для
реалізації мети дослідження було створено дві підгрупи досліджуваних; критерієм поділу
став характер незалежної змінної: наявність чи відсутність абревіатур при опрацюванні
досліджуваними стимульного матеріалу.
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Експериментальна група (ЕГ; n = 14) виконувала завдання на запам’ятовування
навчальних матеріалів з використанням запропонованих екпериментатором абревіатур.
Стимульним матеріалом для експериментальної групи стали робочі абревіатури для
запам’ятовування ключової термінології тем.
Контрольна група (КГ; n = 11) мала завдання запам’ятовування матеріалів без
спеціальних мнемотехнік. Стимульний матеріал для цієї групи був без особливих
допоміжних елементів.
Спільним елементом для кожної групи був стимульний матеріал – структурована
теоретична інформація для запам’ятовування; пояснення та ключові поняття до кожної
теми; інструкції з рекомендаціями до роботи з матеріалами; завдання для самоконтролю;
Основне завдання для досліджуваних полягало в запам’ятовуванні інформації
запропонованих текстових матеріалів шляхом їх повторення протягом тижня.
1. Перше завдання: «Пригадайте ключові терміни (та робочі абревіатури до них –
для ЕГ та ДГ) з теми…». Метою була фіксація того, наскільки добре досліджувані
запам’ятали ключову термінологію, запропоновану дослідником, та самі абревіатури.
2. Друге завдання було поділено на дві частини: а) тестові завдання, у яких
досліджуваним пропонувалося або вибрати одну правильну відповідь до питання з
наданого переліку варіантів, або обрати кілька правильних відповідей; б) тестові
завдання, в яких необхідно було встановити відповідність між поняттями з двох колонок.
3. У третьому завданні треба було обрати одне з питань, завдання його можна
представити таким чином: що спільного\відмінного; навести приклад; які є зв’язки;
оберіть та обґрунтуйте вибір. Завданням цього блоку питань є встановлення рівня
розуміння досліджуваними опрацьованого матеріалу.
Наводимо головні характеристики стимульних матеріалів. Матеріалом для
запам’ятовування стала інформація з чотирьох психологічних дисциплін, які
викладаються за навчальним планом спеціальності: «Загальна психологія», «Соціальна
психологія», «Психологія залежності», «Основи психотерапії». Було створено шість
текстових блоків з укомплектованою інформацією, в яких уникалося повторення
ключових термінів.
Абревіатури для експериментальної групи, які було складено з перших літер
ключових термінів тем. Приклад використаної абревіатури: Д К С П Г Д. Навчальна тема:
«Аберації мислення, за А. Беком». Мета – запам’ятовування таких термінів: довільність
умовиводів, катастрофізація, селективність умовиводів, персоналізація, генералізація,
дихотомічність мислення;
Експериментальні інструкції полягали в поясненні мети дослідження, наголошенні
на основному завданні – повторенні, яке тривало сім днів від початку дослідження.
Повторення проводилося двічі на день з інтервалом між повтореннями 8-9 годин.
Досліджувані вели бланки самоконтролю. Обговорення дослідження в межах групи та
поза її межами було заборонено.
Контроль запам’ятованого матеріалу проводився за такими векторами:
дослідження відтворення ключової термінології та абревіатур; виконання завдань на
відтворення шляхом впізнавання, вибір з варіантів; встановлення відповідності між
поняттями; виконання завдань, що передбачають відтворення матеріалів шляхом
пригадування інформації без сенсорних чи інформаційних «підказок».
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Гіпотеза дослідження полягала в передбаченні відмінностей між
експериментальною та контрольною групами в ефективності використання абревіатур як
мнемотехнічного прийому для запам’ятовування термінології та супутньої інформації.
Обробку даних було здійснено за допомогою програми математичної обробки
статистичних даних «IBM SPSS Statistics V. 23», а саме: досліджено результати
частотного розподілу даних, кореляційні зв’язки та відмінності між результатами груп.
Розглянемо отримані результати дослідження.
Результати, що стосуються завдання на відтворення термінів, абревіатур та букв
абревіатури, а також кількості повторень матеріалу. Застосовано U-критерій Манна-Уітні
для порівняння двох непараметричних неспарених груп.
Середня кількість повторень, передбачена дослідженням, склала 14 (два
повторення щодня протягом одного тижня). Кількість правильних відповідей в питаннях
першого завдання складає: 6 абревіатур по 6 термінів у кожній – 36 букв абревіатур;
кількість правильних абревіатур – 6; кількість можливих правильних термінів – 36. Нижче
наведено результати порівняння результатів першого завдання в експериментальній та
контрольній групах. Застосовано U-критерій Манна-Уітні для порівняння двох
непараметричних неспарених груп (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння результатів першого завдання в експериментальній та
контрольній групах
Статистичні критерії

75,500
180,500

Кількість
правильних
термінів
27,000
93,000

-0,089

-3,061

0,929

0,002

Кількість
повторень
U Манна-Уітні
W Вілкоксона
Z
Асимптотична значимість
(2-стороння)

Примітка: значимі відмінності позначено жирним шрифтом.

Зауважимо, що для контрольної групи є доступними показники «Кількість
повторень» та «Кількість правильних термінів», оскільки в цій групі відсутні завдання з
мнемотехнікою. Отже, за показником «Кількість правильних термінів» виявлено
відмінності на високому рівні значимості (р < 0,01).
Розглянемо результати частотного аналізу даних показників (табл. 2).
Експериментальна група демонструє кращі результати у відтворенні ключової
термінології, ніж контрольна. Ці відмінності можуть бути результатом застосування
абревіатур як мнемотехніки, використання абревіатур забезпечує зосередження
досліджуваних на запам’ятовуванні ключової термінології.
Розглянемо результати, що стосуються завдання на здатність до відтворення
інформації шляхом впізнавання. Для верифікації гіпотези про наявність відмінностей між
трьома групами вибірки було застосовано Н-критерій Краскела-Уолліса для трьох і
більше неспарених, непараметричних груп.
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Таблиця 2
Результати частотного розподілу даних за показником «Кількість правильних
термінів» в експериментальній та контрольній групах
Кількість правильних термінів
Група
Частота Відсотки
ЕГ
1
4
28,6
2
6
42,9
3
4
28,6
Всього
14
100,0
КГ
1
10
90,9
2
1
9,1
3
Всього
11
100,0
За результатами дослідження було виявлено, що значимі відмінності між
підгрупами вибірки за результатами цих завдань відсутні. Результати всіх груп складають
переважно середні результати, що свідчить про відсутність впливу абревіатур на
здатність до відтворення супутньої інформації в матеріалах дослідження.
Окрім того, представники КГ демонструють вищі результати в відтворення
інформації у другому завданні, ніж у першому, що свідчить про вищу продуктивність
досліджуваних у виконанні завдань на співвіднесення.
Таким чином, за результатами пошуку відмінностей між групами вибірки суттєві
відмінності спостерігаються в здатності досліджуваних запам’ятовувати та відтворювати
термінологію, де представники ЕГ демонструють кращі результати в порівнянні з
представниками інших груп. Це може свідчити про те, що абревіатури покращують
запам’ятовування термінології, проте відмінностей між групами за результатами
тестових завдань знайдено не було. Таким чином, можна констатувати, що групи з
однаковою результативністю запам’ятовували інші частини інформації, незалежні від
ключової термінології.
Опрацювання отриманих даних продемонструвало ряд значимих кореляцій,
переважна кількість яких виявились між показниками експериментальної групи. Це може
бути пов’язано з особливостями завдань, запропонованих групі.
З метою дослідження зв’язків між групами вибірки за результатами показників було
застосовано τ-критерій Кендалла – критерій для перевірки гіпотези на наявність зв’язків
між результатами показників непараметричних груп вибірки, які є представленими в
вигляді рангових шкал.
Розглянемо отримані значимі кореляційні зв’язки (табл. 3).
Встановлені зв’язки дозволяють констатувати такі положення:
1. Чим краще досліджувані відтворювали букви абревіатури, тим краще вони здатні
відтворювати термінологію, що закодована в букви абревіатури.
2. Чим частіше досліджувані повторювали матеріали, тим краще вони відтворювали
термінологію, тому в ЕГ частота повторень має позитивний зв’язок зі здатністю до
відтворення термінології.
3. Чим краще досліджувані відтворювали термінологію, тим кращі показники вони
мають в завданні «ІІ-б».
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4. Чим краще досліджувані відтворювали абревіатури, тим краще вони здатні
відтворювати супутню інформації під час виконання завдань «ІІ-а» та «ІІ-б», що є
свідченням позитивного зв’язку між застосуванням абревіатур та здатністю до
відтворення інформації шляхом впізнавання.
5. Чим краще досліджувані відтворювали букви абревіатури, тим вищі результати
вони показали у завданні «ІІ-б».
Таблиця 3
Результати перевірки отриманих даних на наявність кореляційних зв’язків
Показник 1

Показник 2

Кількість відтворених термінів

Кількість відтворених
елементів абревіатур

Кількість відтворених термінів
Кількість відтворених термінів
Кількість відтворених
абревіатур
Кількість відтворених
абревіатур
Кількість відтворених
елементів абревіатур

Кількість повторень
Завдання «ІІ-б»
Завдання «ІІ-а»
Завдання «ІІ-б»
Завдання «ІІ-б»

Коефіцієнт кореляції та
статистична значимість
результатів
0,802**
0,001
0,560*
0,025
0,595*
0,018
0,549*
0,033
0,718**
0,005
0,561*
0,028

Висновки і перспективи подальших досліджень. Результати емпіричного
дослідження можливостей абревіації як мнемотехнічного прийому, виходячи із
відомостей, отриманих в ході математичної обробки зібраних даних, дали такі
результати:
1. Центральна гіпотеза дослідження підтверджена частково. За результатами
дослідження, гіпотеза про вплив використання абревіатур при запам’ятовуванні
експериментальних матеріалів на якість запам’ятовування супутніх матеріалів
підтверджена не була. В свою чергу, застосування абревіатур демонструє суттєве
значення при запам’ятовуванні термінології. Суттєвих відмінностей в результатах
тестування між різними групами вибірки знайдено не було, суттєві відмінності
проявляються між експериментальною та іншими групами при відтворенні термінології.
2. Знайдені кореляції в різній мірі вказують на позитивні зв’язки між застосуванням
абревіатур експериментальною групою та результатами тестових завдань.
3. Представлені результати можуть бути наслідком специфіки проведення збору
даних, результатом міжгрупових відмінностей в кількості досліджуваних в кожній групі
вибірки, результатом внутрішньогрупових відмінностей або ж результатом відмінностей
у запропонованих завданнях.
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Lozova О.M, Palamarchuk M.E. Abbreviation as a Mnemotechnical Tool for
Memorizing Information by Students. The article considers the possibilities of using
abbreviations as a mnemotechnical tool for learning terminology and related theoretical
information by undergraduate students.
The relevance of the chosen topic is based on the fact that in modern university education
requires purposeful activation of all mental efforts and an increase in productivity, as well as to
master large amounts of theoretical information. In terms of conceptual diversity, informational
oversaturation becomes a problem.
To quickly and efficiently process arrays of data, to store and accurately reproduce
materials with fullness and clarity of understanding, becomes an important ability that
mnemotechnical methods can provide.
Nowadays, the possibilities of the use of abbreviations as a mnemotechnical tool for
learning terminology is well worth exploring, considering that these techniques are easy to
master and use while studying at the university.
To evaluate abbreviations as a mnemonic technique, it is possible to construct an
experiment which will provide for the information on the possibility of using abbreviations in
learning terminology and related materials, by determining the differences between the control
and experimental groups of the sample.
Key words: abbreviation, experiment, memory, mnemonics, reproduction, students.
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В.В. Москаленко
ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ
РОЗВ’ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТОМ НАДСИТУАТИВНОЇ ПРОБЛЕМНОСТІ
Москаленко В.В. Особливості когнітивного компоненту творчого мислення в
процесі розв’язання суб’єктом надситуативної проблемності. У статті доводиться,
що когнітивна система творчого мислення виконує функцію репрезентації зовнішніх умов
у свідомості суб’єкта, в результаті чого об’єктивна ситуація трансформується у
суб’єктивну проблемність як одиницю творчого мислення, що здійснює його запуск.
В залежності від вміння суб’єкта розпізнавати характер ситуації виділяються два рівні
виявлення проблемності: ситуативний і надситуативний.
Ситуативний рівень характеризується встановленням проблемності, для розв’язання
якої суб’єкт використовує лише минулий досвід і стереотипи. Рівень надситуативної
проблемності характеризується ситуацією, в якій суб’єкту не вистачає знань для вирішення
проблеми. Це спонукає його вийти за межі існуючої ситуації і наявних у нього знань та
досвіду, в результаті чого суб’єкт, включаючись у більш широку ситуацію і пізнаючи її
глибше, має можливість здійснити перетворення проблемної ситуації. Конструктивний
вихід за межі ситуації є ознакою творчого мислення.
Ключові слова: творче мислення, когнітивний компонент, суб’єктивна проблемність,
ситуативна проблемність, надситуативна проблемність, вихід за межі самого себе.
Москаленко В.В. Особенности когнитивного компонента творческого
мышления в процессе разрешения субъектом надситуативной проблемности.
В статье показано, что когнитивная функция творческого мышления заключается в
репрезентации в сознании субъекта внешних условий в результате чего объективная
ситуация трансформируется в субъективную проблемность как единицу творческого
мышлення, которая осуществляет его запуск. В зависимости от умения субъекта
распознавать характер ситуации выделяется два уровня выявлення проблемности:
ситуативный и надситуативный. Ситуативный уровень характеризуется установленнем
проблемности, для разрешения которой субъект использует лишь прошлый опит и
стереотипы. Уровень надситуативной проблемности характеризуется обстоятельствами,
в которых субъект не располагает знаниями для решения проблемы. Это стимулирует его
выйти за пределы существующей ситуации и наявных у него знаний и опыта, в результате
чего субъект, включаясь в более широкую ситуацию и познавая её глубже, имеет
возможность осуществить преобразование проблемной ситуации. Конструктивный выход
за пределы ситуации является признаком творческого мышлення.
Ключевые слова: творческое мышление, когнитивный компонент, субъективная
проблемность, ситуативная проблемность, надситуативная проблемность, выход за
пределы самого себя.
Постановка проблеми. В умовах розвитку інформаційного суспільства,
особливості якого вимагають застосування нових творчих потенцій людини,
безпрецедентно зростає потреба дослідження закономірностей виявлення і
застосування творчих можливостей мислення людини.
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В творчому мисленні виявляється сутність людини, її відмінності від інших живих
істот. Розвиток творчого мислення є фактором розвитку як суспільства, так і окремої
особистості. Про залежність показників якості життя людей від виявлення рівня їх творчої
активності красномовно сказала М.О. Холодна, посилаючись на японських футурологів.
Вона акцентує на тому, що країни, виробництво яких базується на втіленні інноваційних
ідей, у змозі забезпечити найкращу якість життя своїм громадянам. І, навпаки, країни, які
тільки здатні забезпечити світове співтовариство дешевою робочою силою, не спроможні
забезпечити якісним життям своїх співвітчизників. Отже, місце країни у світовій системі,
а також якість життя її громадян залежить від самих громадян, характеру їх мислення.
Саме тому розвиток мислення є передумовою успішності діяльності як окремих індивідів,
так і соціальних спільнот [7, C. 14]. В зв’язку з цим стає актуальним питання дослідження
сутності та механізмів творчого мислення cуб’єктів сучасного суспільства, спрямованого
на рішення задач в ситуації, що постійно змінюється
Аналіз останніх публікацій. Проблема творчого мислення людини розробляється
як проблема продуктивного мислення на відміну від репродуктивного вітчизняними та
зарубіжними науковцями різних напрямків гуманітарного знання: філософії, психології,
соціології, логіки та ін. Велика увага приділяється розкриттю сутності творчого мислення,
виявленню механізмів творчої діяльності, аналізу особливостей різних видів творчого
мислення (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленська, Т.А. Ваулова, Гілфорд, В.М. Дружинін, І.А
Зимняя, А.М. Матюшкин, В.О. Моляко, Я.А. Пономарьов, Є.І. Степанова, Т.М. Третьяк,
М.В. Шепельова та ін.). Дослідження творчого мислення має тривалу історію з великою
чисельністю наукових робіт. Інтерес дослідників до цієї проблеми визначається тим, що
в творчому мисленні виявляється сутність людини, її відмінності від інших живих істот.
Творче мислення є фундаментальною властивістю людини. Дослідження цієї
фундаментальності здійснюється з різних сторін та з різних методологічних позицій. Тому
не дивно, що не зважаючи на те, що дослідження творчого мислення в науці не є новим
об’єктом аналізу, у його вивченні більшість питань залишається відкритими. Одним із
таких питань є особливий прояв когнітивного компоненту творчого мислення людини в
різних ситуаціях інформаційного простору.
Формулювання мети і завдань статті. Мета: проаналізувати особливості
когнітивного компоненту творчого мислення в умовах розв’язання надситуативної
проблемності.
Виклад методики і результатів дослідження. Особливості та функції
когнітивного компоненту в цілісній системі творчого мислення. Творче мислення є
ніщо інше як процес рішення задачі, засобів вирішення якої у суб’єкта немає і вона їх
змушена шукати. Кожна ситуація, в якій діє суб’єкт, має певну ступінь проблемності.
Об’єктивна ситуація, трансформуючись у свідомості суб’єкта в проблемність, стає
суб’єктивною проблемною ситуацією, яка у діяльності суб’єкта виконує роль стимулу
розвитку його творчого мислення. Сама по собі ситуація безвідносно до того, хто в ній
повинен бути включеним, проблемної ситуації не створює. Ситуація стає проблемною,
коли її характеристики набувають значимості для суб’єкта, осмислюються і оцінюються
ним з точки зору його діяльності і особистих позицій. Отже, проблемна ситуація включає
суб’єктивний компонент, бо вона існує для людини у формі репрезентацій зовнішніх умов
у її свідомості.
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Проблемність (труднощі) вирішення задачі – це початкова неповна заданість
кінцевого результату або кінцевої стадії процесу мислення. В науковій літературі
(А.В. Брушлинський, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн та ін.),
проблемність розглядається як одиниця творчого мислення, яка здійснює запуск цього
процесу. Пошук та розв’язання суб’єктом проблемності (задачі) реалізується в ході
аналізу конкретних умов розв’язання протиріччя. Суттєве навантаження в цьому аналізі
бере на себе когнітивна система творчого мислення, яка виконує функцію розуміння
проблеми.
Когнітивна система творчого мислення актуалізується в ході обробки інформації у
формах, що забезпечують репрезентацію проблемної ситуації. Такі форми репрезентації
інформації як сприймання, уявлення, пам’ять, образ, знання тощо, забезпечуючи
зберігання, впорядкованість і трансформацію наявної інформації та тієї, що поступає,
сприяють тим самим відтворенню у психіці суб’єкта стійких, закономірних аспектів його
оточення. Когнітивна система творчого мислення є складним структурним утворенням
ментальних феноменів, які відносяться до наборів операцій, що дозволяють отримувати,
аналізувати, змінювати і переробляти інформацію. В процесі переробки когнітивної
інформації, що об’єднує ментальні структурні феномени, відбувається їх взаємозв’язок,
на основі чого утворюється відповідна конфігурацію ментальних структур, яка визначає
особливості цілісної когнітивної системи творчого мислення суб’єкта.
Зміст феноменів когнітивного компоненту (зміст знань, уявлень, думок, досвіду
тощо) визначається різними видами проблемності. Розрізняють зовнішню проблемність
(аналіз складної ситуації з метою знаходження засобів розв’язання проблеми) і
внутрішню (пошуки внутрішніх індивідуальних засобів розв’язання проблеми). Характер
проблеми, яка визначається когнітивною системою мислення, впливає на вибір способів
її розв’язання. Основне призначення когнітивної системи творчого мислення –
оперативна трансформація поточної інформації про актуальний вплив на різних рівнях
пізнавального відображення з метою забезпечення функції бачення проблеми. Вміння
побачити в ситуації проблему, правильно оформити її у вигляді задачі є показником
розвитку когнітивної системи творчого мислення суб’єкта.
Види ситуативної проблемності і творче мислення суб’єкта. В науковій
літературі виділяють два види проблемності, яка виявляється у ситуації: ситуативний і
надситуативний. Перший вид – ситуативний – характеризується встановленням
проблемності в конкретній ситуації і зумовлено пріоритетним впливом життєвих обставин
та необхідністю адаптації до них. Реалізація рішень на цьому рівні створює необхідні
передумови для реконструкції діяльності, яка виконується. На цьому рівні приймаються
рішення, що орієнтуються на короткотермінову тактику і вигоду, а не на перспективу, ціль.
Суб’єкт, стикаючись з проблемною ситуацією, прагне знайти подібну у минулому досвіді.
Ілюзорна схожість може призвести до реалізації рішень, які неадекватні даній ситуації На
цьому рівні індивід у разі, якщо він не здатен долати стереотипи, може не побачити
зв’язку між своїми діями і наслідками. Утруднюється також і особистісний розвиток.
Другий рівень розпізнання проблемної ситуації – рівень надситуативної
проблемності, який характеризується усвідомленням суб’єктом необхідних змін не тільки
проблемної ситуації, але й удосконаленням деяких властивостей особистості. Кожна
людина попадає в ситуацію, коли знань не вистачає, щоб вирішити свої проблеми,
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оскільки потрібні ті знання, що знаходяться поза його досвідом. Це змушує її у пошуках
розв’язання проблемності вийти за межі існуючої ситуації і наявних у суб’єкта знань та
досвіду.
Ідея трансцендування, «виходу за межі» вхідного рівня перетворення конкретної
ситуації в науці не є новою. Вона розкривається в роботах філософів (І. Кант, Г. Гегель,
В. Шинкарук,
В. Іванов),
психологів
(Д.Б. Богоявленська,
А.М. Матюшкін,
Я.А. Пономарьов, О.К. Тихонов, В.А. Петровський, В.Т. Кудрявцев, М.М. Кашапов,
О.А. Шляпнікова, Н.В. Дударева, Є.В. Шубіна та ін.). «Виходом за межі» є встановлення
нових зв’язків і формулювання нових узагальнень, які сприяють створенню більш
досконалого образу дій. Сукупність різного роду задач створює ієрархічно організовану
систему, в яку входять найбільш загальні задачі, що визначають загальну стратегію
діяльності, а також підпорядковані конструкторські, що пов’язані з реалізацією стратегії
діяльності суб’єкта. Всі ці задачі, що мають різний рівень узагальнення, відносяться до
надситуативного рівня, вирішуються не у короткотерміновій ситуації, а протягом довгого
часу.
В зв’язку з ідеєю двох рівнів визначення проблемності (ситуативний і над
ситуативний) в психології виділяють такі види мислення як ситуативне (нетворче) і
надситуативне (творче). Ситуативне характеризується пріоритетним впливом життєвих
обставин, пов’язаних з повсякденними орієнтаціями особи. Воно зумовлено ознаками
ситуації. Ознаками надситуативного мислення є конструктиний вихід за межі ситуації, яка
вирішується. В результаті «виходу за межі» суб’єкт , включаючись у більш широку
ситуацію і пізнаючи її глибше, має можливість здійснити перетворення проблемної
ситуації. Творче мислення – це надситуативне мислення, визначальною
характеристикою якого є вміння суб’єкта виявляти надситуативну проблемність.
Надситуативний рівень характеризується наступним когнітивним стилем: він
включає: а) бачення схованого у діяльності, яка виконується, латентних ознак конкретної
ситуації; б) бачення можливого (побачити те, що сьогодні не затребувано, але потрібно
завтра); в) бачення перспективи (виявлення паростків нового). В цілому, це вміння
вибудовувати стратегію перспективи, в ході прагнення до якої одне чіпляється за інше,
оскільки у діючої стратегії все функціонує в системі.
Реалізація надситуативного рівня виявлення проблемності у ситуації, яку потрібно
вирішити, сприяє переходу у визначенні цілісності події з вузької точки зору на більш
широку, яка дає можливість побачити нові перспективи і можливості.
В процесі перетворення проблемної ситуації, суб’єкт перетворює самого себе.
Надситуативна активність – здатність суб’єкта підніматись над рівнем вимог конкретної
ситуації. Використовуючи трансцендентні узагальнення, суб’єкт орієнтується на смисл
діяльності, її ціль, суспільне призначення.
Вплив індивідуально-психологічних особливостей суб’єкта на характер
виявлення його мислення. Оскільки рівень розвитку когнітивного компоненту мислення
суб’єкта визначає спосіб розв’язання ним ситуативної проблемності (характер
мислення), то звідси випливає, що проблемні ситуації мають своєрідну психологічну
природу в залежності від особливостей суб’єкта мислення. В зв’язку з цим є важливим
дослідження особистісних властивостей індивіда, які впливають на виявлення творчих
можливостей людини. В цьому зв’язку доцільно пригадати характеристики особистості,
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які визначив К. Роджерс як умови, що забезпечують реалізацію потенційної творчої
діяльності людини. К.Роджерс відмічає, що коли індивід є «відкритим» всьому своєму
досвіду, тоді його поведінка є творчою. Тому «відкритість досвіду» як характеристика
індивіда є необхідною умовою становлення творчого мислення [6]. Відкритість означає
відсутність ригідності і проникнення меж понять, образів, гіпотез. У людини відкритого
досвіду кожен стимул вільно передається нервовою системою, не викривлюючись
якимось захисними механізмами. Людина, відкрита новому досвіду, здатна приймати
масу суперечливої інформації, не відкидаючи при цьому всю ситуацію. Вона
характеризується терпимістю до неоднозначності там, де вона є. В тій мірі, в якій людина
відмовляється усвідомлювати значну частину свого досвіду, її творчість може бути
патологічною і навіть соціально шкідливою.
К. Роджерс звертає увагу також на таку особливість особистості як внутрішній локус
оцінювання. Ця особливість особистості означає, що основа оцінювання знаходиться
всередині людини і в її власній оцінці дійсності і свого твору. Якщо людина «відчуває, що
у діяльності, яку вона виконує, виявилось її «Я у діяльності», то це означає реалізацію її
можливостей, які до цього моменту не проявились. Така дія є творчою, і ніяке оцінювання
ззовні не може зрушити цей факт.
Здатність до незвичайних сполучень елементів та понять – це також важлива
характеристика особистості, яка суттєво впливає на виявлення нею творчого мислення.
Ця здатність реалізується в процесі знайдення проблем у загальновідомому. К. Роджерс
називає цю здатність спонтанною грою з ідеями, відтінками, формами, відношеннями, в
процесі якої відбувається перетворення однієї форми у другу, жонглювання елементами
і складання з них найімовірніших сполук.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
1. Творче мислення визначено як процес конструктивного розв’язання
надситуативної проблемності шляхом виходу за межі ситуації і створення більш
досконалого образу дій.
2. Когнітивна система творчого мислення виконує функцію репрезентації зовнішніх
умов у свідомості суб’єкта, в результаті чого об’єктивна ситуація трансформується у
суб’єктивну проблемність як одиницю творчого мислення, яка здійснює його запуск.
3. В залежності від вміння суб’єкта розпізнавати характер ситуації в ній виділяються
два рівні виявлення проблемності: ситуативний і над ситуативний. Ситуативний рівень
характеризується встановленням проблемності, для розв’язання якої суб’єкт
використовує лише минулий досвід і стереотипи. Рівень надситуативної проблемності
характеризується ситуацією, в якій суб’єкту не вистачає знань для вирішення проблеми.
Це спонукає його вийти за межі існуючої ситуації і наявних у нього знань та досвіду, в
результаті чого суб’єкт, включаючись у більш широку ситуацію і пізнаючи її глибше, має
можливість здійснити перетворення проблемної ситуації.
4. В зв’язку з ідеєю двох рівнів визначення проблемності в психології виділяють такі
види мислення як ситуативне (нетворче) і надситуативне (творче). Творче мислення – це
надситуативне мислення, визначальною характеристикою якого є вміння суб’єкта
виявляти надситуативну проблемність.
5. Надситуативне творче мислення характеризується наступним когнітивним
стилем: а) баченням схованого у діяльності, яка виконується, латентних ознак конкретної
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ситуації; б) баченням можливого (побачити те, що сьогодні не затребувано, але потрібно
завтра); в) баченням перспективи (виявлення паростків нового).
6. У процесі перетворення проблемної ситуації суб’єкт перетворює самого себе,
виявляючи свою творчу сутність Реалізація надситуативного рівня виявлення
проблемності у ситуації, яку потрібно вирішити, сприяє переходу у визначенні цілісності
події з вузької точки зору на більш широку, яка дає можливість побачити нові перспективи
і можливості. Конструктивний вихід за межі ситуації є ознакою творчого мислення.
Подальше дослідження проблеми вбачається у проведенні емпіричних досліджень
з метою конкретизації теоретичних положень, що викладені у статті.
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Moskalenko V.V. The creative thinking cognitive component’s features in the
process of supersituational problematic solving by the subject. In the article creative
thinking is defined as a supersituational problematic’s constructive solving process by going
beyond the situation and creating a more perfect way of action. The peculiarities of the
cognitive component of the subject's creative thinking in the process of constructive problem
solving are analyzed. It is shown that the cognitive system of creative thinking performs the
function of representing external conditions in the mind of the subject, resulting in an objective
situation transformed into subjective problem as a unit of creative thinking, which carries out
its start. Depending on the subject's ability to recognize the nature of the situation, two levels
of problem solving are defined: situational and supersituational. Situational level is
characterized by the establishment of a problem, for the solving of which the subject only uses
past experience and stereotypes. The level of supersituational problematic is characterized by
situation in which the subject lacks knowledge to solve the problem. This prompts him to go
beyond the current situation and his knowledge and experience. As a result, the subject,
including in a broader situation and knowing it deeper, has the ability to transform the problem
situation. In the process of a problem situation transforming the subject transforms himself.
Implementation of the supersituational level of problem solving in a situation that needs to be
solved promotes the transition to determining the integrity of the event from a narrow point of
view to a wider perspective, which provides an opportunity to see new perspectives and
opportunities. The constructive way out of the situation is an indicator of creative thinking.
Key words: creative thinking, cognitive component, subjective problematic, situational
problematic, supersituational problematic, going beyond own limits.
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Л.З. Сердюк
ФАКТОРИ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ТА САМОДЕТЕРМІНАЦІЇ УЧІННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Сердюк Л.З. Фактори внутрішньої мотивації та самодетермінації учіння
студентської молоді. У статті розглядаються основні підходи до вивчення внутрішньої
мотивації учіння особистості. Виявлено фактори та синергетичні тенденції мотивації
учіння особистості зумовлені її ціннісно-смисловими та особистісними утвореннями.
Важливим фактором самодетермінації учіння особистості визначено потребу у
самореалізації, яка актуалізує потенційні можливості особистості, підтримує внутрішній
стан напруження, що є джерелом активності та самоактивності, має соціальний характер,
наділена здатністю цілеспрямованого формування у процесі оволодіння діяльністю.
Ключові слова: мотивація учіння, синергії мотивації, самореалізація, психологічне
благополуччя, чинники внутрішньої мотивації.
Сердюк Л.З. Факторы внутренней мотивации и самодетерминации учения
студенческой молодежи. В статье рассматриваются основные подходы к изучению
внутренней мотивации учения личности. Выявлены факторы и синергетические
тенденции мотивации учения личности обусловленые ее ценностно-смысловыми и
личностными образованиями. Важным фактором самодетерминации учения личности
определена потребность в самореализации, актуализирующая потенциальные
возможности личности, что поддерживает внутреннее состояние напряжения и является
источником ее активности и самоактивности, имеет социальный характер, обладает
способностью целенаправленного формирования в процессе овладения
деятельностью.
Ключевые слова: мотивация учения, синергии мотивации, самореализация,
психологическое благополучие, факторы внутренней мотивации.
Постановка проблеми. Сучасні дослідження мотивації учіння особистості
базуються на постнекласичних моделях досліджень, що виконуються на засадах теорій
самодетермінації та самоорганізації. Найбільш актуальними психолого-педагогічними
аспектами вивчення цієї проблеми є її взаємозв’язок з проблеми життєвого шляху, стилю
життя, життєвих стратегій, цілей та сенсу життя особистості. Як наслідок зазначених
тенденцій стало зміщення акценту у підготовці студентів із компетентнісного підходу на
саморозвиток та самореалізацію особистості.
Відомо, що ефективність мотивації значною мірою залежить від співвідношення її
результативного та процесуального аспектів, тобто від того, наскільки задана мета,
необхідний результат праці відповідає процесуальному моменту мотивації.
Процесуальна мотивація розуміється як інтерес до процесу діяльності [1], потреби
людини в розкритті своїх потенційних можливостей у діяльності за умови її прагнення до
досягнення максимально можливого результату, і в цьому розумінні поняття
процесуальної мотивації наближається до поняття інтринсивної (внутрішньої) мотивації,
з якою пов'язані розвиток позитивного емоційного забарвлення змісту діяльності для
людини, високий рівень працездатності та задоволеності діяльністю [8; 10]. Основним
критерієм внутрішньої мотивації Х. Хекхаузен [7] називає змістовну однорідність дії і її
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мети.
Для пояснення детермінації людської поведінки існує безліч психологічних теорій
мотивації. У більшості мотиваційних теорій аналізуються три основні параметри
поведінкової активності: ініціація, інтенсивність і напрямок.
У межах визначеної в сучасній психології термінології дослідники користуються
такими конструктами, як внутрішня мотивація та зовнішня мотивація (інтринсивна та
екстринсивна мотивація). Виходячи з такого розмежування понять по-різному
визначаються і джерела мотивації, її зміст, ознаки та вплив на особистість.
Внутрішня мотивація – конструкт, що описує такий тип детермінації поведінки, коли
ініціюючі і регулюючі її фактори виникають зсередини особистісного «Я» та повністю
перебувають усередині самої поведінки. Внутрішньомотивована діяльність не потребує
заохочень, зовнішніх винагород, крім самої активності людини. Така діяльність є
самоціллю, а не засобом досягнення якоїсь іншої мети» [10].
Пояснення цього типу мотивації забезпечується безліччю теорій: теорія
компетентності і самоефективності; теорії оптимальності активації і стимуляції; теорія
особистісної причинності; теорія самодетермінації; теорія «потоку» та ін.
Так, зокрема, М. Чіксентміхайі [9] під внутрішньою мотивацію розуміє стан повного
розумового та фізичного включення у діяльність; відомі дослідники внутрішньої мотивації
Е. Дісі, Р. Раян вважають її результатом когнітивної оцінки особистістю співвідношення
зовнішніх та внутрішніх спонук до діяльності; Х. Хекхаузен – як конструкт, який
використовується для опису відчуття тематичної однорідності між дією та метою.
Спільним для цих теорій, як зазначає Х. Хекхаузен, є розуміння внутрішньо мотивованої
поведінки як такої, що здійснюється заради неї самої або ж заради тісно пов’язаних із нею
цільових станів, які не можуть бути лише засобом для досягнення зовнішньої по
відношенню до такої поведінки мети [7].
Отже, змістовий інваріант підходів до розуміння внутрішньої мотивації пов’язаний із
описом детермінації поведінки у тих випадках, коли джерелом факторів, що її ініціюють чи
регулюють, є сама особистість; зовнішня мотивація – конструкт для опису детермінації
поведінки в тих ситуаціях, коли фактори, які її ініціюють і регулюють, перебувають поза
«Я» особистості або поза поведінкою.
Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження – розкрити основні
сучасні підходи та чинники самодетермінації учіння студентської молоді.
Завдання дослідження полягають у розкритті основних концептуальних підходів у
вивченні самодетермінації учіння особистості та емпіричному визначенні його чинників.
Виклад методики і результатів дослідження. Навчальну діяльність студентів
ЗВО, на відміну від учнів загальноосвітніх шкіл, цілком обґрунтовано можна назвати
навчально-професійною. Як відомо, примусити вчитися складно, потрібне осмислене
бажання у студентів освоювати обрану професію, тобто необхідна внутрішня мотивація
учіння як процес самодетермінації.
Вивчення мотивації учіння особистості – це аналіз причин і факторів, які ініціюють
та енергетизують активність людини, а також спрямовують, підтримують і приводять до
завершення певний поведінковий акт. Ми мотивацію учіння розуміємо не як сукупність
мотивів чи потреб людини, а як динамічний аспект функціонування особистості, який
забезпечується
складною
структурно-рівневою
мотиваційною
системою.
Системоутворюючим фактором цієї системи – мотивації учіння – є саморозвиток
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особистості.
Дослідження взаємозв’язку між задоволенням базових потреб особистості в її
прагненні до психологічного благополуччя дало можливість виявити різні рівні
особистісного задоволення цих потреб [15]. Причинами цього є переважання різних типів
життєвих цінностей – внутрішніх (інтринсивних) та зовнішніх (екстринсивних).
До внутрішніх належать особистісне зростання, міжособистісні стосунки, інтелектуальноестетичний розвиток, служіння іншим. До зовнішніх – фінансовий успіх, привабливість
майбутньої професії, слава та ін. [8; 10; 11 ].
Смисл теорії самодетермінації в тому, що існують два основних типи мотивації –
внутрішня і зовнішня – і що вони є потужними силами, що визначають те, хто ми і як себе
поводимо [11].
Самодетермінація включає в себе не лише мотивацію, що виникає із внутрішніх
джерел, вона також включає й зовнішню мотивацію, якщо людина ототожнює себе з
цінністю діяльності і узгоджує з її почуттям себе. Така мотивація забезпечує
самусвідомлення і самопізнання, здатність до досягнення мети, уміння вирішувати
проблеми, прийняття рішень, можливість самозахисту, здатність до планування і
досягнення цілей, саморегулювання і навички самоуправління [12].
Основними детермінантами внутрішньої мотивації особистості, виходячи з
положень концепції самодетермінації Е. Дісі, Р. Раяна, є задоволення базових
психологічних потреб – потреби у самодетермінації, потреби у компетентності та потреби
у значимих міжособистісних стосунках. Ознаками самодетермінованої діяльності є
результативність діяльності, відповідність діяльності її меті, «відчуття потоку»,
задоволеності, психологічного благополуччя тощо.
Концептуально близьким до зазначеного підходу можна вважати також теорію
«потоку» М. Чіксентміхайі [9]. Як і теорія самодетермінації, теорія потоку підкреслює
феноменологію внутрішньої мотивації особистості [13]. У стані внутрішньої мотивації,
люди можуть відчувати «потік», задоволення, яке їх охоплює і властиве самій діяльності,
їх поведінка стає автотетичною (auto – self, telos – goal), такою, що виконується заради
самого себе.
Зв'язок між концепцією внутрішньої мотивації та самодетермінації і концепцією
потоку відмічений в багатьох дослідженнях [10; 11; 12; 14]. «Потік» відноситься до станів
повного поглинання діяльністю, отримання насолоди від неї. Це стан відчуття
задоволення від самореалізації, зростання, впевненості в собі, здатності ефективно
долати труднощі.
Мотивована поведінка є результатом дії двох факторів: особистісного і
ситуаційного. Під особистісним фактором розуміються мотиваційні диспозиції
особистості (потреби, мотиви, установки, цінності), а під ситуаційним – зовнішні умови
середовища (поведінка інших людей, ставлення, оцінки, реакції оточуючих та ін.). Слід
зазначити, що коли мова йде про зовнішні фактори, то, як зазначає В.І. Чирков [14],
аналізуються, насамперед, не об'єктивні параметри середовища, а оцінки та
інтерпретації особистістю контекстуальних аспектів своєї поведінки, тобто суб'єктивне
відображення об'єктивних умов і те значення, яке вона цим умовам надає. Роль
мотиваційних диспозицій зводиться не стільки до прямої детермінації поведінки, скільки
до участі у формуванні когнітивних оцінних схем, за допомогою яких людина інтерпретує
ситуацію.
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Можливість суб'єктної регуляції життєдіяльності ґрунтується на виникненні і
розвитку смислових утворень особистості, що дають людині свободу від наявної
стимуляції, що і є основою її самодетермінації (Е.В. Галажинський [3], К.В. Карпінський
[4], Д.О. Леонтьєв [5], Н.А. Логінова [6] та ін.), що характеризується якісно новим
способом самоорганізації і саморегуляції особистості (А.В. Брушлінський [2]).
В емпіричному дослідженні використовувались такі психодіагностичні методики:
морфологічний тест життєвих цінностей (МТЖЦ) В.Ф. Сопова, Л. В. Карпушиної; тестопитувальник самоставлення особистості С. Р. Пантилєєва, В. В. Століна; методика
вивчення мотивації навчання у ВНЗ Т. І. Ільїної; тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО)
Дж. Крамбо, Л. Махоліка (адаптація Д. О. Леонтьєва); тест-опитувальник мотивації
досягнення А. Мехрабіана (модифікація М.Ш. Магомед-Емінова); тест-опитувальник
«Мотивація до успіху» Т. Елерса. Вибірку досліджуваних склали студенти ЗВО.
На основі факторного аналізу у структурі мотиваційної системи
внутрішньомотивованих студентів було виділено 9 факторів, внесок яких у загальну
дисперсію даних становить 76 % (результати наведені в табл. 1).
Таблиця 1
Фактори внутрішньої мотивації учіння студентів
№ Факторне
Фактори
навантаж.
1
24,7 % досягнення (0,81), активні соціальні контакти (0,79), креативність
(0,78), захоплення (0,76), збереження індивідуальності (0,72),
особистий престиж (0,71), цінності суспільного життя (0,70),
цінності освіти і навчання (0,69), розвиток себе (0,66), сімейні
цінності (0,61), самоприйняття (0,56), уявлення про природу
людини (0,54), духовне задоволення (0,52), самовпевненість
(0,51), мотив досягнення успіху (0,45).
2
11,3 % підтримка (0,84), цінності самореалізації (0,61), гнучкість поведінки
(0,59), контактність (0,59), прийняття агресії (0,55)
3

10,5 %

4
5
6
7
8
9

7,3 %
5,5 %
4,7 %
4,5 %
3,8 %
3,2 %

саморозуміння (0,69), самоповагу (0,66), очікування позитивного
ставлення інших (0,63), інтегральне самоставлення (0,63), мотив
оволодіння професією (0,57), самоінтерес (0,56)
сенситивність до себе (0,66) та самозвинувачення (0,59)
самопослідовність (0,55), синергію (0,54) та спонтанність (-0,43)
креативність (0,56) та пізнавальні потреби (0,49)
фізична активність (0,54)
мотив отримання диплома (0,54) та компетентність в часі (0,52)
мотив набуття знань (0,47) та аутосимпатію (0,45)

Змістовне наповнення факторів пояснює витоки внутрішньої мотивації, що
формують мотиваційну спрямованість на самореалізацію особистості – мотивацію учіння
як самодетермінованого процесу. Така мотивація зумовлена чіткими та
диференційованими уявленнями сучасної молоді про своє майбутнє, творчою
спрямованістю особистості, самокерівництвом, прагненням до саморозвитку, високого
статусного положення в соціальних контактах, прагненням до новизни.
Аналіз кореляційних зв’язків мотивів навчання у ЗВО з показниками ціннісної сфери
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Духовне
задоволення

Креативність

Активні соціальні
контакти

Власний престиж

Досягнення

Високе матеріальне
становище

Збереження
індивідуальності

Mотив набуття
знань
Mотив оволодіння
професією
Mотив отримання
диплома
Mотив досягнення
успіху

Розвиток себе

у вибірці внутрішньомотивованих студентів показав (результати наведені в табл. 2) що:
– внутрішні мотиви «набуття знань» та «оволодіння професією» пов'язані із
цінностями «духовне задоволення», «креативність», «активні соціальні контакти»,
«власний престиж», «досягнення», «розвиток себе»;
– мотив «досягнення успіху» пов'язаний із цінностями «розвиток себе», «духовне
задоволення», «креативність», «активні соціальні контакти», «досягнення»;
– мотив «отримання диплома» пов'язаний із цінністю «високе матеріальне
становище».
Таблиця 2
Взаємозв’язок мотивів навчання із ціннісними орієнтаціями
внутрішньомотивованих студентів

0,13

0,26**

0,34**

0,26**

0,28**

0,28**

0,17*

0,14

0,29**

0,03

0,25**

0,16

0,04

0,08

0,07

0,15

-0,25** -0,28**

-0,09

0,06

-0,02

0,28**

-0,10

0,38**

0,39**

0,17*

0,43**

0,14*

0,13

0,01
0,46**

0,37**

** кореляція значима на рівні 0,001; * кореляція значима на рівні 0,05

Аналізуючи кореляційні зв’язки (p<0,001) мотиваційних показників із показниками
самоставлення (дані наведені в таблиці 3), слід зазначити що:
– мотивація «набуття знань» та «оволодіння професією» пов’язана з усіма
показниками самоставлення: як з «інтегральною оцінкою самоставлення», так і з її
складовими: «саморозумінням», «самоповагою», «очікуванням позитивного ставлення
інших», «самоінтересом», «самовпевненістю», «самоприйняттям»;
– мотивація «отримання диплома» пов’язана із «очікуванням позитивного
ставлення інших», «самозвинуваченням» та «самоінтересом»;
– мотивація «успіху» пов’язана із «самопослідовністю» та «самоінтересом».
Аналізуючи кореляційні зв’язки (p<0,001) мотиваційних показників із показниками
самоставлення (дані наведені в таблиці 3), слід зазначити що:
– мотивація набуття знань взаємопов’язана позитивним зв’язком із
«саморозумінням» (0,29) та оберненим зв’язком очікуванням позитивного ставлення
інших (-0,34), «самозвинуваченням» (-0,23) та «самоінтересом» (-0,27);
– мотивація оволодіння професією пов’язана практично з усіма показниками
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самоставлення: із «інтегральною оцінкою самоставлення» (0,59), «самоповагою» (0,58),
«очікуванням позитивного ставлення інших» (0,37), «самоінтересом» (0,33),
«самовпевненістю» (0,37), «самоприйняттям» (0,38) та «саморозумінням» (0,56);
– мотивація отримання диплома пов’язана із «очікуванням позитивного ставлення
інших» (0,27), «самозвинуваченням» (0,19) та «самоінтересом» (0,29);
– мотивація успіху із «самопослідовністю» (0,27) та «самоінтересом» (0,18).

Mz -0,13 0,07

Саморозуміння

Самоінтерес

Самозвинувачення

Самопослідовність

Самоприйняття

Очікув. ставл.інших

Самовпевненість

Самоінтерес

Очікув. позитивного
ставлення інших

Аутосимпатія

Самоповага

Інтегральне
самоставлення

Таблиця 3
Взаємозв’язок мотивів навчання із показниками самоставлення
внутрішньомотивованих студентів

0,09 -0,34** -0,07 -0,16* -0,27** 0,29** 0,15* -0,23** -0,27** 0,06

Mp 0,59** 0,58** 0,03 0,37** 0,33** 0,37** 0,37** 0,38** 0,05

0,09 0,25** 0,56**

Md 0,06 -0,07 -0,12 0,27** 0,03 -0,12 0,18 -0,04 -0,15* 0,19** 0,29** 0,13
Mu 0,08

0,15

0,07

0,17* 0,08

0,02

0,06

0,10 0,27** -0,08 0,18*

0,05

Mz – мотив набуття знань; Mp – мотив оволодіння професією; Md – мотив отримання диплома; Mu
– мотив успіху;
** кореляція значима на рівні 0,001; * кореляція значима на рівні 0,05

Отримані емпіричні дані є свідченням динамічної рівноваги між позитивними і
негативними процесами, спрямованими на підтримку цілісності і позитивного розвитку
самоставлення і Я-концепції особистості, або на дестабілізацію структури, позбавляючи
її цілісності.
Внутрішня мотивація пов’язана з позитивним самоставленням, що поєднує
самоповагу, самоприйняття, самоінтерес, самокерівництво, самовпевненістб, тобто має
місце Я-концепція особистості, що характеризується високою гнучкістю і адаптивністю;
особи цього типу оптимістично сприймають своє майбутнє, для них характерна
оптимальна узгодженість між реальним та ідеальним уявленням про себе, що сприяє їх
саморозвитку та самореалізації.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Загалом, отримані результати
дослідження свідчать про велику роль в забезпеченні самодетермінації учіння
особистості осмисленості нею життєвих цілей і перспектив, внутрішнього локусу
контролю, особистісної автономії, що полягає у здатності до самовизначення своїх
позицій та здатності самостійно визначати і регулювати власне життя.
Виходячи із аналізу найбільш вагомих взаємозв’язків, умови формування та
розвитку мотивації учіння створюються синергетичними ефектами, які досягаються в
такому освітньому середовищі, де «працюють» цінності особистісного розвитку,
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духовного задоволення, креативності; створюється простір міжособистісної взаємодії,
що забезпечує моральну підтримку, підґрунтя для формування самоповаги,
самоінтересу, самоприйняття, саморозуміння та самовпевненості; забезпечуються
можливості розвитку професійно важливих якостей і цінностей.
Система уявлень особистості про себе імпліцитно прагне до підтримки цілісності і
гармонійності. Тому при високих показниках інтегрального самоставлення існують досить
тісні і стійкі взаємозв'язки між окремими параметрами системи ставлень особистості, її
цілісністю та повнотою, які адекватно поєднуються з більш високим ступенем
усвідомленості себе та прагненням будувати плани на майбутнє, наявністю цілей у
майбутньому, здатністю визначати шлях саморозвитку.
Внутрішня мотивація забезпечується синергією її дефіцитарних потреб особистості,
підкріплюючись особистісними та соціальними потребами в саморозвитку, піддаючись
когнітивно-афективній оцінці власних ресурсів, знаходить додаткову інтенцію, внаслідок
чого підсилюється. Отже, що самодетермінація учіння особистості є функцією
психологічного зростання протягом усього життя, а розвиток особистості є способом
взаємної актуалізації внутрішнього потенціалу особистості, інтересів і об'єднання знань,
цінностей і регуляторних механізмів, що призводить до їх гармонізації.
Перспектива подальших досліджень полягає в поглибленому вивченні
особливостей розвитку самодетермінаційних здібностей особистості, що сприятиме
внутрішній мотивації учіння, професійній та особистісній самореалізації.
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Serdiuk L.Z. Factors of students' internal motivation and self-determination. The
article discusses the main approaches to research on an individual’s internal learning
motivation. The factors and synergetic tendencies of learning motivation conditioned by valuesemantic and personal characteristics are determined. The obtained research results show
that learning self-determination is ensured to the great extent by an individual’s meaningful life
goals and perspectives, the internal control locus, personal autonomy, which means the ability
to self-identify own positions and to determine and regulate independently own life.
The conditions for learning motivation formation and development are created and
achieved through such values as personal development, spiritual satisfaction, and creativity;
the space of interpersonal interactions is created that provides moral support, the basis for
formation of self-esteem, self-interest, self-perception, self-understanding and self-confidence;
opportunities for the development of professionally important qualities and values are provided.
An important factor of an individual’s learning self-determination is the need for selfrealization that actualizes the potential capabilities, maintains an internal tensed state, which
is the source of activity and self-activity, has a social character, and supports the ability of
purposeful formation at profession mastering.
Thus, an individual’s learning self-determination is a function of psychological growth
throughout all life, and an individual’s development is a way of mutual actuation of the
individual’s internal potential, interests and merge of knowledge, values and regulatory
mechanisms, which leads to their harmonization.
Key words: learning motivation, synergy of motivation, self-realization, psychological
well-being, factors of internal motivation.
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О.Л. Музика
МЕТОДИКА «ПРОФІЛЬ ЦІННІСНОЇ СВІДОМОСТІ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ»:
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ Й РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ

Музика О.Л. Методика «Профіль ціннісної свідомості обдарованої
особистості»: теоретичні передумови й результати апробації. Обдарована
особистість розглядається як системна цілісність, результат взаємопроникнення
екстраординарних здібностей і особистісних структур. На основі класифікації
особистісних цінностей обдарованої особистості було виокремлено операціональні
дескриптори, що лягли в основу конструювання опитувальника «Профіль ціннісної
свідомості обдарованої особистості». Проаналізовано дані пілотного дослідження і
встановлено, що розроблений опитувальник є чутливим інструментом для діагностики
індивідуальної ціннісної свідомості обдарованої особистості. Окреслено можливості
ціннісної підтримки – спеціально розробленого методу адресної індивідуальної
психологічної допомоги, що спирається на особистісні цінності і полягає в гармонізації
ціннісної свідомості обдарованої особистості.
Ключові слова: обдарованість, обдарована особистість, ціннісна свідомість,
особистісні цінності, аксіогенез, саморозвиток, психодіагностика.
Музыка А.Л. Методика «Профиль ценностного сознания одаренной
личности»: теоретические предпосылки и результаты апробации. Одаренная
личность рассматривается как системная целостность, результат взаимопроникновения
экстраординарных способностей и личностных структур. На основе классификации
личностных ценностей одаренной личности было выделено операциональные
дескрипторы, которые легли в основу конструирования опросника «Профиль
ценностного сознания одаренной личности». Проанализированы данные пилотного
исследования и установлено, что разработанный опросник является чувствительным
инструментом для индивидуальной диагностики ценностного сознания одаренной
личности. Определены возможности ценностной поддержки – специально
разработанного метода адресной индивидуальной психологической помощи, который
опирается на личностные ценности и заключается в гармонизации ценностного сознания
одаренной личности.
Ключевые слова: одаренность, одаренная личность, ценностное сознание,
личностные ценности, аксиогенез, саморазвитие, психодиагностика.
Постановка проблеми. Застосування стандартизованих психодіагностичних
методик для вивчення обдарованої особистості дозволяє отримувати певні показники,
які є вищими або ж нижчими від норм, встановлених для пересічної особистості. Це дає
певні знання про те, наскільки обдарована особистість вирізняється з-поміж інших, але
їх замало для того, щоб виявити сутнісні ознаки обдарованої особистості як цілісності,
зрозуміти особливості її розвитку у соціальній взаємодії та діяльності.
Те, що стандартизовані опитувальники не є критеріально орієнтованими для
вивчення обдарованої особистості, спонукає до розроблення методик, в теоретичній
основі яких були б закладені основні параметри, що характеризують обдаровану
особистість як окремий психологічний тип. Такі дослідження, окрім виокремлення
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обдарованої людини з-поміж інших за певними значимими критеріями, мають
спрямовуватися на її на поглиблене вивчення за цими критеріями.
У психології накопичено чималий досвід конструювання методик дослідження
окремих показників обдарованості, таких як інтелект, креативність тощо, що стосуються
переважно пізнавальної сфери. Методик, які дозволяли б вивчати обдаровану
особистість цілісно, значно менше. Зроблена нами спроба сконструювати методику,
орієнтовану на вивчення особливостей ціннісної свідомості обдарованої особистості
(а не особистості взагалі), має заповнити цю прогалину.
Аналіз останніх публікацій. Один із найавторитетніших дослідників обдарованості
Дж. Рензуллі, узагальнюючи досвід вивчення обдарованості й окреслюючи завдання цієї
галузі, зауважує, що «для вивчення обдарованості в ХХІ столітті найважливішим
моментом в обговоренні та узагальненні теорій є те, що між когнітивними, афективними
та мотиваційними характеристиками існує перекриття та взаємодія» [13, с. 158]. Автор
також звертає нашу увагу на необхідність комплексного підходу до проблеми,
наполягаючи на важливості врахування особливостей соціальної взаємодії і суспільного
лідерства обдарованої особистості у впровадженні досягнень психології в освітню
практику.
На сьогодні в психології обдарованості, втім як і в інших галузях психологічної науки,
все ще існує розрив між теоретичними дослідженнями і застосуванням їх результатів на
практиці. Причини його зазвичай шукають у змісті теоретичних моделей обдарованості
чи в організації розвивальних програм. Останнім часом під цим кутом зору аналізується
і психодіагностика, що цілком природно, оскільки в ній поєднуються і теоретичні, і
прикладні аспекти обдарованості. Л. Ф. Бурлачук пише: «Психологічний діагноз –
кінцевий результат діяльності психолога, спрямованої на опис і з’ясування сутності
індивідуально-психологічних особливостей особистості з метою оцінки їх актуального
стану, прогнозу дальшого розвитку і розроблення рекомендацій, що визначаються метою
дослідження» [2, с. 130].
В. І. Панов виокремив два діагностичні парадокси, які стосуються психології
обдарованості. Перший полягає в тому, що, незважаючи на те, що всі дослідники
погоджуються з тезою Б. М. Теплова про те, що обдарованість не зводиться до
здібностей, на практиці ж вся психодіагностика обдарованості спрямована саме на
вивчення окремих здібностей. Автор категорично стверджує: «Виявлення (ідентифікація)
обдарованості є особливою проблемою, оскільки, незважаючи на ефективність
психометричних тестових методик, жодна з них не дає повної картини психічного
розвитку дитини і достатньої впевненості в надійності оцінки обдарованості» [8, с. 110].
Другий діагностичний парадокс, на думку автора, полягає в тому, що
психодіагностичні методики оцінюють тільки зовнішні продуктивні характеристики
здібностей, а те головне, що за ними стоїть, – внутрішні процесуальні характеристики
психіки, – залишається поза увагою дослідників. Автор закономірно приходить до
висновку, що причиною діагностичних парадоксів є теоретико-методологічний парадокс,
а саме суперечність між постульованою системністю і цілісністю обдарованості та
зосередженістю на окремих її аспектах, що характерна для існуючих теоретичних
підходів. Як альтернатива пропонується екопсихологічний підхід і стверджується, що
«одиницею аналізу розвитку обдарованої дитини має бути ситуація розвитку як система,
в якій рівною мірою взаємодіють такі компоненти як дитина з її природніми задатками і
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схильностями, з одного боку, а з іншого – сімейні, освітні та інші соціальні умови» [там
само, с. 114].
Іншу одиницю аналізу – здатність людини до розвитку діяльності з власної ініціативи
– пропонує Д. Б. Богоявленська. Розв’язуючи діагностичну проблему взаємної
ізольованості окремих показників, таких як інтелект і креативність, вона заявляє про
необхідність «синтезису», оскільки обдарованість не можна пояснити окремо
властивостями інтелекту чи рівнем креативності. Дослідниця йде далі, декларуючи свою
прихильність до теоретичної диспозиції, у відповідності з якою «…суть обдарованості
можна «схопити» в невловимій якості, яку дає сплав здібностей і особистості» [1, с. 36].
Постає питання про механізми взаємодії особистості з соціальними умовами, в
результаті чого розвивається обдарованість. Не можна не погодись з О. К. Осницьким,
який як регуляційний механізм реалізації обдарованості виокремлює досвід суб’єктної
активності, що реалізується в комплексах регуляторних умінь. На думку дослідника,
такий підхід вимагає «розгляду обдарованості як багатомірного утворення: орієнтації на
цінності, конструктивну рефлексію, досвід звичної активізації, умілість і здатність до
співробітництва» [7, с. 105]. Таким чином, автор теж на перші ролі виводить особистісні
утворення, провідне місце з-поміж яких відводиться цінностям.
Аксіологічна психологія особистості, яку розвиває З. С. Карпенко, має всі підстави
для того, щоб стати теоретичним підґрунтям персонологічних досліджень в галузі
психології обдарованості. Цілісний підхід до особистості реалізується через розвиток її
суб’єктності на континуумі «індивід-загальнолюдські цінності» із закріпленням в
особистісних цінностях індивідуального досвіду цього розвитку. «Аксіогенез особи являє
собою розгортання її суб’єктних здатностей у цілісній ситуації буття, голографія якої
обіймає індивідний, власне суб’єктний, соціально-особистісний, індивідуальний та
універсальний рекурентні ряди (рівні, синхронізовані сенсоцільовим чином) з
прогресивним ускладненням ціннісно-духовних устремлінь людини» [3, с. 585].
У лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України в результаті багаторічних досліджень було сформульовано методологічні
принципи психодіагностики обдарованості: цілісності, комплексності, надійності,
компліментарності, компаративності, позитивної і динамічної діагностики [11].
Характеризуючи принцип цілісності, Д. К. Корольов підкреслює, що обдарованість є
складним системним феноменом, а відтак необхідно здійснювати цілісний підхід до
діагностики обдарованості на противагу спрямованості на дискретну діагностику окремих
якостей. Дослідник виокремлює два шляхи реалізації принципу системності: аналітичний
і синтетичний. «Аналітичний шлях передбачає розчленування явища на складники, і
дослідження кожного з них окремо з наміром скласти з мозаїки отриманих результатів
цілісну картинку» [11, с. 22]. Констатуючи, що в такий спосіб доволі складно, а то й
неможливо реалізувати принцип цілісності у психодіагностиці обдарованості, автор
віддає перевагу синтетичному підходові, який, на його думку, «вимагає побудови
психодіагностичної ситуації, що близька до ситуації реальної діяльності з метою
дослідження здатності виконувати цю діяльність на тому або іншому рівні» [там само,
с. 22]. При цьому дослідник зазначає, що в практичній реалізації синтетичного підходу
теж є серйозні перешкоди, пов’язані з визначенням і моделюванням діяльності.
Формулювання мети і завдань статті. У статті узагальнюються результати
досліджень, метою яких було створення методики вивчення обдарованості на засадах
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персонологічного й аксіопсихологічного підходів. Для реалізації мети було поставлено
такі завдання: 1) окреслити комплекс теоретичних передумов психодіагностики
обдарованої особистості як системно організованої цілісності; 2) операціоналізувати
розроблену раніше класифікацію цінностей обдарованої особистості з метою створення
методики вивчення ціннісної свідомості; 3) проаналізувати результати пілотного
дослідження і намітити шляхи дальшого вдосконалення методики.
Виклад методики і результатів дослідження. Проведений аналіз показав, що
можливі й інші, відмінні від запропонованих, шляхи реалізації принципу цілісності в
діагностиці обдарованості. Один із шляхів – це його реалізація на вищому системному
рівні. Замість обдарованості як властивості психіки, чи діяльності як сфери прояву
обдарованості, центром дослідницького інтересу має стати обдарована особистість.
Особистісні цінності в цьому контексті розглядаються як один із найважливіших
компонентів структури особистості, що визначає напрямки й динаміку її саморозвитку.
Окреслений підхід не заперечує існування особливостей психіки, які лежать в основі
обдарованості. Він лише констатує, що: 1) будь-які вроджені задатки обдарованості
мають пройти довгий шлях розвитку до рівня екстраординарних здібностей, що
неможливо на рівні ізольованих психічних процесів і вимагає включеності всієї системи
особистості; 2) діагностика окремих показників психіки відомими на цей час методами не
дозволяє скласти цілісної картини обдарованості як передумови високих досягнень;
3) результати такої діагностики не дають достатніх даних для розвитку обдарованості.
Якщо ж обдарована особистість, як результат взаємопроникнення
екстраординарних здібностей і особистісних структур, вивчається цілісно, то в основу
теоретичних моделей і практичної роботи кладуться системні властивості особистості:
1) зміна компонента вищого системного рівня веде до узгодження всіх компонентів
нижчих рівнів і загалом до якісних змін всієї системи, у нашому випадку – до формування
в особи спрямованості на саморозвиток здібностей та обдарованості; 2) зміна
компонента системи нижчого рівня (наприклад, одного з пізнавальних процесів) веде до
зміни всього лише кількох дотичних до нього компонентів того ж рівня, і не спричинює
якісних змін у структурі особистості, зокрема тих, що пов’язані з розвитком
обдарованості.
У результаті багаторічних досліджень нами було виокремлено такі ознаки
обдарованої особистості: 1) найвищий рівень розвитку здібностей і, відповідно, найвищі
(абсолютні чи у порівнянні з віковими нормами) досягнення в певній галузі діяльності;
2) ціннісне ставлення до власних здібностей як до основи особистісної ідентичності;
3) спрямованість на саморозвиток; 4) творча спрямованість; 5) внутрішня (суб’єктноціннісна) саморегуляція [12].
Одним із найзначиміших компонентів системи особистості є особистісні цінності –
сформовані в процесі вирішення життєвих завдань і закріплені в ціннісному досвіді
людини уявлення про індивідуальні способи й етичні межі задоволення базових
особистісних потреб. Типологічна своєрідність обдарованої особистості відображається
у трьох групах особистісних цінностей, кожна з яких поділяється на дві підгрупи:
особистісні цінності соціальної взаємодії (особистісні цінності належності і визнання),
особистісні цінності саморозвитку здібностей (особистісні цінності пізнання та творчості),
цінності особистісної самобутності (особистісні цінності самоідентичності й екзистенційні
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цінності) [5].
Моделюваня і факторно-семантичний аналіз ціннісної свідомості обдарованих
людей, проведені нами раніше, показали, що вона описується двома факторами, які було
названо моральнісними й діяльнісними цінностями. Виявилося, що у кожної обдарованої
особи відповідно до життєвого контексту із загального масиву ціннісних конструктів
виокремлюється група з високозначимих особистісних моральнісних і діяльнісних
цінностей, що стають внутрішніми регуляторами діяльності і саморозвитку. Їх було
названо суб’єктними цінностями, а авторський метод, що складається з комплексу
Цінності
особистісної
самобутності

Особистісні смисложиттєві цінності

Цінності
саморозвитку
здібностей

Особистісні цінності творчості

Цінності
соціальної
взаємодії

Особистісні цінності самоідентичності

Особистісні цінності пізнання
Особистісні цінності визнання
Особистісні цінності належності

Рис. 1. Класифікація особистісних цінностей обдарованої людини
теоретичних уявлень, дослідницьких та інтерпретаційних процедур, які спрямовані на
реконструкцію й вивчення внутрішніх особистісно-ціннісних детермінант регуляції
діяльності та саморозвитку особистості – суб’єктно-ціннісним аналізом [6]. Власне він і
складає теоретико-методологічну основу для обґрунтування й розроблення
діагностичних методик, спрямованих на вивчення й розвиток обдарованої особистості.
Наш підхід змінює пріоритети в діагностиці обдарованої особистості: замість пошуку
предикторів майбутніх високих досягнень, зусилля дослідників спрямовуються на
вивчення обдарованої особистості, яка вже частково чи повністю зреалізувалася, з
допомогою тих дескрипторів у сфері особистості, якими можна було б описати яким
чином і завдяки чому це стало можливим. Йдеться насамперед про вищі системні
утворення, такі як особистісні цінності, спрямованість, стиль життя тощо. При цьому
вкрай важливі динамічні показники, закономірності їх розвитку у діяльності і соціальній
взаємодії. Отримані дані могли б використовуватися 1) для створення збагаченого
освітнього середовища, що забезпечує підвищений рівень здібностей і особистісного
саморозвитку його суб’єктів та ймовірність появи дітей з ознаками обдарованості; 2) для
психологічної підтримки обдарованих дітей на основі знань про закономірності розвитку
обдарованої особистості.
Необхідна для створення ціннісного профілю обдарованої особистості
операціоналізація є досить непростою задачею з огляду на те, що і формулювання, і
суб’єктивна семантика особистісних цінностей є дуже індивідуальними. Але в
розробленій нами класифікації цінностей обдарованої особистості цей аспект вже було
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враховано: крім самозвітів досліджуваних, ми спиралися також на теоретичні викладки і
дослідницькі дані, отримані з допомогою інших методів.
З огляду на завдання створити компактний опитувальник, було вирішено
операціоналізувати кожну з шести груп цінностях у п’яти позиціях, що розкривають
основні аспекти ціннісної регуляції розвитку обдарованої особистості. Зрозуміло, що ці
позиції відображатимуться і в питаннях опитувальника (див. табл. 1.).
ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Якщо розглядати операціоналізацію особистісних цінностей соціальної взаємодії,
то ключовою проблемою для розвитку обдарованої особистості є розбіжності її
особистісних цінностей з груповими нормами. Це особливо впливає на регулювання
процесів саморозвитку в певні вікові періоди (у підлітковому віці, наприклад) та під час
особистісних криз. З огляду на це, особистісні цінності належності в обдарованої особи
мають формуватися таким чином, щоб забезпечити її комфортне існування в соціумі і
відносно безконфліктну взаємодію з ним. До цінностей соціальної взаємодії віднесено
також особистісні цінності визнання, які відображають типові для обдарованих людей
способи задоволення потреби у визнанні.
Таблиця 1
Операціональні дескриптори цінностей соціальної взаємодії
І. ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ НАЛЕЖНОСТІ

ІІ. ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ ВИЗНАННЯ

Орієнтація «культурну» взаємодію
Орієнтація на асертивну взаємодію
Орієнтація на референтну взаємодію
Орієнтація на виосіблення (меншість на більшість)
Орієнтація на віртуальну взаємодію

Орієнтація на «стверджувальну» конкуренцію
Орієнтація на «компетентну» підтримку
Орієнтація на поцінування
Орієнтація на компетентну оцінку
Орієнтація на особистісне визнання

І. Особистісні цінності належності
1. Особистісні цінності, що визначають орієнтацію на культурну взаємодію,
важливі на певних етапах вікового розвитку. Вони є своєрідним інструментом, який
дозволяє уникати деструктивних конфліктних ситуацій у тих випадках, коли обдарована
особа змушена протидіяти тим груповим нормам, яких вона не поділяє, і тим соціальним
ролям, яких вона не збирається грати. Культурна взаємодія базується на
загальноприйнятих стандартах спілкування та етики, на що власне й може спиратися
обдарована особистість, неявно протидіючи соціальному тиску в контактній групі.
2. Орієнтація на виосіблення базується на особистісних цінностях, пов’язаних зі
стратегією, спрямованою на посідання особливого місця, статусу в групі, коли соціальна
регуляція здійснюється не з допомогою групових норм, а іншими механізмами, зокрема
механізмами впливу меншості на більшість. У випадку обдарованої особистості ця
стратегія може бути реалізована лише за рахунок особливих здібностей, які або необхідні
групі включення для утилітарних цілей, або ж для підняття групового статусу.
3. Орієнтація на асертивну взаємодію може сформуватися у групах досить
високого рівня розвитку, в яких можливе взаємне визнання певних ціннісних відмінностей
як можливих, потрібних, взаємозбагачувальних.
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4. Орієнтація на референтну взаємодію основана на своєрідному кооперуванні з
окремими членами групи на основі спільних цінностей та інтересів. В такий спосіб
обдаровані особи відчувають себе членами групи, але при цьому їхні соціальні контакти
і взаємодія є вибірковими.
5. Орієнтація на віртуальну взаємодію необхідна тоді, коли досягнення
обдарованої особи несумірні з можливостями групи глибоко й компетентно поцінувати їх.
Тоді суб’єктом оцінки стає віртуальна група, яку створює для себе обдарована особа,
щоб здійснювати з нею уявний діалог і стримувати відповідь як на питання, пов’язані з
творчою діяльністю, так і на ті питання, що стосуються позиції в соціальній взаємодії і
життєвих виборах у цілому.
ІІ. Особистісні цінності визнання
1. Орієнтація на стверджувальну конкуренцію спрямована на відстоювання
власних цінностей з допомогою результатів діяльності. На відміну від різних форм
руйнівної конкуренції, яка часто спрямована на особистісне знецінення конкурентів та
інші деструктивні дії, завдання стверджувальної конкуренції полягає у визначенні власної
«ціни», свого місця як у творчості, так і в системі соціальних стосунків.
2. Орієнтація на компетентну підтримку є наступним кроком після звичайної
дружньої емоційної підтримки діяльності чи досягнень. Розвитку обдарованості сприяє
підтримка людей, які глибше розуміються на сфері, в якій розвиваються здібності, і самі
є визнаними фахівцями у цій сфері. Компетентна підтримка є необхідною для того, щоб
люди, які стають на шлях розвитку обдарованості, повірили в себе і в можливості досягти
рівня тих визнаних майстрів, які їх підтримують.
3. Орієнтація на поцінування основана на потребі обдарованої особистості в
позитивній оцінці того, чим вона займається. У цьому зв’язку для неї важливо, особливо
на перших етапах розвитку обдарованості, отримувати сигнали про потрібність її занять,
про вагомість їх результатів. Поцінування – це прерогатива не стільки членів контактної
групи, скільки осіб та організацій, які уособлюють суспільство: вчителів, керівників, медіа.
4. Орієнтація на компетентну оцінку, на відміну від орієнтації на компетентну
підтримку, агентами якої є визнані авторитети в обраній галузі, спрямована на
диференційовану оцінку окремих аспектів діяльності та її результатів. Оцінки, що йдуть
від некомпетентних людей, обдарованими, як правило, ігноруються. Але потреба в оцінці
залишається, і важливо, щоб у соціальній групі були люди, оцінка яких приймалася б.
5. Орієнтація на особистісне визнання пов’язана особливим місцем обдарованих
людей в контактній групі, насамперед з їх ціннісною відмінністю від групових стандартів.
У ціннісній взаємодії мають вибудовуватися особливі відносини й особливий статус
обдарованої особистості, який не вимагає повного дотримання групових норм і
застосування санкцій за їх порушення. Власне, особистісне визнання – це не лише
визнання групою права обдарованої особистості на ціннісну автономію, а й визнання її
високого соціального статусу.
ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ САМОРОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ
Цінності саморозвитку здібностей мають особливе значення для обдарованих
людей. У них відображено напружену працю з саморозвитку і самовдосконалення як
пізнавальних, так і творчих здібностей. Особистісні цінності пізнання відображають
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унікальні індивідуальні поєднання показників інтелекту та пізнавальних процесів, які
формуються у кожної людини в процесі розвитку обдарованості. Під особистісними
цінностями творчості потрібно розуміти ті ціннісні утворення, які формуються в
обдарованої людини в процесі її діяльності, пов’язані з її здібностями і їх розвитком.
Оскільки креативність – це іманентна риса обдарованої особистості, а творчі здібності ми
розглядаємо як своєрідну надбудову над звичайними «виконавськими» здібностями, то
фактично більшість діяльностей, в які включається обдарована людина, є творчими, а
відтак із їх допомогою й формуються особистісні цінності творчості.
Таблиця 2
Операціональні дескриптори цінностей саморозвитку здібностей
ІІІ. ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ ПІЗНАННЯ

ІV. ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ ТВОРЧОСТІ

Орієнтація на утилітарне пізнання
Орієнтація на загальне пізнання
(пізнавальний інтерес)
Орієнтація на пізнання у сфері розвитку здібностей
Орієнтація на розвиток окремих пізнавальних
здібностей
Орієнтація на самопізнання (метакогніції)

Орієнтація на персональні стандарти діяльності
Орієнтація на розвиток здібностей
Орієнтація на долання невдач
Орієнтація на відданість задачі
Орієнтація на творчий саморозвиток

ІІІ. Особистісні цінності пізнання
1. Орієнтація на утилітарне пізнання характерна для ранніх етапів розвитку
обдарованої особистості. Пізнавальні процеси активізуються лише у випадку
необхідності вирішення певної задачі чи проблеми. Як правило, з розвитком
обдарованості утилітарна спрямованість поступається місцем самодетермінованій
пізнавальній активності.
2. Орієнтація на загальне пізнання теж є типовою для початкових етапів розвитку
обдарованої особистості. Високий недиференційований пізнавальний інтерес, що покищо не знайшов свого предмету, на нашу думку, може оцінюватися як складник ціннісної
спрямованості на розвиток обдарованості.
3. Орієнтація на пізнання у сфері захоплення (діяльності) позначає переломний
момент у ціннісній регуляції розвитку обдарованості. Поглиблені знання і вищі вміння
виводять обдаровану людину за межі групових стандартів, що активізує рефлексію цих
процесів, особистісну оцінку і рішення про припинення чи продовження розвитку в цьому
напрямку.
4. Орієнтація на розвиток окремих пізнавальних здібностей досить часто
стимулюється освітніми нормами чи науково-популярною літературою. Чимало
обдарованих людей на ранніх етапах експериментують з тренажем пізнавальних
процесів аж поки не переконаються, що звичайне занурення в діяльність дає кращі
результати. Окрім того, виробляється індивідуальний стиль пізнавальної діяльності,
оснований на взаємозбагаченні і взаємокомпенсації пізнавальних функцій в умовах їх
поєднання.
5. Орієнтація на самопізнання є однією з найважливіших, оскільки від її результатів
залежать всі регуляційні процеси. Від початку результати самопізнання – це метакогніції,
в яких зафіксовані індивідуальні особливості планування й виконання діяльності.
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Очевидно, що згодом цінності самопізнання переносяться й на регулювання процесів
особистісного саморозвитку.
ІV. Особистісні цінності творчості
1. Орієнтація на персональні стандарти діяльності – результат розвитку
обдарованості. Обдарованій особистості властиво виробляти власні стандарти, які
стосуються як процесуальних, так і результативних компонентів діяльності, оскільки
загальноприйняті не задовольняють їхніх вимог.
2. Орієнтація на розвиток здібностей виникає з досвідом включення в певну
діяльність і накопичення метакогніцій, з нею пов’язаних. Обдаровані люди краще за інших
усвідомлюють, що здібності мають здатність до розвитку, і послуговуються цим знанням,
щоб досягати бажаних результатів.
3. Орієнтація на долання невдач. Невдачі неодмінно супроводжують процес
творчості, і обдаровані люди розуміють, що вони є обов’язковими, хоча й небажаними.
В особистісних цінностях обдарованих людей невдачі відображаються не як руйнівні
фрустраційні чинники, а як ситуації, аналіз яких сприятиме майбутнім досягненням.
4. Орієнтація на відданість задачі з часів Гальтона вважається ознакою
обдарованої особистості. Вона є ознакою сили мотивації і показником регуляційної
тенденції. Здатність обдарованих людей впродовж тривалого часу займатися однією
справою сприяє й розвитку здібностей до екстраординарних рівнів.
5. Орієнтація на творчий саморозвиток констатує наявність особистісних
цінностей, які виходять за межі актуальних задач. Нові творчі прийоми, отримані в
процесі діяльності, сприймаються обдарованими людьми як результат, цінність якого не
поступається власне результату діяльності. Прийоми і стратегії, що накопичені в
конкретній діяльності, нерідко переносяться на інші сфери, стають основою ціннісної
регуляції соціальних стосунків і проектування саморозвитку. Життєтворчість – термін,
який чи не найбільше підходить саме обдарованим людям, коли йдеться про осмислення
й планування життя й особистісне самоздійснення.
ЦІННОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ САМОБУТНОСТІ
Цінності особистісної самобутності складаються з особистісних цінностей
самоідентичності та смисложиттєвих цінностей. Особистісні цінності самоідентичності
– ціннісне утворення, яке конституює обдаровану особистість насамперед перед нею
самою. Вони є результатом самопізнання й вибору, пов’язаного зі шляхами особистісного
саморозвитку. Обдаровані люди свідомі того, ким вони є і чим вони вирізняються з-поміж
оточення. Цінності самоідентичності дозволяють обдарованій особистості зберігати
цілісність і не втрачати спрямованість на саморозвиток обдарованості в соціальному
оточенні, яке їхні цінності не поділяє.
Смисложиттєві цінності виникають у результаті: а) осмислення людиною
власного життя і вибору напрямку особистісного саморозвитку; б) ствердження свого
вибору в діяльності і накопичення ціннісного досвіду. Обдаровані люди мають цілісну
картину світу і себе в ньому. Їхні особистісні цінності лежать в основі регуляційних
процесів, пов’язаних з реалізацією життєвих планів і завдань, ширших процесів,
пов’язаних із життєвим призначенням, і відповідальністю за те, щоб воно було
реалізовано (див.табл. 3).
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Таблиця 3
Операціональні дескриптори цінностей особистісної самобутності
V. ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ САМОІДЕНТИЧНОСТІ

Орієнтація на власні здібності як цінності
Орієнтація на власні моральнісні цінності
Орієнтація на цінності осібності
Орієнтація на власні оцінні конструкти
Орієнтація на суб’єктність

VI. ОСОБИСТІСНІ СМИСЛОЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ

Орієнтація на життєві цілі
Орієнтація на самореалізацію в майбутньому
Орієнтація на ціннісну автономію (компетентність і
самодетермінацію)
Орієнтація на самоцінність
Орієнтація на духовні цінності

V. Особистісні цінності самоідентичності
1. Орієнтація на власні здібності як цінності виникає в результаті багаторічного
накопичення досвіду вирішення життєвих завдань з допомогою однієї і тієї ж діяльності
(наприклад, технічної, музичної, наукової тощо), а, отже, одних і тих самих здібностей.
Без цих здібностей людина не уявляє свого життя, і у випадку економічних криз віддає
перевагу збереженню і розвитку власних здібностей, навіть якщо це веде до зниження
матеріальних статків.
2. Орієнтація на власні моральнісні цінності виробляється в обдарованих людей в
результаті їхнього особливого стилю життя, стилю спілкування і ціннісної взаємодії з
соціальним оточенням. В особистісних моральнісних цінностях закріплюються перевірені
власним досвідом моральні настанови, які, з одного боку, надають сенсу діяльності
обдарованих людей, а з другого, – регулюють стосунки з іншими людьми в контексті
діяльності й життєвої позиції.
3. Орієнтація на цінності осібності на цьому рівні відрізняється від цінностей
виосіблення, про які йшлося в описі особистісних цінностей належності. Якщо там це
була процесуальна характеристика особи з ознаками обдарованості, яка почала
усвідомлювати свою відмінність від інших і відмінність напрямку свого саморозвитку, то
орієнтація на цінності осібності на рівні самоідентичності – це екзистенційна
характеристика зрілої особистості, яка вже давно ствердилася в своєму життєвому
виборі і має визначені діяльнісні й моральнісні особистісні цінності.
4. Орієнтація на власні оцінні конструкти – це емпірично підтверджена нами
властивість обдарованої особистості мати високу самооцінку у просторі власних оцінних
конструктів, яка може використовуватися для ідентифікації обдарованих людей. Змістові
й структурні особливості самооцінних конструктів можуть служити основою для
складання психологічного портрета обдарованої особистості.
5. Орієнтація на суб’єктність досягається взаємодією моральнісних (смислова
основа) і діяльнісних (інструментальне забезпечення) особистісних цінностей. Суб’єктна
активність проявляється насамперед у творчості як своєрідній надситуативній і
наднормативній активності. У життєвих виборах, плануванні саморозвитку і вчинках
обдаровані люди вирізняються високим рівнем суб’єктності, в основі якої лежать їхні
особистісні цінності.
VІ. Особистісні смисложиттєві цінності
1. Орієнтація на життєві цілі в обдарованих осіб є цілком предметною. Цілі, як
правило, продумані, послідовно розміщені в часовій перспективі, високі, але водночас
реалістичні й досяжні, оскільки ґрунтуються на ціннісному досвіді попередніх досягнень і
саморозвитку.
2. Орієнтація на самореалізацію в майбутньому характерна для обдарованих
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людей, які ще досить молоді, але вже мають вагомі досягнення. Але не лише особистий
досвід (він, звісно, найважливіший), але й знання біографій видатних людей можуть
сприяти цьому важливому ціннісному утворенню, яке задає телеологічний вектор
саморозвитку і спрямовує його в русло розвитку обдарованості.
3. Орієнтація на ціннісну автономію для обдарованої особистості стає можливою
з досвідом, після усвідомлення, що це можливо. Ціннісна автономія, що ґрунтується на
внутрішніх ціннісних утвореннях, дозволяє обдарованій людині не відволікатися від
творчості на ситуаційні виклики.
4. Орієнтацію на самоцінність обдарованим людям забезпечують особистісні
цінності, накопичені в процесі постійної соціальної валідизації як результатів творчої
діяльності, так і стилю власного життя. Відтак обдаровані люди на певному етапі
особистісного розвитку усвідомлюють власну значимість і перестають потребувати
зовнішньої оцінки.
5. Орієнтація на духовні цінності розуміється як ціннісний діалог обдарованої
особистості з загальнолюдськими цінностями, цінностями культури в широкому розумінні
цього слова. Для обдарованих людей важливо, щоб їхній внесок було долучено до
набутків людства, навіть якщо це буде у далекій часовій перспективі.
На основі виокремлених дескрипторів для шести груп цінностей, що відображають
типологічні особливості обдарованої особистості, було сформульовано питання
опитувальника «Профіль ціннісної свідомості обдарованої особистості». Таким чином,
опитувальник включає 30 тверджень, які пред’являються з допомогою веб-орієнтованої
е-платформи «Обдарованість ТЕСТ online». Досліджуваним пропонується оцінити за 10бальною шкалою як їх характеризує те чи інше твердження. У результаті опрацювання
отриманих даних підраховуються сумарні показники за окремими групами цінностей і
загальний показник ціннісної спрямованості обдарованої особистості.
Пілотне дослідження було проведене на базі ліцею-інтернату для обдарованих учнів.
У результаті було отримано усереднений профіль ціннісної свідомості (див. рис. 2.).
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Рис.2. Усереднені профілі ціннісної свідомості учнів ліцею для обдарованих дітей
Загалом маємо середні значення за всіма показниками (у математичному розумінні,
оскільки процедури зі стандартизації опитувальника ще не проводилися). Не виявлено
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суттєвих розбіжностей у показниках хлопців і дівчат. Спостерігається «просідання»
профілю за шкалою самоідентичності. З отриманих даних можна зробити такі попередні
висновки: 1) близькі до середніх показники профілю засвідчують статус учнів, що
досліджувалися, як осіб із ознаками обдарованості; 2) нижчі показники за шкалою
самоідентичності можливо свідчать про кризу самоідентичності, характерну для
раннього юнацького віку. Загалом ці висновки є попередніми і потребують емпіричної
перевірки через порівняння зі встановленими віковими нормами для дітей з ознаками
обдарованості та дітей, які таких ознак не проявляють.
Важливо те, що вже на цьому етапі роботи над методикою, можливий аналіз
індивідуальних профілів за такими критеріями як: 1) відмінність індивідуальних
показників від середніх; 2) екстремальні (найнижчі і найвищі) значення за окремими
шкалами. Для прикладу розглянемо профіль досліджуваного О.Б. На рис. 3. видно
«просідання» профілю за шкалами особистісних цінностей належності та визнання і
«пікові» значення особистісних цінностей пізнання.
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Рис.3. Профіль ціннісної свідомості ліцеїста О.Б.
Отримані дані можуть свідчити про те, що для цього учня характерні розбіжності між
пізнавальною спрямованістю і визнанням його досягнень у групі, що спонукає до
застосування додаткових психологічних методів із метою діагностування локальних
ціннісних криз. Якщо кризові явища мають місце, застосовуються методи ціннісної
підтримки за орієнтовною схемою, наведеною в табл. 4.
Таблиця 4
Орієнтовна модель застосування психологічних тренінгів для ціннісної підтримки
розвитку обдарованої особистості
Специфічні для
обдарованої особистості
ціннісні кризи
належності
визнання
пізнання
творчості
самоідентичності
екзистенції

Методи надання ціннісної підтримки
тренінги рефлексивності, комунікації, асертивності тощо
тренінги взаємного поцінування
тренінги пізнавальних процесів, метакогніцій
тренінги креативності, тренінги дій та операцій, винахідництва тощо
тренінги референтності, віртуальної підтримки груп вищого рівня
тренінги цілеспрямованості, логотренінги
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Ціннісна підтримка – це розроблений нами метод індивідуальної критеріально
спрямованої психологічної допомоги, спрямованої на ствердження особистісних
цінностей через соціальну рефлексію і набуття досвіду практичної діяльності та
соціальної взаємодії [9; 10].
Для ціннісної підтримки можуть використовуватися вже відомі психологічні методи і
педагогічні технології. Особлива роль відводиться спілкуванню з обдарованими людьми,
книгам і кінофільмам про них, автобіографічним і мемуарним творам, у яких порушуються
ціннісні проблеми соціальної взаємодії, саморозвитку здібностей і ціннісної самобутності
обдарованої особистості. Ціннісна підтримка має гармонізувати структуру ціннісної
свідомості, відновити чи запустити механізми саморегуляції розвитку здібностей і
особистісного розвитку в цілому.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
1. Суб’єктно-ціннісний підхід до обдарованості відкриває можливості для
розроблення психодіагностичних процедур, спрямованих на дослідження обдарованої
особистості як системної цілісності, як результату взаємопроникнення екстраординарних
здібностей і особистісних структур. Особистісні цінності розглядаються як системний
компонент вищого рівня, зміни в якому ведуть до трансформацій і узгоджень усіх
компонентів нижчих рівнів і загалом до якісних змін всієї системи, що є підґрунтям для
формування в особи спрямованості на саморозвиток здібностей та обдарованості.
2. У результаті операціоналізації притаманних обдарованим людям особистісних
цінностей (особистісні цінності належності, визнання, пізнання, творчості,
самоідентичності й екзистенційні цінності), було виокремлено тридцять операціональних
дескрипторів, що лягли в основу конструювання опитувальника «Профіль ціннісної
свідомості обдарованої особистості».
3. Дані пілотного дослідження свідчать про те, що розроблений опитувальник є
досить чутливим інструментом для попередньої індивідуальної діагностики кризових
моментів у ціннісній свідомості, які можуть гальмувати розвиток обдарованості. Виявлені
позитивні тенденції можуть бути зафіксовані, а негативні компенсовані за допомогою
ціннісної підтримки – спеціально розробленого методу адресної індивідуальної
психологічної допомоги, що спирається на особистісні цінності і полягає в гармонізації
ціннісної свідомості особи.
Перспективи подальших досліджень вбачаються в адаптації опитувальника
«Профіль ціннісної свідомості обдарованої особистості» для різних вікових груп і видів
обдарованості; у розробленні варіанту опитувальника з дихотомічним поділом питань,
спрямованим на виявлення тенденцій до розвитку обдарованості чи відмови від
розвитку; у стандартизації і «протоколізації» процедур ціннісної підтримки в типових
випадках особистісних ціннісних криз соціальної взаємодії, саморозвитку здібностей чи
цінностями особистісної самобутності.
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Muzyka O.L. Method «Profile of the value consciousness of gifted personality»:
theoretical preconditions and results of approbation. The possibilities of creating
psychodiagnostic procedures for the study of a gifted personality as a systemic integrity are analyzed.
On the basis of the author's classification of values, a questionnaire «Profile of the value
consciousness of a gifted personality» was constructed.
Personality values of membership are operationalized through orientation towards "cultural",
assertive, referential, virtual interaction and disposition. The personal values of recognition are
presented in the questionnaire through targeting "assertive" competition, "competent" support and
evaluation, appreciation and personal recognition.
The personal values of cognition were specified in orientations on utilitarian and general
knowledge, on knowledge in the field of development of abilities, on the development of individual
cognitive abilities, on self-knowledge. Personality values of creativity are considered through
orientation to personal standards of activity, development of abilities, to overcome failures, devotion
of the task, to creative orientation.
Personal values of self-identity are operationalized through orientation on ability as a value, on
their own moral values, on the values of personality, on high self-esteem in the space of their own
valuing constructs, on subjectivity. The personal meanings of life values were presented as
orientations on life goals, on self-realization in the future, on value autonomy, on self-worth, on spiritual
values
The data of the pilot study are analyzed and it is established that the developed questionnaire
is a sensitive tool for individual diagnostics of the value consciousness of gifted personality. The
possibilities of valuable support – a specially developed method of targeted individual psychological
help, based on personal values – are outlined and it consists in the harmonization of the value
consciousness of a gifted personality.
Key words: giftedness, gifted personality, value consciousness, personality values,
axiogenesis, self-development, psychodiagnostics.
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В.В. Балахтар
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ З
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Балахтар В.В. Ціннісні орієнтації як показник професійного становлення
фахівців з соціальної роботи. У статті висвітлено результати дослідження ціннісних
орієнтацій, які виступають важливою умовою становлення особистості фахівця у сфері
соціальної роботи у складних реаліях сьогодення. Обґрунтовано, що рівень
сформованості ціннісно-смислової сфери загалом та її складових (ціннісних орієнтацій)
зокрема впливають на формування соціально активної позиції фахівця, його моральної
свідомості, професійної готовності до якісної реалізації соціальної роботи.
Наведено результати емпіричного дослідження ціннісних орієнтацій, які дозволили
виявити найбільш значущі термінальні (здоров’я, любов, щасливе сімейне життя, активне
діяльне життя, життєва мудрість) та інструментальні цінності для фахівців з соціальної
роботи (життєрадісність, охайність, високі запити, відповідальність, незалежність,
чесність), а також найменш значущі (термінальні: орієнтації на щастя інших, розваги,
краса природи і мистецтва, свобода, творчість; інструментальні: вихованість, тверда
волю, ефективність у справах, терпимість, широта поглядів, чуйність). Виявлено
суперечливий та мінливий характер ціннісних орієнтацій фахівців, значну невідповідність
їхніх ціннісних орієнтацій меті і завданням соціальної роботи як складової соціального
захисту населення, що підтверджено результатами факторного аналізу термінальних та
інструментальних цінностей. Установлено особливості ціннісних орієнтацій
досліджуваних фахівців на різних стадіях професійного становлення залежно від статі,
віку, тощо. Обґрунтовано доцільність розвитку ціннісних орієнтацій упродовж
професійного становлення фахівців з соціальної роботи.
Ключові слова: ціннісні орієнтації особистості; фахівець з соціальної роботи;
професійні цінності; професійне становлення; термінальні цінності; інструментальні
цінності; соціальна робота.
Балахтар В.В. Ценностные ориентации как показатель профессионального
становления специалистов по социальной работе. В статье освещены результаты
исследования ценностных ориентаций, выступающие важным условием становления
личности специалиста в области социальной работы в сложных реалиях настоящего
времени. Обосновано, что уровень формирования ценностно-смысловой сферы в целом
и его составляющих (ценностных ориентаций) в частности влияют на формирование
социально активной позиции специалиста, его нравственного сознания,
профессиональной готовности к качественной реализации социальной работы.
Показаны результаты эмпирического исследования ценностных ориентаций,
позволяющие выявить наиболее значимые терминальные (здоровье, любовь,
счастливая семейная жизнь, активная деятельная жизнь, жизненная мудрость) и
инструментальные ценности для специалистов по социальной работе
(жизнерадостность, опрятность, высокие запросы, ответственность, независимость,
честность), а также наименее значимые – терминальные: ориентации на счастье других,
развлечения, красота природы и искусства, свобода, творчество; инструментальные:
воспитанность, твердая волю, эффективность в делах, терпимы во, широта взглядов,
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чуткость. Выявлен противоречивый и изменчивый характер ценностных ориентаций
специалистов, значительное несоответствие их ценностных ориентаций целям и
задачам социальной работы как составляющей социальной защиты населения, что
подтверждается результатами факторного анализа терминальных и инструментальных
ценностей.
Установлены особенности ценностных ориентаций исследуемых специалистов на
разных стадиях профессионального становления в зависимости от пола, возраста и т. п.
Обоснована целесообразность развития ценностных ориентаций на протяжении
профессионального становления специалистов по социальной работе.
Ключевые слова: ценностные ориентации личности; специалист по социальной
работе; профессиональные ценности; профессиональное становление; терминальные
ценности; инструментальные ценности; социальная работа.
Постановка проблеми. Важливою умовою становлення особистості фахівця у
сфері соціальної роботи у складних реаліях сьогодення є рівень сформованості ціннісносмислової сфери загалом та її складових – ціннісних орієнтацій, що виступають одним з
основних чинників соціально активної позиції фахівця, його моральної свідомості,
готовності до якісної реалізації професійної діяльності в умовах змін. Ціннісні орієнтації
обумовлені мінливістю соціально-економічних умов, особливостями особистості
фахівця, його віком, досвідом професійної діяльності у сфері соціальної роботи як
нормативної діяльності, пов’язаної з моральними цінностями і соціальними нормами, з
поведінкою людини, що передбачає «прояв гуманістичного ставлення до людей» [11,
с. 72-80]. Цінності визначають способи ставлення до світу, до людей і до самого себе,
служать еталоном, ідеалом для всіх людей і являють собою розподілені разом з іншими
переконання відносно цілей до яких потрібно прагнути [10, с. 15].
Отже, актуальність проблематики вивчення ціннісних орієнтацій особистості
фахівців з соціальної роботи зумовлено об’єктивною потребою їх поглибленого
дослідження як показника його професійного становлення, оскільки одна з основних
функцій соціальної роботи (аксіологічна) передбачає формування відповідної ієрархії
цінностей, за допомогою якої людина здатна оцінювати соціальну ситуацію, явища,
вчинки інших людей як з позицій сенсу життя, життєвих цінностей, так і з позицій
морально-етичної парадигми даного соціального середовища [2, с. 103-109]. Ціннісні
орієнтації формуються у процесі засвоєння людиною певного соціального досвіду і
проявляються в його цілях, переконаннях, інтересах, тобто в процесі соціалізації [6,
с. 73].
Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблеми цінностей,
окремих аспектів ціннісно-смислової сфери особистості, ціннісних орієнтацій зробили
Г. Балл [1], М. Боришевський [4], О. Бондарчук [3], Н. Журавльова [7], О. Леонтьєв [9],
З. Карпенко[8], Г. Радчук [12], М. Рокич [12], Ш. Шварц [18] та інші. Зокрема, О. Леонтьєв,
досліджуючи ціннісні орієнтації, вважав, що «це провідний мотив – мета підноситься до
істинно людського і не відокремлюється від людини, а зливає його життя з життям людей,
їх благом. Такі життєві мотиви здатні створити внутрішню психологічну виправданість її
існування, яка складає сенс життя» [5; 9]. Науковець вагоме місце у структурі особистості
відводив цінностям внутрішнього світу людини, які визначав як вищу інстанцію
особистості.
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З іншого боку, досліджено проблеми становлення й розвитку особистості упродовж
опанування професійною діяльністю (навчання), а також безпосередньо в процесі її
практичної реалізації (Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, Г. Балл, О. Бондарчук,
Б. Братусь, Е. Зеєр, Є. Клімов, С. Максименко, Л. Мітіна, В. Семиченко, Л. Сердюк та ін.).
Висвітленню професійно важливі, особистісні якосте і фахівців соціальної роботи,
чинники та умови їх розвитку (Т. Алексєєва, С. Архипова, О. Безпалько, О. Бодальов,
Н. Волкова, І. Грига, М. Данилець, О. Іванова, А. Капська, О. Карпенко, В. Курбатов,
В. Полтавець, С. Харченко та ін.). Як зазначає Т. Титаренко: «особистість – не лише
ансамбль суспільних відносин, вона містить чимало тілесного, природного, органічного»
[15, c. 89]. З огляду на це, становлення особистості фахівця з соціальної роботи має
ґрунтуватись на поєднанні двох взаємозалежних складових: створенні гідних умов життя,
задоволенні й підтримці на належному рівні базових вітальних потреб, а також належний
розвиток ціннісних орієнтацій, залучення до морального самотворення, гармонійного
поєднання матеріальних цінностей та потреби у духовному збагаченні.
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті – висвітлити результати
емпіричного дослідження особливостей та умов формування ціннісних орієнтацій
фахівців з соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення.
Завдання статті полягають у: 1) виявленні найбільш значущих цінностей для
фахівців з соціальної роботи;
2) виявити особливості ціннісних орієнтацій фахівців з соціальної роботи;
3) визначити особливості ціннісних орієнтацій досліджуваних фахівців залежно від
стадій професійного становлення, статі, віку, тощо.
Виклад методики і результатів дослідження. В емпіричному дослідженні
ціннісних орієнтацій фахівців з соціальної роботи взяли участь 625 соціальних
працівників з різних регіонів України, з них 76,2% досліджуваних жінки і 23,8% – чоловіки,
при цьому 75,7% працює у соціальних службах міста, а 24,3% досліджуваних працюють
у соціальних службах та організаціях у сільській місцевості.
У дослідженні використано методику М. Рокича [10], що дозволило дослідити
ціннісні орієнтації фахівців з соціальної роботи. Отримані дані підлягали кореляційному,
факторному, дисперсійному аналізам за допомогою пакета статистичних програм SPSS
(версія 23.0).
За результатами дослідження за методикою М. Рокича виявлено, що найбільш
значущими термінальними цінностями для фахівців з соціальної роботи, є: здоров’я
(78,6%), любов (62,6%), щасливе сімейне життя (57,3), активне діяльне життя (52,5%),
життєва мудрість (49,0%). Водночас, викликає стурбованість той факт, що найменш
значущими виявилися орієнтації на щастя інших (57,4%), розваги (66,4%), краса природи
і мистецтва (55,5%), свобода (49,9%), творчість (48,6%).
Щодо інструментальних цінностей, то найбільш значущими виявилися
життєрадісність (54,1%), охайність (49,9%), високі запити (49,9%), відповідальність
(41,8%), незалежність (40,6%), чесність (40,5%), а до найменш значущих віднесено:
вихованість (61,0%), тверду волю (53,3%), ефективність у справах (49,8%), терпимість
(44,2%), широта поглядів (38,7%), чуйність (31,8%).
Отримані результати свідчать, на нашу думку, про певну невідповідність ціннісних
орієнтацій фахівців з соціальної роботи меті і завданням професійної діяльності як
складової соціального захисту населення. Цей факт було підтверджено результатами
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факторного аналізу термінальних та інструментальних цінностей, що дозволив виявити
досить суперечливі особливості ціннісних орієнтацій досліджуваних фахівців (табл. 1).
Таблиця 1
Особливості ціннісних орієнтацій досліджуваних фахівців з соціальної роботи
Фактори

Основні цінності
позитивного полюсу

«cоціальна
активність»

Активне діяльне життя,
раціоналізм

«перфекціонізм»

Краса природи і
мистецтва, охайність,
непримиримість до
недоліків
Суспільне визнання,
широта поглядів,
терпимість

«цінності
професійної
взаємодії»
«життєві
цінності»

Розваги, незалежність,

«продуктивність»

Пізнання, тверда воля

Кількість
фахівців
(у %)
35,2

31,7

30,0

23,3

31,7
«креативність»

Свобода, творчість,
щастя інших, високі
запити

34,1

Основні цінності
негативного полюсу
Щасливе сімейне життя,
наявність хороших
друзів, чуйність, чесність
Упевненість у собі,
розвиток, сміливість у
відстоюванні власної
думки, самоконтроль
Цікава робота,
вихованість,
життєрадісність,
старанність
Любов, здоров’я,
освіченість
Матеріально
забезпечене і
продуктивне життя,
відповідальність
Життєва мудрість

Кількість
фахівців
(у %)
33,0

33,3

39,7

30,2

27,6

33,6

Загалом було виокремлено 6 факторів, які охопили 58,2 % сумарної дисперсії. До
позитивного полюсу першого фактору «Соціальна активність» (14,9% сумарної
дисперсії) увійшли термінальна цінність: «активне діяльне життя» (0,466) й
інструментальна цінність: «раціоналізм» (0,417), а до негативного – термінальні цінності:
«наявність хороших і вірних друзів» (-0,486), «щасливе сімейне життя» (-0,501) та
інструментальні: «чесність» (-0,784), «чуйність» (-0,727).
Отже, за результатами аналізу складових першого фактору можна констатувати
протиставлення повноти та емоційної насиченості професійної діяльності і щасливого
сімейного життя, що, на нашу думку, є відображенням їх амбівалентної позиції у
професійній діяльності у сфері соціальної роботи.
До позитивного полюсу другого фактору «Перфекціонізм» (11,8% сумарної
дисперсії) увійшли такі термінальні цінності, як «краса природи і мистецтва» (0,558), й
інструментальні цінності: «непримиренність до недоліків у собі та інших» (0,604),
«охайність» (0,604), а до негативного – термінальні цінності: «розвиток» (-0,475),
«впевненість у собі» (-0,677) й інструментальні: «сміливість у відстоюванні власної думки
(точки зору)» (-0,585), «самоконтроль» (-0,553). Отже, цей фактор засвідчує
протиставлення переживання фахівцем почуття прекрасного в природі і мистецтві до
постійного фізичного й духовного вдосконалення й самоствердження, прагнення
досягнути ідеалу у процесі особистісно-професійного становлення.
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Позитивний полюс третього фактору «Цінності професійної взаємодії» (10,6%
сумарної дисперсії) склали такі термінальні цінності: «суспільне визнання» (0,564), й
інструментальні цінності: «широта поглядів» (0,571) і «терпимість» (0,560). Негативний
полюс утворили термінальна цінність «цікава робота» (-0,495) й інструментальні:
«вихованість» (-0,597), «старанність» (-0,496), «життєрадісність» (-0,489). Тобто,
протиставляються цінності суспільного визнання, уміння зрозуміти чужу точку зору,
доброзичливого, толерантного ставлення і цікава робота, гарні манери,
дисциплінованість, почуття гумору.
Позитивний полюс четвертого фактору «Життєві цінності» (9,9% сумарної
дисперсії) склали термінальні цінності: «розваги» (0,500) й інструментальні цінності:
«незалежність» (0,505), а до негативного полюсу – термінальні цінності: «любов» (0,661), «здоров’я» (-0,559) й інструментальні цінності: «освіченість» (-0,527). Таким
чином, даний фактор відображає суперечність між способами задоволення потреб та
інтересів особистості: працьовитістю, продуктивністю у роботі, здатністю діяти
самостійно, відсутністю обов’язків і потребами у духовній і фізичній близькості з коханою
людиною, фізичного і психічного здоров’я, широкий спектр знань і висока культура.
До позитивного полюсу п’ятого фактору «Продуктивність» (7,9% сумарної
дисперсії) увійшли термінальні цінності: «пізнання» (0,479)і інструментальні цінності:
«тверда воля» (0,413), а до негативного – термінальні цінності: «матеріально
забезпечене життя» (-0,659), «продуктивне життя» (-0,515) та інструментальні:
«відповідальність» (-0,413). Іншими словами, даний фактор висвітлює суперечливі
тенденції розширення освіти, світогляду, інтелектуального розвитку, вміння відстояти
власну точку зору з одного боку, і з іншого – відсутність проблем, матеріальних труднощів
уможливлює максимально повну реалізацію своїх можливостей і здібностей на шляху
професійного становлення.
Позитивний полюс шостого фактору «Креативність»(6,7% сумарної дисперсії)
склали термінальні цінності: «свобода» (0,599), «творчість» (0,508),«щастя інших»
(0,469) й інструментальні цінності: «високі запити» (0,483), а негативний полюс –
термінальні цінності: «життєва мудрість» (-0,493). Отже, у даному випадку можна
говорити про суперечливі тенденції щодо реалізації основної мети соціального
працівника – добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, всього народу, людства
в цілому, самостійність, незалежність у судженнях і вчинках через творчу діяльність,
високі вимоги до життя і високий рівень домагань, що потребує зрілості суджень і
здорового глузду, які досягаються життєвим досвідом.
Установлено особливості ціннісних орієнтацій досліджуваних фахівців залежно від
статі, віку, тощо. Зокрема, виявлено, що для чоловіків більш значущими є орієнтація на
перший полюс факторів «Соціальна активність», «Цінності професійної взаємодії»,
«Продуктивність», «Креативність», а для жінок значущими виявилися цінності другого
полюсу даних факторів (р < 0,01). Це свідчить про те, що більш цінними є вміння логічно
мислити, приймати обдумані раціональні рішення, повага оточуючих, авторитет в
колективі, уміння зрозуміти і поважати чужу точку зору, толерантність, самостійність і
незалежність у судженнях, високі вимоги до життя і високі домагання тощо.
Щодо факторів «Життєві цінності» та «Перфекціонізм», то для чоловіків більш
значущими є орієнтація на другий полюс факторів (р < 0,01), що, на нашу думку, можна
пояснити нетрадиційним для чоловіків видом професійної діяльності. При цьому варто
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відзначити, що в цілому чоловіків характеризує тенденція до зниження показників
упродовж стадій професійного становлення, окрім факторів «Цінності професійної
взаємодії» і «Креативність» (рис. 1).

Рис. 1. Значущість фактору «Цінності професійної взаємодії» для фахівців соціальної
роботи залежно від стадій професійного становлення, де:
1 – стадія самовизначення в якості фахівця; 2 – стадія самопроектування (життєконструювання)
професійного шляху; 3 – саморегуляція у професійній діяльності; 4 – самоствердження та
самовдосконалення у професійній діяльності; 5 – самореалізація фахівця як професіонала, досягнення
«акме»; 6 – рефлексія професійного досвіду і самотворення смислу подальшого життєвого шляху.

Отже, у даному випадку можна говорити про те, що соціальна робота, як
професійна діяльність спрямована на забезпечення добробуту людей, їхній розвиток і
вдосконалення та є професією, що потребує вирішення багатьох проблем як у
становленні особистості фахівців як професіоналів, так і самої професійної діяльності у
сфері соціальної роботи, що зумовлено соціально-економічними чинниками, складною
соціально-політичною ситуацією у державі. З іншого боку, це професія, яка не є
характерною для чоловіків.
Подібні тенденції встановлено для досліджуваних фахівців залежно від стажу
роботи.
Аналіз одержаних результатів свідчить про доцільність розвитку ціннісних
орієнтацій у фахівців у сфері соціальної роботи. При цьому розвитку і вдосконалення
можуть потребувати наступні складові:
–мотиваційна, що передбачає задоволення потреб, спрямованість і мотивування
поведінки й професійної діяльності до засвоєння духовної культури суспільства і
соціальної роботи, перетворення культурних та морально-етичних цінностей в стимули
практичної поведінки людей;
–когнітивна, спрямована на розширення своєї освіти, розвитку і вдосконалення
інтелектуальних здібностей, вербальної креативності, ціннісно-смислової сфери,
чинників її формування, усвідомлення особистісних ціннісних орієнтацій,
загальнолюдських і професійних цінностей і смислів, здатності до рефлексії, пізнання,
саморозвитку та самонавчання упродовж життя ;
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–афективно-оцінна, що забезпечує емоційно-ціннісне ставлення до себе як
фахівця і професіонала, толерантне, гуманне – до інших людей; розвиток оціночного
ставлення до ситуацій і явищ, аналітичних, оціночних та інтерпретаційних вмінь, навиків
проектування і життєтворчості, захопленість професійною діяльністю;
–конативна – що передбачає уміння диференціювати цінності, реалізувати
цінності у щоденній професійній діяльності відповідно до інтеріоризованих цінностей,
цілеспрямованість і відповідальність у професійній діяльності (опанування структурними
складовими).
На нашу думку, саме для фахівця з соціальної роботиціннісні орієнтації є важливим
компонентом структури його особистості як стратегічної мети професійної діяльності, що
скеровує поведінку і діяльність фахівців у сфері соціальної роботи, впливає на зміст і
спрямованість потребово-мотиваційної сфери.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Результати дослідження
ціннісних орієнтацій підтвердили важливість і необхідність формування ціннісносмислової сфери загалом та її складових (ціннісних орієнтацій) зокрема. Висвітлено, що
ціннісні орієнтації виступають одним з основних чинників соціально активної позиції
фахівця, його моральної свідомості, професійної готовності до якісної реалізації
соціальної роботи. Наведено результати емпіричного дослідження ціннісних орієнтацій,
які дозволили виявити найбільш значущі термінальні (здоров’я, любов, щасливе сімейне
життя, активне діяльне життя, життєва мудрість) та інструментальні цінності для фахівців
з соціальної роботи (життєрадісність, охайність, високі запити, відповідальність,
незалежність, чесність), а також найменш значущі (термінальні: орієнтації на щастя
інших, розваги, краса природи і мистецтва, свобода, творчість; інструментальні:
вихованість, тверда волю, ефективність у справах, терпимість, широта поглядів,
чуйність). Виявлено суперечливий та мінливий характер ціннісних орієнтацій фахівців,
значну невідповідність їхніх ціннісних орієнтацій меті і завданням соціальної роботи як
складової соціального захисту населення, що підтверджено результатами факторного
аналізу термінальних та інструментальних цінностей.
Обґрунтовано доцільність розвитку ціннісних орієнтацій у професійному
становленні фахівців з соціальної роботи, що сприяють реалізації основної мети його
професійної діяльності – добробут, розвиток і вдосконалення інших людей,
самостійність, незалежність у судженнях і вчинках, можливість творчої діяльності, високі
вимоги до життя і високий рівень домагань та зрілістю суджень і здоровим глуздом, які
досягаються життєвим досвідом. Установлено особливості ціннісних орієнтацій
досліджуваних фахівців на різних стадіях професійного становлення залежно від статі,
віку, тощо, оскільки, саме для фахівця з соціальної роботи, ціннісні орієнтації є важливим
компонентом структури його особистості як стратегічної мети професійної діяльності, що
скеровує його поведінку і діяльність, впливає на зміст і спрямованість потребовомотиваційної сфери.
Зроблені нами висновки не розкривають повною мірою усіх особливостей ціннісних
орієнтації у професійному становленні фахівців у сфері соціальної роботи. Окремих
досліджень потребують психологічна готовність керівників соціальних служб до розвитку
ціннісно-смислової сфери особистості фахівців з соціальної роботи тощо.
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Balhathar V.V. Valuable orientations as an indicator of the professional formation
of Social Work specialists. The article highlights the results of the study of the value
orientations, which are an important condition for the personality development of a Social Work
specialist in the difficult realities of the present. The level of formation of the value-semantic
sphere in general and its components (value orientations) in particular has been substantiated
which influence on the formation of a socially active position of a specialist, his/her moral
consciousness, professional readiness for a qualitative implementation of Social Work. The
results of the empirical study of the value orientations that have revealed the most significant
terminal (health, love, happy family life, active life, life wisdom) and instrumental values for
Social Work specialists (cheerfulness, cleanliness, high demands, responsibility,
independence, honesty), as well as the least significant (terminal: orientation to the happiness
of others, entertainment, beauty of nature and art, freedom, creativity, instrumental: parenting,
firm will, efficiency in affairs, tolerance, liberality, sensitivity) have been provided. The
contradictory and changing nature of the value orientations of specialists are revealed, the
significant discrepancy of their value orientations with the purpose and tasks of social work as
an integral part of social protection of the population, which is confirmed by the results of the
factor analysis of terminal and instrumental values. The expediency of development of the
value orientations during the professional formation of Social Work specialists in has been
substantiated. The peculiarities of the value orientations of the investigated specialists at
different stages of professional development depending on sex, age, and others are
determined.
Key words: the value orientations of the person; Social Work specialist; professional
values; professional formation; terminal values; instrumental values; Social Work.
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ПОЧУТТЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Володарська Н.Д. Почуття благополуччя у контексті психології цінностей
особистості. У статті розглядаються основи психології почуття благополуччя у контексті
психології цінностей, і досліджується фундаментальна онтологічна схожість цих двох
явищ життя людини. Проаналізовані філософські, релігійні, психологічні підходи у
дослідженні уявлень про почуття благополуччя у контексті ієрархії цінностей особистості.
Внаслідок цього було показано, що парадигмальна концепція психологічних явищ
афективної сфери людини розкриває закономірності виникнення почуття благополуччя в
залежності від контексту життєвих цінностей особистості. На основі інтерсуб’єктної
концепції взаємодії особистості з її оточенням були виокремлені можливості змін у
проявах цього почуття.
Ключові слова: діалог, почуття благополуччя, емоції, цінності, інтерсуб’єктнодіалогічний підхід.
Володарская Н.Д. Чувство благополучия в контексте психологии ценностей
личности. В статье рассматриваются основы психологии чувства благополучия в
контексте психологии ценностей и исследуется фундаментальная онтологическая
схожесть этих двух психологических явлений жизни человека. Проанализированы
философские, религиозные, психологические подходы в исследовании представлений
о чувстве благополучия в контексте иерархии ценностей личности. В результате этого
было показано, что парадигмальная концепция психологических явлений аффективной
сферы человека расскрывает закономерности возникновения чувства благополучия в
зависимости от контекста жизненных ценностей личности. На основе интерсубъектной
концепции взаимодействия личности с ее окружением были выделены возможности
изменений в проявлених этих чувств.
Ключевые слова: диалог, чувство благополучия, эмоции, ценности,
интерсубъектно-диалоговый подход.
Постановка проблеми. В останні роки явища почуття благополуччя особистості, її
внутрішнього ціннісного світу, духовності активно вивчаються у вітчизняній і зарубіжній
психології. Одночасно з цим психологи все більше досліджують закономірності
діалогічної взаємодії, а також розвиток діалогово-феноменологічного підходу в
психологічній науці.
Не дивлячись на досягнення в практиці цих підходів, в першу чергу, гештальтпідході, недостатньо досліджуваним залишається зв’язок почуття благополуччя
особистості і психології цінностей, її смисложиттєвих орієнтацій. Аналіз наукової
літератури такожпоказує, що в сучасній психології відсутні концепції почуття і переживань
благополуччя особистості у контексті її цінностей.
Аналіз останніх публікацій. Проблемі цінностей особистості присвячені
роботибагатьох вчених – представників філософії, етики, естетики, культурології,
психології, педагогіки, богослов’ята інших.
З позицій релігійних вчень зв’язок цінностей та почуття благополуччя особистості
розуміється як духовність,благість, як складне, багатомірне явище, що виявляє
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внутрішню цілісність особистості, наявність певного внутрішнього стрижня, який
визначає життєві цілі, смисли людини, осмисленість життя, її моральну і гуманістичну
спрямованість [12; 15]. З позицій філософського підходу, таких представників як
М.М. Бахтін [2], П.А. Флоренський [15], С.Л. Франк [12], А.А. Ухтомський [11], М. Бубер,
Е. Левінас, В.С. Біблер [3], Г.С. Батіщев, М.С. Каган та інших, почуття благополуччя
особистості в контексті її цінностей розглядається як феноменологія людської
духовності. Роботи цих мислителів розкривають фундаментальні екзистенційнотрансцендентні основи переживання благополуччя, уявлень про благість у житті
особистості. М.М. Бахтін трактує розвиток особистості як необхідність проходження від
монологічної установки свідомості до діалогічної, завдяки чому людина може чути,
бачити і сприймати іншого, не привносячи в це сприйняття свої викривлення; таке
становлення свідомості є основою людського буття і життєтворчості [2]. Саме здатність
до життєтворчості дає можливість людині відчути благополуччя у контексті її цінностей.
Для розуміння природи почуття благополуччя є важливою концепція
А.А. Ухтомського щодо ролі феномену домінанти в розвитку людини як особистості [11].
Завдякицій домінантірозкривається послідовністьзадоволення від самоспогляданняі
самозадоволення, а також набувається здатність до об’єктивного самопізнання і
самосприйняття. Науковий аналіз філософсько-онтологічних уявлень С.Л. Франка [12],
П.А. Флоренського [15], С. Кьєркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса,
М. Шелера, Г. Гадамера виявляє їхній багатий явний або імпліцитний ціннісний зміст.
Важливу роль у розкритті природипочуття благополуччя, уявлення про щастя
мають роботи В. Франкла, в яких здійснений глибокий аналіз феномена побудови
життєвих смислів особистості в кризових ситуаціях [13]. Як і більшість дослідників,
В. Франкл розкриває роль пошуку смислу життя в життєстійкості людини, її уявлень про
щастя. Саме смислотворення, а не соматичні або психічні виміри стають такими, що
визначають становлення почуття благополуччя у особистості.
Знаний вітчизняний психолог М.Й. Боришевський в своїх працях про розвиток
особистості, робив акцент на розгляд саме ціннісних орієнтацій [1]. На його думку, саме
вони прямо або опосередковано можуть визначати змістовну основу почуття
благополуччя людини, її уявлення про щастя. В систему ціннісних складових уявлення
про щастя, почуття благополуччя входять почуття громадянськості, патріотизму,
відповідальності не тільки за своє життя, але й за долю інших, повагу до думки іншого.
Поряд з цими цінностями існують фундаментальні цінності: інтелектуальні, естетичні,
екологічні, валеологічні, світоглядні, які впливають на почуття благополуччя. Особливого
значення набувають потреби в постійному саморозвитку, удосконаленні, в розвитку
механізмів саморегуляції, самосвідомості, самотворення. Природа почуття благополуччя
має універсальний характер, який проявляється у зв’язках з будь-якими проявами
поведінки ідіяльності людини. Це може бути прояв девіантної поведінки в різних
субкультурах. Формування почуття благополуччя проходить крізь певні крос-культурні
фільтри. Тому некоректно пов’язувати почуття благополуччя тільки з моральними,
естетичними сферами і аспектами життя людини. Наприклад,з релігією, ставленням до
витворів мистецтва, літератури, до проблем моралі, людських стосунків та інших.
Внаслідок універсальності природи виникнення почуття благополуччя особистості
методологічною основою його вивчення є системний підхід.
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Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є аналіз підходів до вивчення
взаємозв’язку почуттів та переживань благополуччя у контексті цінностей особистості.
Виходячи з цього, завданням дослідження є обґрунтування діалоговофеноменологічного підходу у дослідженні почуття благополуччя особистості; визначення
особливостей впливу цінностей на процес формування почуття благополуччя.
Виклад методики і результатів дослідження. Фундаментальні дослідження
розвитку особистості розглядають почуття благополуччя у контексті таких категорій,
якморальність, відповідальність, свобода, добро і зло. Становлення цих категорій
відбувається у процесі взаємодії людини з іншими, в діалозі з ними. Уявлення про щастя,
благополуччя неможливо сформувати без бачення іншими цих категорій. Порівнюючи
свої уявлення з уявленнями інших, особистість корегує свої почуття. В міжособистісних
стосунках людина відчуває комфортність або дискомфорт на основі імпліцитних
діалогічних уявлень. Особистість постійно співвідносить власні уявлення з уявленнями
інших, і це корегує її почуття благополуччя. Починаючи з дитинства, у людини
формуються уявлення про щастя, про те, що є приємним, а що – ні. Батьки закладають
основи уявлень про добре і погане. Дитина поступово актуалізує для себе, в яких
ситуаціях в неї виникає почуття благополуччя.
В концепціях духовного саморозвитку особистості (А.П. Колісник, М.В. Савчин)
розглядається почуття благополуччя в процесі сходження до вершин духовності
особистості в системі трьох потоків буття людини: буттєвого, рефлексивного і (власного)
духовного [8]. Людина відчуває благополуччя за умов духовного зростання. Саме
переживання позитиву формує певну ієрархію цінностей, «Я-концепцію». В процесі
розвитку особистості механізмом становлення цінностей стає діалог з іншими і
внутрішній діалог. Сприйняття світу відбувається крізь переживання внутрішнього стану
особистості. Як зазначає академік Моляко В.О.: «Мова йде про можливості, так би
мовити, розкодування того, що сприймається, тобто самосприйняття це «прийняття
внутрішньо», а його розшифрування, проекція назовні – це вже екстеріорізація» [16,
с. 286]. Простір і час як універсальні форми сприйняття реальності, поняття про причини,
зміни, співставлення часток до цілого в кожній культурі пов’язані між собою, утворюючи
ту «сітку координат», в умовах якої люди сприймають оточуючу їх дійсність і будують
«картину світу» [16, с. 280].
А. Ковальов запропонував інтерсуб’єктно-парадигмальний підхід в аналізі
феноменів становлення ієрархії цінностей особистості [7]. Взаємодія особистості з
іншими стає умовою становлення життєвих цінностей, смислів. Як визначає
Т. Флоренська, «діалог – це духовне спілкування». Саме в такому розумінні процесу
становлення особистості розгортається глибинний зв’язок почуттів особистості і
ціннісного ставлення до оточуючого світу [14].
Вітчизняні психологи Г.О. Балл, С.Ю. Курганов, В. Литовський, А.Г. Волинець,
С.О. Копилов, А.Є. Самойлова та інші в 1990-2000 роки розробили оригінальні підходи
щодо феноменології діалогу особистості зі світом. В цьому діалозі відбувається
становлення чуттєвості людини, її ціннісне ставлення до світу. Через почуття
благополуччя формується погляд людини на світ з позитивною оцінкою.
Аналіз теоретико-методологічних досліджень підтверджує зв’язок (прямий або
опосередкований) між співчуттям, співпереживанням, прийняттям і розумінням іншої
людини та формуванням цінностей особистості: вільного вибору, відповідальності,
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особистого зростання, життєтворчості, свободи. Завдяки цим цінностям у особистості
розгортається самоаналіз, рефлексія, формується внутрішній світ. Для розуміння зв’язку
між почуттям благополуччя і становленням цінностей особистості використовується
інтерсуб’єктна концепція психологічної взаємодії Г.А. Ковальова [7]. Г.В. Дьяконов
відобразив її місце в інтерсуб’єктно-діалогічній класифікації почуттів та емоцій [5]. Ці
концепції відкривають перспективи для побудови інтерсуб’єктно-діалогічної теорії
почуттів і емоцій, а також дозволяють розкрити змістову складову почуттів і переживань.
В результаті теоретичного аналізу сутності і природи впливу і взаємодії Г.А. Ковальов
виділив три парадигми наукового дослідження психологічних явищ: «об’єктну»,
«суб’єктну» і «суб’єкт-суб’єктну (або інтер-суб’єктну)» [7], які задають три стратегії
наукового дослідження впливу і особистісної взаємодії: «імперативну», «маніпулятивну»
і «розвиваючу» (діалогічну). В основі об’єктної парадигми – біхевіорально-механістична
модель психіки людини, яка орієнтована на пошук спрощених законів і виявлення
жорстких причинно-наслідкових залежностей [7]. Об’єктна парадигма передбачає
імперативну стратегію впливу, тобто стратегію об’єктивування та відкритої маніпуляції.
Суб’єктна парадигма психології впливу протилежна механістичній моделі, тому що
вона враховує індивідуальну схему свідомості та внутрішні смислові поля. В суб’єктній
моделі співвідношення між впливами та реакціями носить не лінійний, а вірогідний
характер і підпорядковане не каузальним законам, а правилами поведінки людини.
В основі суб’єктного підходу людина активна в поведінкових стратегіях, але залишається
об’єктом психічного маніпулювання. За Г.О. Ковальовим, об’єктно-імперативна і
суб’єктно-маніпулятивна стратегії психологічного впливу подібні тим, що втілюють
монологічний (лінійний, одномірний) погляд на людську природу, в якій індивіду
відводиться пасивна або маніпулятивна роль, а його унікальна сутність знеособлюється.
Інтерсуб’єктна («суб’єкт-суб’єктна») стратегія психологічного впливу в основі діалогічної
парадигми – це взаємодіючі суб’єкти або соціальні системи, які знаходяться в
рівноправних та відкритих взаєминах. Внаслідок цього учасники взаємодії вступають у
відкриті і довірчі стосунки та несуть однакову відповідальність за процес ізавершення
взаємодії [7, 28]. Інтерсуб’єктне розуміння взаємодії відображає складні динамічні
процеси між людьми в реальних життєвих обставинах і розкриває основні психологічні
особливості міжособистісних контактів та стосунків.
Проаналізовані парадигми доповнюють одна одну і відображають динамічне
взаємопроникнення різних модусів взаємодії. Внаслідок цього інтерсуб’єктна схема
впливу перетворюється в інтерсуб’єктно-діалогічну концепцію впливуцінностей на емоції,
почуття, переживання. Основні обмеження існуючих парадигм в недостатньому
визначенні змістовихоснов, функціонально-життєвої конкретності та суб’єкт-об’єктної
ієрархії цінностей. Цінності благополуччя людського існування формують повноту
картини світу з потребами, бажаннями, мотивами, оцінюванням, експресією, творчістю,
підсвідомим, процесами регуляції почуттів.
Філософські концепції діалогу людини і світу [2; 3; 11; 12; 15], сучасні теорії діалогу
[7; 9; 14] та діалогово-поліфонічна концепція почуттів та емоцій Г.В. Дьяконова [5]
дозволяють розглядати феноменологію почуття благополуччя в контексті життєвих
цінностей особистості. Онтологія життєвого світу особистості, що була розглянута
Е. Гуссерлем, С.Л. Рубінштейном, Ф.Е. Василюком, вмістила в себе мотиваційну сферу,
потребову, моральну, ціннісну, смислову, творчу та інші аспекти афективної сфери
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життя. В дослідженнях В. Вундта, Н.Я. Грота, С.Л. Рубінштейна виокремлюється
розуміння природи емоцій, як процесу, що наділений афективністю. Тому будь-які явища,
з якими стикається людина, мають для неї емоційно-почуттєвий зміст та значення,
цінність.
Саме такий підхід дає можливість розглядати почуття людини у контексті цінностей.
Емоційно-афективні прояви взаємопов’язані з іншими психічними механізмами як
компонентами і детермінантами почуттів. Таким чином, принцип єдності афекта та
інтелекту дає можливість зрозуміти природу виникнення почуття благополуччя.
Цікавакласифікація емоцій і почуттів, яку розробив Г.В. Дьяконов. Вона включає
305 різних феноменів і проявів почуттів та емоцій. Згідно цієї класифікаціїусі види
почуттівділяться на три групи (в залежності від їхнього психологічного змісту): об’єктні,
суб’єктні та інтерсуб’єктні. Перша група парадигмально-діалогічної класифікації створює
явище об’єктного рівня, в який входить 11 видів почуттів таемоцій: соматичні, гедоністичні,
почуття несвободи, агресивні, маніпулятивні,емоційного відчуження, безпорадності,
дезорієнтації, почуття слабкості, володіння, та невротичні почуття. Друга група почуттів, що
має суб’єктний психологічний зміст, включає 12 видів почуттів та емоцій: почуття
самосвідомості, нарцистичні почуття, вольові, амбівалентне відокремлення, почуття
конкуренції, комунікативні, ідентифікаційні, моральні, соціальні, пізнавальні, ринкові та
практичні почуття. Третя група має 13 видів почуттів та емоцій інтерсуб’єктного,
діалогічного змісту: почуття самоактуалізації, романтичні, діалогічні, духовні,
альтруїстичні, душевні, моральні, сімейні, соціокультурні, смислові, творчі, катарсичні та
естетичні.
Для розуміння природи становлення почуття благополуччя важлива єдність усіх
трьох визначених рівнів. На наш погляд, поряд з суб’єктними рівнями класифікації
почуттів дана класифікація проявляється на кожному суб’єктному рівні, як певна
характеристика афективно-ціннісного буття людини. Особливості цієї характеристики
відображають певний контекст буття людини. Контекст буття у філософських підходах
розподіляється на «самобуття», «со-буття» та «інобуття» особистості [5].
Фундаментального та принципового значення набуває умова виникнення почуття
благополуччя. Це те, що в кожному з цих життєвих контекстів у особистості може
виникати почуття благополуччя. Воно виникає поряд з різними соціокультурними,
сімейно-родовими стереотипами проявупочуттів і переживань. Почуття благополуччя
може виникати у контексті цінностей певної субкультури, яка створює умови взаємодії та
взаєморозуміння, єднання з іншими. Комфортність взаємостосунків залишає певні
приємні відчуття, які людина намагається повторити, відчути знову. Для цього вона
відтворює подібні життєві обставини, створює нові умови для виникнення почуття
благополуччя.
Такі почуття як ніжність, теплота, сердечність, щирість, почуття впевненості,
самоактуалізаціі створюють основи становлення почуття благополуччя. Не всі з цих
почуттів легко емпірично досліджувати, проте саме вони створюють умови виникнення
почуття благополуччя. В житті особистості ці почуття виникають в площині
неусвідомлюваного, іноді його важко диференціювати серед інших почуттів. Людина
усвідомлює появу почуття благополуччя, але їй складно пояснити, що породжує його.
В певних обставинах це почуття може як виникати, так і зникати. Іноді людині важко
актуалізувати причини цих змін. Це може бути зміна ціннісного контексту життєвих
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обставин. Одні й ті ж умови можуть нести різне ціннісне навантаження. Оцінюючи сказані
слова з різним підтекстом, емоційним забарвленням, особистість змінює свої почуття.
Мова і культура обумовлюють цінності почутого і сказаного людиною. Змістова складова
цих почуттів обумовлюється їхньою інтерсуб’єктністю. Почуття благополуччя потребує
нового переосмислення, знаходження нових підходів до розуміння природи його
виникнення.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз підходів до проблеми
основ почуття благополуччя був спрямований на дослідження і обґрунтування гіпотези
про онтолого-феноменологічну природу виникнення почуття благополуччя. На основі
аналізу філософських, релігійних, психологічних досліджень уявлень про почуття
благополуччя у контексті ієрархії цінностей особистості, були визначені закономірності
його становлення,самоактуалізації, відкритості, щирості та інших. Внаслідок цього було
показано, що парадигмальна концепція психологічних явищ афективної сфери людини
розкриває закономірності виникнення почуття благополуччя в залежності від контексту
життєвих цінностей особистості. В кожному з цих життєвих контекстів у особистості може
виникати почуття благополуччя. Воно виникає поряд з різними соціокультурними,
сімейно-родовими стереотипами прояву почуттів і переживань. Почуття благополуччя
може виникати у контексті цінностей певної субкультури,яка створює умови взаємодії та
взаєморозуміння, єднання з іншими. На основі інтерсуб’єктної концепції взаємодії
особистості з її оточенням були виокремлені можливості змін у проявах цього почуття.
Перспективи подальших досліджень – підбір та розробка методик дослідження
почуття благополуччя особистості.
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Volodarska N.D. Sense of well-being in the context of the psychology of individual
values. The article presents theoretical approaches to the problem of the sense of well-being
of an individual in the context of values, and the mutual influence of these two phenomena on
human life is revealed. The characterization of main features of psychology of well-being sense
is carried out on the basis of the analysis of ideas related to the interaction of a person with the
outside world in religion, philosophy, culture and psychology. Based on the analysis of
philosophical, religious and psychological studies of ideas related to the sense of well-being in
the context of the hierarchy of individual values, the common factors of its formation were
determined. As a result, it was shown that the paradigmatic concept of psychological
phenomena of the affective sphere of a person reveals the common factors of emergence of a
sense of well-being, depending on the context of individual vital values.On the basis of the
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intersubjective concept of interaction of an individual with own environment, the possibilities of
changes in manifestations of this feeling were identified. Such feelings as tenderness, warmth,
heartfeltness, sincerity, sense of confidence, self-actualization create the basis for formation of
well-being sense.The well-being sense can occur in the context of values of a particular
subculture, which creates conditions for interaction and mutual understanding, as well as unity
with other persons. The comfort of relationships leaves some pleasant feelings that a person
tries to repeat and feel again. For this purpose, the person reduplicates similar life
circumstances, creates new conditions for appearance of a sense of well-being.
The psychological analysis of the sense of well-being, revealing the systemic nature of
this phenomenon has particular importance. The fundamental peculiarities of interaction of an
individual with the world are revealed. According to the paradigmatic concept of G.O. Kovalyov,
the characteristic is given of objective, subjective and intersubjective approaches to feelings,
emotions of an individual in the psychological science.Based on the concept of three paradigms
in psychology, the concept was considered of feelings and emotions and its intersubjective
level, which reflects the system of personal feelings and experiences. This dialogical
characteristic of the sense of well-being is realized through co-existence, self-existence and
another being of person.
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Н.Є. Гоцуляк, Н.С. Славіна, С.О. Ренке
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИКЛАДАЧА ЗВО
Гоцуляк Н.Є., Славіна Н.С., Ренке С.О. Креативність як показник розвитку
професійної діяльності викладача ЗВО. У статті представлено науково-теоретичний
аналіз стану розробки проблеми креативності як показника розвитку професійної
діяльності викладача закладу вищої освіти (ЗВО). Розглянуто підходи різних наукових
шкіл. Визначено, що будь-якій системі освіти притаманний консерватизм, оскільки вона
змушена трансформувати відповідним чином знання й інші культурні цінності. Зазначено,
що у процесі комплексного рішення проблеми розкриття психологічних механізмів
професійної креативності й умов розвитку діяльності викладача ЗВО провідне положення
займає визначення сутності справді професійної педагогічної діяльності.
Ключові слова: креативність, розвиток, особистість, індивідуальність, професійна
діяльність, викладач ЗВО.
Гоцуляк Н.Е., Славина Н.С., Ренке С.А. Креативность как показатель развития
профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа. В статье представлен
научно-теоретический анализ уровня разработки проблемы креативности как
показателя шкалы развития профессиональной деятельности преподавателя высшего
учебного заведения. Определено, что любой системе образования присущий
консерватизм, поскольку она вынуждена трансформировать соответствующим образом
знания и другие культурные ценности. Отмечено, что в процессе комплексного решения
проблемы раскрытия психологических механизмов профессиональной креативности и
условий развития деятельности преподавателя ВУЗа ведущее положение занимает
определение сущности самой профессиональной педагогической деятельности в
частности.
Ключевые слова: креативность, развитие, личность, индивидуальность,
профессиональная деятельность, преподаватель ВУЗа.
Постановка проблеми. У процесі комплексного рішення проблеми розкриття
психологічних механізмів професійної креативності й умов розвитку діяльності викладача
ЗВО провідне положення займає визначення сутності справді професійної педагогічної
діяльності. Тому важливе значення має психологічний аналіз специфіки й змісту
креативної сфери діяльності педагога, а також виявлення психологічних факторів й умов,
що забезпечують удосконалювання педагогічної майстерності.
Формулювання мети і завдань статті. Мета нашої статті – теоретичний аналіз
креативності як показника розвитку професійної педагогічної діяльності .
Виклад методики і результатів дослідження. Універсальність людини як
соціальної істоти полягає в безмежних можливостях прояву її здібностей і креативності.
Не існує таких сфер життєдіяльності особистості, де був би неможливим творчий процес.
Традиційну класифікацію видів творчості, яка охоплює наукову, технічну, літературну,
музичну та образотворчу, сучасна психологія доповнює ігровою, побутовою
(«домашньою»),
військовою,
управлінською,
комунікативною,
ситуаційною
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(«житейською») та ін. Варто зазначити, що, на думку С.Д. Максименка, творчість в аспекті
психології – це діяльність, у результаті якої створюються нові матеріальні й духовні
цінності [3]. Ставлення до творчості в різні епохи змінювалося радикально. У Древньому
Римі в книзі цінувався лише матеріал і праця палітурника, а автор був безправний. Не
переслідувалися ні плагіат, ні підробки. У середні віки, як і значно пізніше, творець був
прирівняний до ремісника, а якщо він прагнув виявляти творчу самостійність, то вона ніяк
не заохочувалася.
Освітня система переживає стан, пов'язаний з боротьбою старого з новим. Щоб
нове зародилося і стало потужним, потрібно звернути увагу на актуальні суперечності і
способи їх розв'язання, перетворення їх з руйнівних на креативні чинники освіти. Цілком
очевидно, що будь-якій системі освіти притаманний консерватизм, оскільки вона
змушена трансформувати відповідним чином знання й інші культурні цінності. Виникає
невідповідність між творчою метою вищої освіти і репродуктивним, у своїй основі,
змістом.
Отже, в освітньому процесі треба поєднати у пропорційності і відповідності дві
протилежності: освітні можливості людини і сутність освіти (її зміст і форми). Тобто
привести їх до єдності протилежностей. Відзначимо ще одну, на наш погляд, суттєву
обставину: підходи до дослідження проблем творчого мислення ґрунтовно розроблені
лише у сфері індивідуального мислення. Сучасні ж дослідження творчого мислення, крім
вивчення індивідуального мислення, включають вивчення мислення в діалозі і групову
творчість.
У сучасних умовах успішне вирішення завдання підготовки фахівців з вищою
освітою можливе, якщо підготовка до майбутньої професійної діяльності здійснюється
«творчістю й творчо». Це означає, що викладач ЗВО просто зобов’язаний сам працювати
творчо, виявляючи професійну креативність. Є думка, що педагогічна діяльність за своєю
суттю не може бути нетворчою, тому що неповторними є суб’єкти навчання, обставини
навчального процесу, особистість самого педагога й, отже, будь-яке педагогічне рішення
є креативним продуктом за своєю суттю [2]. В обстановці реального навчального процесу
педагог просто змушений шукати нові шляхи, способи рішення завдань, виявляти
креативність. Щоб визначити у чому полягає сутність креативного аспекту діяльності
викладача ЗВО, необхідно розглянути представлені у вітчизняній і зарубіжній психології
підходи до вивчення креативності.
Креативність як наукову проблему в психології почали вивчати порівняно давно,
вона є однією із найбільш серйозних сфер теоретичного й експериментального
дослідження. Креативність – латинський термін, що в перекладі означає «творчість» або
«створення з нічого». В енциклопедичному словнику Брокгауза й Ефрона подано таке
визначення творчості: «Творчість – це створення нового. У такому значенні це слово
можна застосувати до всіх процесів органічного й неорганічного життя, тому що життя –
це ряд безперервних змін, і все, що оновлюється, й все, що зароджується в природі, є
продуктом творчих сил» [1].
Окрім цих підходів до тлумачення творчості виділяють також особистісний підхід,
який можна розглядати і як принцип психології. У розробку цього принципу зробили
внесок К. Корнілов, А.С. Макаренко, В.О. Моляко, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн,
В.О. Сухомлинський та інші. Так, наприклад, С.Л. Рубінштейн вважав, що цей принцип
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полягає в розумінні особистості як взаємопов’язаної сукупності внутрішніх умов, якими є
структура її властивостей і якостей, через які виявляються всі зовнішні впливи [6].
На думку К.К. Платонова, жодне психічне явище (процес, стан або властивість
особистості), що виявляється в діяльності (а отже, і саму цю діяльність та її елементи –
дії і вчинки), не можна правильно зрозуміти без урахування цього особистісного
заломлення [2]. У рамках цьогопідходу велика увага приділяється дослідженню ролі
мотиваційних та емоційних компонентів у мисленні особистості, їх продуктивної функції
[6]. При особистісному підході у творчій діяльності звертається увага насамперед на її
неповторність та індивідуальність для кожної особистості.
Учені, досліджуючи творчий процес, аналізують співвідношення понять «творчість»
і «діяльність». Одні вважають, що творчість і діяльність – це принципово протилежні
форми людської активності [1; 2], що основною ознакою діяльності є потенційна
відповідність мети діяльності її результату, а для творчого акту характерна
неузгодженість мети й результату. У творчій дії результат є ширшим, ніж вихідна мета.
Інші вчені дотримуються думки, що розмежовувати зазначені поняття на кардинально
протилежні полюси неправомірно, тому що творчість є різновидом діяльності [4; 5], вона
є вищим проявом креативної активності людини в будь-якій сфері людської діяльності.
На сьогодні нагальним є теоретичне визначення тих понять, які б узагальнювали і
враховували суперечливі моменти в структурі креативності. Таким поняттям є
«репродуктивне» і «продуктивне». У науковій літературі виділено основні характеристики
цих понять: репродуктивне –це відтворення досягнутих результатів; продуктивне –
синонім творчого, це характеристика плідності, результативності, це відображення
поступовості, новоутворень в розвитку думки, предметі діяльності. У результаті
«репродуктивне» і «продуктивне» відображають суперечливу природу людської
діяльності – відтворення і зміну [4].
Ще одне питання, яке має важливе значення для дослідження креативності
педагогічної діяльності – це питання про закономірності отримання нового знання. Щодо
цього є дві концепції. Відповідно до першої, здобуття нового знання є плановим логічним
актом; за іншого підходу цей процес пов’язують з відходом від логіки, з включенням
інтуїції.
Інтуїцію (англ. intuition від лат. Intueri – пильно, уважно дивитися) визначають як
здатність безпосередньо осягати істину без логіки, що ґрунтується на попередньому
досвіді [1, с. 209-210]. Інтуїція – це вид пізнання, коли окремі ланки логічного ланцюга
залишаються на рівні несвідомого. Евристична сила несвідомого полягає, насамперед, у
тому, що воно (несвідоме) не має стереотипів, у ньому є більше свободи при утворенні
асоціативних зв’язків. Психологічний механізм інтуїції вивчено на сьогодні недостатньо,
але експериментальні дані дають можливість вважати, що його основою є здатність
індивіда відображати в процесі інформаційної взаємодії з навколишнім середовищем,
поряд із основним (усвідомленим), побічний (неусвідомлений) продукт. За певних умов
ця раніше не усвідомлена частина результату дії стає ключем до вирішення творчого
завдання.
Інтуїцію вивчали Б.М. Кедров, Я.О. Пономарьов та інші. Так, наприклад,
Б. М. Кедров виявив бар’єри, що змушують людину йти відомою, наперед заданою
колією, і визначив механізм подолання цих бар’єрів у мисленні [2]. Я.О. Пономарьов
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виявив умови, що сприяють появі інтуїції. Такими умовами він називає відкидання
неадекватних прийомів вирішення завдань, переконання у непридатності відомих
шляхів, розв’язання проблеми при збереженні високого рівня уваги, спрощення і
схематизацію проблеми на перших етапах творчості та ін. [5].
У психології мислення вчені роблять спроби описати суб’єктно-особистісний
механізм творчості. Важливе значення при цьому має теорія поетапного формування
розумових дій. Відповідно до цієї теорії, вчені намагаються розглянути механізм
творчості з точки зору можливостей його побудови. Разом з тим О.Ф. Єсаулов зазначає,
що теорія поетапного формування розумових дій не розкриває продуктивної природи
процесу мислення, що може допомогти отримати нові знання, а зводить його до
функціонування вже готових, відірваних від свого онтогенетичного розвитку знань.
Творчу діяльність і творче мислення психологи розглядають як ціле і частину, тому
що творча діяльність містить у собі, окрім мислення, й інші психологічні явища, зокрема
мотиви, емоції, пам’ять, волю, здібності. При використанні поняття «творча діяльність»
щодо теми нашого дослідження доцільно використовувати визначення, яке дала
І.П. Калошіна [2]. Вона визначає це поняття через систему ознак: творча діяльність
спрямована на вирішення тих завдань, для яких немає готових способів вирішення, але
й, головне, предметно-специфічних знань, необхідних для його розробки; творча
діяльність пов’язана з отриманням суб’єктом на свідомому і несвідомому рівнях нових
для нього знань як орієнтаційної основи для подальшої розробки способу вирішення
завдань; творча діяльність дає суб’єкту можливість розробити нові знання і на цій основі
способи вирішення завдання.
Тривалий час дослідники зосереджували увагу на виявленні й описі різних етапів,
стадій, фаз, ступенів і т.п. творчої діяльності. П.М. Якобсон поділяв творчий процес на
сім стадій: інтелектуально-творча готовність; бачення проблеми; зародження ідеї –
формулювання завдання; пошуки рішення; визначення принципу винаходу;
перетворення принципу в схему; технічне оформлення і розгортання винаходу.
Щодо інших думок, то заслуговує на увагу думка Я.О. Пономарьова, який,
узагальнюючи численні праці з проблеми творчості, виділяє три основні й самостійні
етапи: усвідомлення проблеми; розв’язання проблеми; перевірка рішення.
На наш погляд, цим етапам, незважаючи на деяке спрощення, властивий принцип
загальності. В.С. Шубінський виділяє шість ланок і співвідносить їх із трьома основними
етапами творчого процесу. Перший етап (етап виникнення творчої ситуації) включає
ланку зіткнення з новим, ланку творчої невизначеності, ланку прихованої діяльності.
Другий етап (евристичний) включає ланку евристики і ланку розвитку рішення (ідеї,
задуму). Третій етап (етап завершення) – містить інтегративну ланку, ланку критики,
підтвердження і втілення. Загальний недолік схем послідовності етапів творчого процесу
полягає у змішуванні процесуального аспекту з результативним, а також із
психологічними станами суб’єкта діяльності.
Аналізуючи взаємозв’язки між інтелектом і креативністю, Дж. Гілфорд ввів
спеціальне поняття «дивергентне мислення», визначивши його як «тип мислення, що має
різні напрямки» [6]. Це мислення передбачає варіювання шляхів вирішення проблеми,
дозволяє досягти несподіваних результатів і висновків. Дж. Гілфорд вважав операцію
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дивергенції, поряд з операціями перетворення та імплікації, основою креативності як
загальної творчої здібності.
Отже, в освітньому процесі треба пропорційно поєднати дві протилежності: освітні
можливості людини і сутність освіти (її зміст та форми). Творчість – це не окрема сторона
педагогічної праці, а найбільш істотна й необхідна її характеристика. Цієї точки зору
дотримуються багато авторів. Так, наприклад, В.А. Кан-Калік і М.Д. Нікандров [3]
визначають творчість як об’єктивну професійну необхідність в діяльності педагога.
Педагогічна креативність має ряд особливостей, які, восновному,визначаються
особливим становищем педагога. Йдеться про те, що об’єктом педагогічної креативності
є жива людина, яка створює неповторну ситуацію. Як зазначав Ю.М. Кулюткін, «тут одна
людина, опираючись на свій життєвий досвід, творить на «матеріалі» іншої людини,
перетворюючи її» [2]. Але за всієї індивідуальності, неповторності діяльності викладача,
педагогічна креативність у більшості випадків є нормативною творчою діяльністю, а її
найважливішою характеристикою є планування. На думку ряду вчених [2; 3; 6], творче
планування пов’язане з пошуком найбільш результативних методів навчання й
виховання, воно передбачає створення навчальних посібників, постійне поповнення
знань, перегляд застарілих педагогічних поглядів і рішень. Педагогічна креативність є
процесом проектування й створення педагогом свого досвіду, його метою є
вдосконалення педагогічної діяльності в цілому.
Дослідження Т.А. Баришевої, Р.В. Бєлоусової, О.М. Вороніна, Н.С. Гілєвої,
Т.В. Демидова, Г.В. Ковальової, М.В. Купріної, В.Ф. Лугової, Н.С. Чорноусенко показали,
що професійна креативність викладачів характеризується такими ознаками:
незадоволеність досягнутим; прагнення до вибору більш ефективних методів навчання
й виховання; бажання постійно вдосконалювати свої знання й майстерність; уміння
знаходити оптимальні рішення на основі всебічного аналізу досягнутого, точного
розрахунку й наукового передбачення; уміння стати на позицію того, кого навчають,
передбачати труднощі навчального матеріалу, заздалегідь продумувати види допомоги.
Сутність педагогічної креативності вчені визначають як поєднання уміння діяти
самостійно й при цьому адекватно в різних освітніх ситуаціях зі здатністю осмислювати
свою діяльність у світлі науково-теоретичних психолого-педагогічних знань, а також як
правильну міру.
В цілому ряді нових дій педагог може навіть не усвідомлювати того, що вони були
креативними в цьому сенсі, тому що вони не вимагали якихось особливих зусиль. Такою
«креативністю» власне є кожен крок суб’єкта, тому що він завжди відбувається в новій
обстановці. Як показали дослідження М.О. Бернштейна, який створив оригінальну й
фундаментальну концепцію рівнів побудови рухів [2], з фізіологічної точки зору кожний
«рух»організму є творчим актом, тобто неповторним, нестандартним і унікальним.
Відповідно до такої позиції об’єктивна креативність властива всім. Вона не пов’язана
безпосередньо з родом, видом професії, а виражає можливі протиріччя між
можливостями людини й вимогами ситуації. Людина будь-якої професії, зокрема,
інженер, учений, військовослужбовець або викладач, часто змушені творчо вирішувати
поставлені професійні завдання, тому що їм щоразу доводиться діяти в нових умовах.Із
суб’єктивної точки зору, креативність залежить від можливостей, які є у людини. На думку
М.М. Нечаєва, людина, яка має мінімум можливостей, усе, що вона робить, робить
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творчо. Людина, що має максимум можливостей, дуже багато справ може здійснювати
(у суб’єктивному аспекті) не творчо [6]. Наприклад, для молодого фахівця багато аспектів
педагогічної діяльності є важкими, тому що в нього немає досвіду, недостатньою мірою
сформовані необхідні вміння й навички. Але там, де недосвідчений педагог має труднощі
й змушений виявляти креативність, викладач зі стажем часто перестає виявляти
креативність, тому що володіє необхідними засобами й способами діяльності.
В останньому випадку можна говорити про втрату креативності в її суб’єктивному, власне
психологічному аспекті.
Щодо креативності, яка пов’язана із змушеним, неусвідомленим пристосуванням
людини до нових умов, до більш високого рівня, можна говорити про креативність по
переконанню, креативність, що ґрунтується на чітко усвідомленій необхідності
безперервного відновлення досвіду, постійному пошуку рішень, що відповідали б суті
завдання. Для людини, діяльність якої «виходить» на цей рівень, подолання перешкод у
кожному конкретному випадку не є прямим наслідком зовнішньої зміни ситуації та умов
завдання, у неї може не бути зовнішньої необхідності змінювати способи своєї діяльності.
Проникаючи в сутність матеріалу й переборюючи ті уявлення про його природу і
можливості, які склалися в діяльності на попередніх етапах його розвитку й тих способів
діяльності, які було використано при вирішенні завдання, професіонал сьогодні у кожній
новій дії знову й знову повинен постійно розвиватися. При цьому чим активніше людина
буде усвідомлювати реальні обставини кожного конкретного завдання, тим більш
об’єктивними будуть підстави цього прагнення й шляхи його реалізації – такою власне і
є психологічна сутність свідомої професійної креативності.
Креативність як свідоме прагнення до розвитку своєї діяльності, як самоподолання,
тобто розвиток своїх можливостей і відмова від сформованих способів та прийомів
діяльності повинна стати свідомою особистісною установкою, професійним етичним
принципом педагога. Педагог з великої літери – це завжди й творець самого себе:
створюючи для інших, він повинен творити самого себе. Якщо він не розвиває свою
педагогічну діяльність, він перестає бути професіоналом. Відмова від розвитку своїх
можливостей спричиняє повтор, стереотипи, шаблонізацію в діяльності, а значить – і
втрату професіоналізму.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, розвиток
діяльності педагога може стати причиною того, що він буде змушений творити і тоді
перед ним виникне проблема перебудови власної діяльності. Ця перебудова може
відбуватися по-різному. Наприклад, це може бути несвідоме пристосування до умов,
вимушене знаходження адекватних способів дійу конкретній ситуації. Це рівень
вимушеної креативності.Інший – вищий рівень – передбачає свідомий вибір відповідних
способів цієї діяльності, що й складає сутність педагогічного професіоналізму, є основою
розвитку педагогічної діяльності.
Педагогічну діяльність викладача ЗВО потрібно розглядати як цілісну систему,
динамічну не тільки за рахунок розвитку студента, але й розвитку самого педагога.
У цьому контексті студента можна вважати рівноправним учасником спільної з педагогом
діяльності, а, отже, і її суб’єктом. Інакше кажучи, процес навчання повинен завжди
передбачати розвиток як того, хто навчається, так і самого викладача.
Перспективами наших подальших досліджень може стати розробка інструментарію
розвитку творчої складової особистості викладача.
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Hotsulyak N.Ye., Slavina N.S., Renke S.O. Creativity as an indicator of the development
of the professional activity of the teacher of higher education. The article presents a scientific
and theoretical analysis of the state of development of the problem of creativity as an indicator of the
development of the professional activity of theteacher of higher education. According to a number of
scientists creative planning is associated with the search for the most effective methods of teaching
and education, it involves the creation of teaching aids, the constant replenishment of knowledge, the
review of outdated pedagogical views and decisions. Pedagogical creativity is the process of designing
and creating a teacher of his experience, his goal is to improve the teaching activity in general.The
essence of pedagogical creativity is defined by scientists as a combination of the ability to act
independently and adequately in various educational situations with the ability to comprehend their
activities in the light of scientific and theoretical psychological and pedagogical knowledge, as well as
the right measure.The approaches of different scientific schools are considered. It is determined that
any system of education is characterized by conservatism, because it is forced to transform knowledge
and other cultural values accordingly. It is noted that in the process of an integrated solution to the
problem of the disclosure of the psychological mechanisms of professional creativity and the
conditions for the development of the activity of the lecturer, the leading position is to determine the
essence of a truly professional pedagogical activities.Therefore, the psychological analysis of the
specificity and content of the creative sphere of the teacher's activity, as well as the identification of
psychological factors and conditions that ensure the improvement of pedagogical skill, is of great
importance.
Key words: creativity, development, personality, individuality, professional activity, teacher of
higher education.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ КРЕАТИВНОГО КАТАЛІТИЧНОГО ПОЛІСЕМАНТИЧНОГО
ПОЛЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ПСИХОСЕМАНТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ НАУКОВОГО
ВІДКРИТТЯ (ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД)
Губенко О.В.
Застосування
теорії
креативного
каталітичного
полісемантичного поля в дослідженні психосемантичних механізмів наукового
відкриття (Інтегративний підхід). Творчість як явище має розглядатися як процес, як
становлення і генезис нових ідей. Цей факт спонукає звернутися до методології, яка
представлена в генетичній психології, та генетико-моделюючого методу, розробленого
академіком С.Д. Максименко. Цей метод дозволив виділити в якості вихідної «клітинки»
творчого процесу, ембріональну ядерну протосему з якої виникає дана нова теорія. Крім
цього, ми виокремили ще такі структурні компоненти творчого процесу як креативне
каталітичне полісемантічне поле відкриття і генетична семантограма.
Ключові слова: наукове відкриття, ембріональна ядерна протосема відкриття.
Губенко А.В.
Применение
теории
креативного
каталитческого
полисемантического поля в исследовании психосемантичних механизмов
ниучного открытия (Интегративный подход). Творчество как явление должно
рассматриваться как процесс становления и генезиса новых идей. Этот факт побуждает
обратиться к генетико-моделирующему методу, разработанному академиком
С.Д. Максименко. Этот метод позволил выделить в качестве исходной «клеточки»
творческого процесса эмбриональную ядерную протосему, из которой возникает данная
новая теория. Помимо этого, он помог вычленить еще такие структурные компоненты
творческого процесса как каталитическое полисемантическое поле открытия и
генетическая семантограмма.
Ключевые слова: научное открытие, эмбриональная ядерная протосема
открытия.
Постановка проблеми. Творчість як явище має розглядатися як процес, як
становлення і генезис нових ідей. Цей факт спонукає звернутися до методології,
представленої в генетичній психології. Якщо творчість і його логіка - потік, то формальне
мислення і його логіка – поперечні зрізи цього потоку, його «фотографії». Такою
образною метафорою академік С.Д. Максименко охарактеризував головну відмінність
генетико-моделюючого методу з його принципом історизму від інших методів (див.:[6,
c. 54].
Аналіз останніх публікацій. Згідно із цим методом аналіз психічного процесу має
спиратися на виокремлення вихідної «клітинки», яка породжує клас явищ як цілого [6,
с. 52]. Тому перед нами стоїть проблема визначення такої «вихідної клітинки» аналізу
відкриття. Для цього почнемо з семантики. Для вивчення процесу відкриття ми
спираємося на традиційну категорію семантичного поля, і традиційне ж уявлення про
гіперсему як центральне смислове ядро семантичного поля (див.: [11; 13]). Але ці
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категорії відображають психосемантичні процеси в статиці. Треба розвинути і
трансформувати ці статичні категорії у динамічні.
Формулювання мети і завдань статті. Дослідити психосемантичні механізми
створення наукових теорій, інтегруючи досягнення психосемантики, лінгвістики,
філософії, фізики.
Виклад методики і результатів дослідження. На місце семантичного поля ми
поставили категорію каталітичного креативного полісемантичного поля (ККПП). Вона
означає таке семантичне поле ідей, теорій і понять, пов'язаних між собою асоціативними,
логічними, причинно-наслідковими та іншими смисловими зв'язками, які сприятливі для
виникнення нових творчих ідей і мають спільну гіперсему. За допомогою цієї категорії ми
спробуємо проаналізувати генезис ідей такого яскравого зразка наукової творчості як
спеціальна теорія відносності (СТО). Перш за все, спробуємо знайти ядерну ідею,
гіперсему теорії відносності. Потім покажемо, як з неї народилися основні принципи та
ідеї теорії. При цьому виходитимо з того, що гіперсема каталітичного креативного
полісемантичного поля (ККПП) має принципові відмінності від гіперсеми звичайного
семантичного поля. По-перше, вона не є застиглою когнітивною структурою, як у
звичайному семантичному некреативному полі, вона розвивається, дає «пагони» і
«відгалуження», подібно ембріону або зерну. Вона являє собою зародок, а не остаточні,
відлиті в завершену форму положення теорії. Тому, в строгому сенсі слова, вона є не
гіперсемою, а протосемою теорії. По-друге, контент гіперсеми каталітичного
креативного полісемантичного поля (ККПП) є полісемантичним, на відміну від гіперсеми
«звичайного» семантичного поля. Цей контент містить не один, а багато щільно
упакованих сенсів, що розгортаються і проростають. Власне кажучи, їх розгортання і
являє собою процес становлення теорії. Протосема ККПП є полісемантичною згорткою
(про полісемантичні згортки див.: [4, с. 10-11]). З огляду на істотні відмінності гіперсеми
лексико-семантичного поля від ядерної ідеї ККПП, назвемо вихідну ядерну ідею ККПП
ембріональною ядерною протосемою ККПП наукової теорії.
У зв'язку з цим уточненням контенту гіперсеми в контексті креативного
каталітичного полісемантичного поля, ККПП може бути дано більш точне визначення.
ККПП притаманна спільна ембріональна ядерна протосема - область смислів, що
відносяться до семантичному протоядра нової теорії, визрівання, розвиток і зростання
якої породжує нову теорію в зрілому вигляді.
В генетичній концепції творчості, у відповідності з вихідним принципом генетикомоделюючого методу, принципом виокремлення вихідної «клітинки», ембріональна
ядерна протосема ККПП і виступає такою вихідною «клітинкою» аналізу, з якої
розгортається нова наукова теорія. Як вихідна одиниця, протосема зберігає в собі в
потенції основне різноманіття майбутньої наукової ідеї або концепції. Стати таким
зберігачем вона може за допомогою полісемантичного згортання смислів (див.: [4, с. 1011]). В нашій концепції стаціонарне лексико-семантичне поле перетворюється в
динамічне каталітичне креативне полісемантичне поле (ККПП).
Психосемантичний аналіз становлення теорії відносност. Приступаючи до
аналізу, ми відійдемо від усталених шкільно-канонічних уявлень про відкриття теорії
відносності як «одноразовий» евристичний акт геніального одинака Альберта
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Ейнштейна. Ми покажемо, що у нього були попередники, які висунули цілий ряд ідей, що
стали базовими для теорії відносності. У нашому аналізі, крім праць самого А. Ейнштейна
[14;15] й іншого класика релятивістської теорії Анрі Пуанкаре [10], ми спиралися на
всесвітньо відомі джерела і таких визнаних авторитетів в області «ейнштейнознавства»,
історії науки і психології наукової творчості, як Абрахам Пайс [9], Бенеш Хофман і Елен
Дюкас [12], Вернер Гейзенберг [3], Макс Вертгеймер [2] та деякі інші. Багато із зазначених
авторів добре знали Ейнштейна особисто і співпрацювали з ним. Більшість з них самі
мали видатні результати в галузі фізики, історії, методології та психології науки.
Пошуки протоідей для релятивістської фізики почнемо здалеку і в несподіваній
області – філософії. На нашу думку, епістемологічною передумовою теорії відносності є
теорія пізнання І. Канта. Цю теорію А. Ейнштейн добре знав зі шкільних років. Він
особливо поглибив свої пізнання в області епістемології Канта й споріднених Канту
філософів (Девіда Юма, зокрема) в молоді роки в створеній ним разом зі своїми друзями
так званій «Академії «Олімпія» [9, с. 20]. Методологія, що лежить в основі теорії пізнання
І. Канта, в опосередкованому вигляді представлена в працях німецького фізика Ернста
Маха. Саме Мах, як ми побачимо нижче, а не А. Ейнштейн, побудував перший перехідний
місток між теорією пізнання І. Канта і Д. Юма і фізичним принципом відносності. Енштейн
визнавав вплив Е. Маха на становлення своїх поглядів, як визнавав вплив методології Д.
Юма і І. Канта. Про це свідчить такий вислів вченого: «Критичному мисленню,
необхідному для того, щоб намацати цю центральну крапку [принцип відносності
одночасності – А.Г.], сильно сприяло, зокрема, читання філософських праць Девида Юма
і Ернста Маха» [15, с. 277-278]. Ми намагатимемося пояснити скупе посилання фізика на
філософські першоджерела принципу відносності.
Теорія Канта, як відомо, ділить світ, який пізнається, на світ речей-в собі (світ, яким
він є сам по собі безвідносно до сприйняття суб'єкта, який пізнає) і світ речей-для-нас, –
світ, яким він постає перед нами, коли «пропускається» через органи відчуттів.
Інформація про об'єктивні властивості речей при такому «заломленні» через органи
відчуттів в процесі пізнання в тій чи іншій мірі спотворюється. Тому знання про речі-длянас не повністю відповідають об'єктивній картині світу, а саму цю об'єктивну картину в
принципі неможливо пізнати в повній мірі, бо сам акт пізнання спотворює світ, який
пізнається, тому що передбачає накладення специфічної енергії органів почуттів на
інформацію про речі. На цій підставі Кант робив висновок, що речі-в-собі принципово
непізнавані, але об'єктивно існують і служать джерелом відчуттів і пізнання. Теорія
пізнання Канта, в свою чергу, бере свій початок в теорії англійського єпископа Джорджа
Берклі (яку розвинув Юм), який стверджував наступне: якщо все наше знання грунтується
на сприйнятті і відчутті, то не можна провести жодної різниці між тим, чи існують речі
об'єктивно і незалежно від нас, або вони існують тільки в наших суб'єктивних відчуттях.
Адже відокремити подумки наші думки про предмет від самого предмета, який ми
мислимо, неможливо. Тому відчуття і об'єкти, які відчуваються, - це одне і те ж. Ось що
пише про це сам Д. Берклі: «Світло і кольори, протяжність і фігури, тепло і холод, словом,
всі речі, які ми бачимо і відчуваємо, - що вони таке, як не різноманітні відчуття, поняття,
ідеї і чуттєві враження? І чи можливо навіть подумки відокремити будь-яку з них від
сприйняття?» [1, с. 514]. Берклі проголосив принцип: існувати – значить бути
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відчуваємим (esse est percipi). Ця беркліанска установка на ототожнення відчуття й
відчуваємого об'єкта, й кантівський поділ світу на світ-для-нас і світ-у-собі, що випливає
з неї, привели в науці кінця 19 ст. до принципу спостережуваності, сформульованого
австрійським фізиком Е. Махом (див.: [7; 12, с. 68]). Він говорить, що науковому
спостереженню й аналізу підлягають лише спостережувані величини, і «існувати –
значить бути спостережуваним». У прямій відповідності з цією установкою в теорії
відносності стверджувалося, що неспостережуваного (тобто абсолютного) часу немає,
але є тільки спостережуваний відносний час. А. Пуанкаре і А. Ейнштейн, услід за
голландським фізиком Гендріком А. Лоренцом, назвали його місцевим часом (Лоренц
ввів його в 1895 р., Пуанкаре в 1904р., а відносність одночасності у 1899 р.; Ейнштейн в
1905 р.) (див.: [9, с. 126, 132, 136]). Від принципу місцевого часу до СТО залишався один
крок: потрібно було зрозуміти, що місцевий спостережуваний час - це і є єдиний час для
фізичних подій, а неспостережуваного «абсолютного» часу немає, або його можна
відкинути. Цей висновок і був зроблений Анрі Пуанкаре і Альбертом Ейнштейном [9,
с. 136]. З відносності часу один за одним йшли інші висновки: точно таким чином, як
немає абсолютного часу, немає і абсолютних розмірів тіла, але є тільки спостережувані
розміри, які варіюють в залежності від швидкості предмета по відношенню до
спостерігача; не існує абсолютної маси, але є відносна маса (див.: [12, с. 78]... Ці
висновки й склали основу релятивістської теорії.
Принцип спостережуваності ми і вважаємо ембріональною ядерною
протосемою ККПП СТО, з якої народилися багато інших її основних положень.
Ми побудували семантичну мережу, яка відображає генезис понять і категорій СТО з
ембріональної ядерної протосеми ККПП СТО, і демонструє взаємозв'язок цих понять.
Ми назвали подібні семантичні мережі, що показують не просто взаємозв'язок ідей в
статиці, але генезис ідей і теорій з ембріональної ядерної протосеми, генетичними
семантограмами. Вони являють собою короткі формулювання ідей, що взяті в рамки і
з'єднані за допомогою стрілок, які наочно зображують смислові, причинно-наслідкові та
інші зв'язки між ідеями в їх генезі. ККПП СТО представлено на Схемі 1.
Ще один висновок з дослідження генези теорії відносності полягає в тому, що
творчість здійснюється, в багатьох випадках, колективно і поетапно, іноді протягом
нетривалого часу, але нерідко протягом декількох поколінь творців, а часом навіть сотень
і тисяч років. (Як, наприклад, створювалась атомарна теорія речовини, перші
передумови якої виникли за кілька сот років до н. е.).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, встановлено, що
усталені наукові істини породжуються таким системним семантичним явищем як
креативне каталітичне полісемантичне поле відкриття. В якості вихідної «клітинки»
творчого процесу виділено ембріональну ядерну протосему креативного поля.
Перспективним є подальше дослідження психосемантики наукової творчості.
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Схема 1. Каталітичне креативне полісемантичне поле СТО

1.

2.
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Gubenko О.V. Application of the theory of creative catalytic polysemantic field in
the study of psychosemantic mechanisms of scientific discovery. (Integrative
approach). Creativity should be considered as a process of becoming and genesis of new
ideas. This fact prompts us tо resort to the methodology presented in genetic psychology, and
the genetic-modeling method, developed by Academician S.D. Maksimenko. This method
allowed us to identify the embryonic nuclear protosem from which this new theory originates
as the initial “cell” of the creative process. We analyzed the origin of a new theory from the
embryonic nuclear protosem on the example of the special theory of relativity (STR). In the
process of our analysis it was found that the philosophy principle of observability performed
the role of the starting protosem of the STR. This principle was formulated in the philosophy of
Berkeley, Hume, Kant and Mach. (The latter gave him this name). From this principle, many
provisions of the STR were born. Such provisions as the relativity of the observed time, the
relativity of the observed size of the body, and others. In addition, the creative catalytic
polysemantic field of discovery (CCPF) as a integral component of the creative process was
analyzed and used for research. In the framework of this creative field, the genesis of new
scientific ideas is carried out. The category of ССPF means a semantic system of concepts
and categories, that is conducive to the emergence of new creative ideas. ССPF has a
common semantic core in the form of an embryonic nuclear protosem.
Key words: scientific discovery, embryonic nuclear protosem of discovery, geneticmodeling method.
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Н.О. Зарембо, В.Є. Малиш
РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ПІДВИЩЕННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ
ПЕДАГОГІВ
Зарембо Н.О., Малиш В.Є. Роль емоційної саморегуляції в підвищенні
інклюзивної готовності педагогів. Стаття присвячена дослідженню змісту і специфіки
труднощів педагогів, що виникають в процесі інклюзивної практики. Представлені
результати дослідження рівня інклюзивної готовності, емоційної саморегуляції та
професійного (емоційного) вигорання педагогів в залежності від наявності та змісту цих
труднощів. Встановлено, що ступінь вираженості емоційної саморегуляції
взаємопов'язана з рівнем професійного (емоційного) вигорання та інклюзивної готовності
педагогів. Розкрито комплекс умінь, що складають здатність емоційної саморегуляції,
який може бути застосований в психолого-педагогічному супроводі педагогів, які
працюють в сфері інклюзивної освіти.
Ключові слова: інклюзивна готовність, специфічні труднощі, що виникають в
інклюзивній практиці, емоційна саморегуляція, професійне (емоційне) вигорання
педагогів.
Зарембо Н.А., Малыш В.Е. Роль эмоциональной саморегуляции в повышении
инклюзивной готовности педагогов. Статья посвящена исследованию содержания и
специфики трудностей педагогов, возникающих в процессе инклюзивной практики.
Представлены результаты исследования уровня инклюзивной готовности,
эмоциональной саморегуляции и профессионального (эмоционального) выгорания
педагогов в зависимости от наличия и содержания этих трудностей. Установлено, что
степень выраженности эмоциональной саморегуляции взаимосвязана с уровнем
профессионального (эмоционального) выгорания и инклюзивной готовности педагогов.
Раскрыт комплекс умений, составляющих способность эмоциональной саморегуляции,
который может быть применен в психолого-педагогическом сопровождении педагогов,
работающих в сфере инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивная готовность, специфические трудности,
возникающие
в
инклюзивной
практике,
эмоциональная
саморегуляция,
профессиональное (эмоциональное) выгорание педагогов.
Постановка проблеми. Сучасна система інклюзивної освіти потребує
кваліфікованих і компетентних фахівців, що грамотно навчають та розвивають дітей з
обмеженими можливостями здоров'я, сприяючи підвищенню їх особистісної соціальнопсихологічної адаптації. (Лист Міністерства освіти і науки України 07.08.2018 р. № 1/9487 [10]). Ці фахівці повинні відрізнятися особливою (інклюзивної) готовністю, яка є
важливою складовою професійної компетентності педагога, що працює з дітьми з
обмеженими можливостями здоров'я. Серед великої кількості питань в сфері інклюзивної
освіти, які вимагають свого вирішення, виступає проблема, пов'язана з негативним
емоційним станом і професійним вигоранням педагогів, які присвятили своє життя роботі
з дітьми з особливими освітніми потребами. Специфічні особливості розвитку і навчання
«особливих» дітей, що обумовлені індивідуальними фізіологічними і соціальними
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чинниками, зіштовхують педагогів з проблемними ситуаціями, вирішення яких є для них
важким і, в результаті, може закріпитися як негативний досвід в інклюзивній практиці. Це
викликає негативні емоції і порушує емоційну стабільність (стійкість) фахівців, що веде
до зниження їх професійної ефективності в цілому. Тому ця категорія педагогів потребує
особливого психологічного супроводу, який полягає у встановленні специфіки їх
психологічних труднощів і розвитку здатності емоційної саморегуляції для їх успішного
вирішення.
Аналіз останніх публікацій. Питання професійних компетентностей педагогів, в
цілому, розглядаються в працях Н.Ю. Звягінцева [6], Є.Ф. Зеєр [7], І.О. Зимової [8],
М.В. Кларін [9], Р. Стернберга [14], В.О. Сластьонина [15], А.В. Хутірського [20] тощо.
Ідеї інклюзивної готовності як професійної компетентності педагогів і психологічного
супроводу їх професійної діяльності, розробляються В.В. Хитрюк [18;19],
М.В. Богданової [3],
Н.С. Гарань [4],
Л.С. Разіною [16],
Н.С. Бузини [16],
А.О. Синявської [17] тощо.
Концепції та положення, що розкривають методи і способи емоційної саморегуляції,
які дозволяють не тільки зняти симптоми негативного емоційного напруження (аутогенне
тренування), але і запобігти його розвитоку засобами розумової діяльності представлені
в роботах Дж.С. Бека [1], Д.Д. Бернса [2], Д. Гоулман [5], Н.О. Зарембо [21], Р. Макмуллін
[11], В.Є. Малиш [12], Ю.М. Орлова [13] тощо.
В основу дослідження також лягли рекомендації, представлені в Листi Міністерства
освіти і науки України 07.08. 2018 р. № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями психологічного
супроводу та соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу на 20182019 навчальний рік» [10].
Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження полягає у вивченні
психологічного супроводу педагогів, які працюють в сфері інклюзивної освіти: у
встановленні змісту і специфіки труднощів педагогів, що виникають в процесі інклюзивної
практики, а також у визначенні ролі емоційної саморегуляції особистості в подоланні цих
труднощів і підвищенні інклюзивної готовності.
Виклад методики і результатів дослідження. Робота з педагогами зі сфери
інклюзивної освіти на базі Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради», дозволила нам відзначити, що дана
категорія фахівців психологічно не підготовлена до реальних умов своєї роботи. У зв'язку
з тим, що соціальні і фізіологічні чинники, що визначають особливості навчання і розвитку
кожного учня дуже специфічні, педагоги не володіють загальним алгоритмом оцінки
ситуації для вирішення психологічних труднощів, з якими стикаються в своїй роботі. Ці
труднощі в поєднанні з підвищеною моральною і професійною відповідальністю
призводять фахівців цієї категорії до переживання негативних емоцій, пригніченого
стану, роздратуванню і почуттю безсилля в роботі з учнями. У підсумку, такий стан справ
тільки загострює проблеми, що виникли в процесі інклюзивної практики і підсилює
негативний емоційний стан педагогів, що ускладнює реалізацію їх професійних
компетенцій в повній мірі, послаблює ефективність їх професійної діяльності і знижує
рівень надання повноцінної і необхідної допомоги дітям з обмеженими можливостями
здоров'я. Крім того, не вирішенні труднощі педагогів, що накопичилися та нагадують про
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себе щодня, негативно впливають на їхнє бажання професійно самовдосконалюватися,
ускладнюючи розвиток умінь з орієнтування в професійних проблемах (педагогічних
ситуаціях), а так само вироблення алгоритмів по успішному їх вирішенню.
Ми вважаємо, що одним з можливих шляхів надання допомоги даній категорії
фахівців є докладне вивчення труднощів, з якими вони стикаються в процесі інклюзивної
практики, а також вироблення і вдосконалення вмінь емоційної саморегуляції для їх
ефективного вирішення і підвищення якості інклюзивної готовності.
Під інклюзивної готовністю педагога ми розуміємо повне прийняття дітей з
обмеженими можливостями здоров'я в сукупності з бажанням підвищувати якість своєї
роботи з їх розвитку, коли педагог володіє інструментом нормалізації не тільки стану
учня, а й свого власного.
У свою чергу, під емоційною саморегуляцією ми розуміємо здатність педагогів не
допускати у себе тривалий пригнічений або роздратований стан, шляхом використання
засобів розумової діяльності щодо ситуацій, що виникають в інклюзивній практиці.
Таким чином, можна висунути припущення, що навчання педагогів емоційної
саморегуляції має стати одним з основних завдань психологічного супроводу їх
професійної діяльності з метою підвищення інклюзивної готовності. Проте, аналіз
наукової літератури показав, що суть і зміст цього комплексу умінь представлені або дуже
узагальнено, або дуже вузько для певної категорії психологічних проблем (фобії,
особистісна невпевненість в собі, посттравматичний стрес і ін.). Тому кінцева мета
даного дослідження полягає в тому, щоб розробити комплекс умінь з емоційної
саморегуляції для педагогів, які працюють в сфері інклюзивної освіти, розкрити їх
порядок, взаємозв'язок і зміст, представити програму з їх формування і обґрунтувати, що
її застосування в процесі психолого-педагогічного супроводу педагогів сприяє суттєвому
підвищенню рівня їх інклюзивної готовності.
Теоретичне і практичне вивчення проблеми, дозволили нам розробити комплекс
умінь, що складають здатність емоційної саморегуляції, який включає такі вміння як:
визначення обставин, що в них виникло негативне переживання та особистих умовиводів
(когнітивних установок), які задали цим переживанням негативне забарвлення, точну
ідентифікацію пережитої емоції, когнітивне переструктурування своїх умовиводів до тих
пір, поки негативне забарвлення переживань не перейде в нейтральне, зміна поведінки
на основі нових умовиводів, що дозволяє вирішити виниклу проблему. Комплекс цих
умінь може застосовуватися педагогом в будь-якій скрутній ситуації, що виникла в
процесі інклюзивної практики.
Для дослідження потрібних показників у педагогів, які працюють в сфері інклюзивної
освіти застосовувалися такі методики: опитувальник «Діагностика емоційного інтелекту»
Н. Холла; опитувальник «Професійне (емоційне) вигорання», адаптований
Н.Є. Водоп'яновою і Є.С. Старченковою; анкета «Діагностика готовності педагогів до
роботи з дітьми з ОМЗ» Д.Ю. Соловйової; стандартизоване інтерв'ю, складене авторами
дослідження, спрямоване на виявлення відсутності або наявності невирішених
труднощів педагогів в інклюзивній практиці, а також їх змісту (при наявності).
Серед методів математичної статистики застосовувалися: однофакторний
дисперсійний аналіз, критерій t-Стьюдента, багатофункціональний критерій φ-Фішера.
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Експериментальною базою дослідження став Комунальний заклад вищої освіти
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». У дослідженні взяли
участь 67 педагогів, які працюють в сфері інклюзивної освіти (що проходили курси
підвищення кваліфікації): 18 чоловіків і 49 жінок у віці від 23 до 53 років зі стажем
педагогічної діяльності від 1 року до 30 років. За результатами стандартизованого
інтерв'ю експериментальну групу склали педагоги, які мають невирішені труднощі в
інклюзивної практиці – 34 педагога, а контрольну – 33 педагога, які успішно вирішують
подібні труднощі.
Представимо результати першого етапу дослідження, присвяченого вивченню
інклюзивної готовності, емоційної саморегуляції і специфічних психологічних труднощів
педагогів, які працюють в сфері інклюзивної освіти.
В результаті стандартизованого інтерв'ювання педагогів виявлені типові труднощі,
що виникають в процесі інклюзивної практики, які сприймаються ними як безнадійні на
момент дослідження.
Проблеми зі сфери професійного вигорання педагогів полягають в наступному:
- відчуття постійного стресу і втоми, що виражається в почутті безсилля і
неможливості легко і впевнено виконувати свою роботу;
- відсутність сил і бажання підвищувати свою кваліфікацію;
- погіршення самопочуття і почастішання хронічних захворювань, що може свідчити
про їх психосоматичний характер;
- висока потреба в знятті напруги в поєднанні з незнанням шляхів і способів
досягнення розслаблення.
У свою чергу труднощі педагогів, пов'язані зі специфікою інклюзивної практики
виражаються в наступному:
- побоювання неправильно визначити співвідношення ступеня вираження співчуття
і співпереживання до дітей з обмеженими можливостями здоров'я, з одного боку, і
ступеня вираження вимогливості до них в процесі їх навчання, з іншого боку;
- розгубленість у спілкуванні з батьками дітей з ОМЗ, які висловлюють небажання
брати участь у спільному розвитку і навчанні дитини в силу емоційного виснаження і
фізичної втоми;
- почуття фрустрації через неможливість точно визначити рівень вимог до дитини з
ОМЗ, особливо коли вона посилається на погане самопочуття, а навчання проходить
дистанційно, іноді з виключеним відеозв'язком;
- переживання з приводу того, що недостатньо вмінь, для встановлення контакту з
дітьми, які не відвідували дошкільні установи, в результаті чого стали закритими;
- тривога з приводу того, що до кінця незрозуміло як соціалізувати дітей з ОМЗ в
загальноосвітніх школах, застосовувати одночасно кілька освітніх програм в одному
класі, забезпечувати дистанційними засобами участь дітей з ОМЗ в проведених уроках і,
при цьому, врахувати інтереси всіх учасників освітнього процесу;
- підвищене почуття відповідальності за те, щоб мотивувати дітей з ОМЗ на бажання
вчитися і дати їм можливість реалізувати свої можливості і здібності, показати себе на
конкурсах та інших заходах;
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- нерозуміння того, як зберегти принцип рівності дітей в інклюзивній освіті, де діти з
ОМЗ повинні оцінюватися відповідно до якості освоєння і володіння шкільного матеріалу,
як і інші учні, без врахування обмежень і надмірних заохочень;
- незнання як вирішити моральний конфлікт, пов'язаний з тим, що, з одного боку,
діти з ОМЗ потребують підтримки, співчуття і прийняття (на думку суспільства), з іншого
боку, це ж співчуття може порушити ефективність навчального процесу через
неадекватне зниження рівня вимог до цих дітей.
Проблеми педагогів на особистісному рівні виражаються в порушенні їх
повноцінної участі в інших сферах свого життя: відсутність бажання займатися своїм
здоров'ям, зовнішністю і улюбленими справами; нестача сил і часу, щоб приділити
достатню увагу членам своєї сім'ї і зустрітися з друзями.
Важливо відзначити, що всі вище зазначені труднощі інтерпретуються педагогами
як нерозв'язні проблеми, в результаті яких виникають такі почуття як тривога, фрустрація,
побоювання неуспіху, сумнів у своїй компетентності, втома, безсилля, відчуття провини
за недостатньо якісне виконання своєї роботи по відношенню до всіх учасників освітнього
процесу, гнів, роздратування тощо.
Також результати первинної діагностики показали, що рівень інклюзивної готовності
нижче середнього зустрічається більш ніж в два рази частіше у педагогів з невирішеними
труднощами в інклюзивній практиці, в порівнянні з педагогами, які успішно вирішують
виниклі труднощі самостійно – 56% і 21% відповідно, p≤0,01 (табл. 1). У свою чергу,
рівень інклюзивної готовності вище середнього достовірно частіше зустрічається серед
педагогів, які успішно вирішують труднощі в інклюзивній практиці – 33% і 3% відповідно,
p≤0,01 (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл рівня інклюзивної готовності в залежності від наявності або відсутності
невирішених труднощів в інклюзивній практиці в досліджуваній виборці
Рівень
інклюзивної
готовності

Низький

Педагоги, які
успішно
вирішують
труднощі
N = 33 особи
21% (7 осіб)

Педагоги, які
мають
невирішені
труднощі
N = 34 особи

Fisher’s Exact
Test φ*

Рівень
значущості

56% (19 осіб)

2,996

p≤0,01

Середній

46% (15 осіб)

41% (14 осіб)

0,356

p≥0,05

Високий

33% (11 осіб)

3% (1 особа)

3,634

p≤0,01

Встановлено статистично значущі відмінності порівнюваних груп педагогів
(контрольної та експериментальної) за показниками рівня інклюзивної готовності,
емоційної саморегуляції та професійного (емоційного) вигорання, p≤0,000 (табл. 2).
Рівень досліджуваних змінних достовірно вище у педагогів, які успішно вирішують
труднощі в інклюзивній практиці.
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Таблиця 2
Показники досліджуваних змінних в групах педагогів, які мають невирішені труднощі і
педагогів, які успішно вирішують подібні труднощі
Педагоги, які
успішно
вирішують
труднощі
N= 33 особи
Середн.
Станд.
знач.
відх.

Змінні

Рівень інклюзивної
готовності
Рівень
емоційної
саморегуляції
Рівень професійного
(емоційного)
вигорання

Педагоги, які мають t-Стьюдента
не вирішені
труднощі
N= 34 особи
Середн.
знач.

Станд.
відх.

Рівень
знач.

40,18

12,7

28,56

10,5

-4,094

0,000

55,72

16,3

36,94

14,1

-4,314

0,000

17,66

6,98

23,88

6,29

3,829

0,000

Виявлено, що педагоги, з різним рівнем інклюзивної готовності достовірно
відрізняються за рівнем емоційної саморегуляції і професійного вигорання. Педагоги з
низьким рівнем інклюзивної готовності характеризуються низькими рівнем емоційної
саморегуляції і високим рівнем емоційного вигорання, в той час як, педагоги з високим
рівнем інклюзивної готовності відрізняються достовірно більш високим рівнем емоційної
саморегуляції і низьким рівнем професійного вигорання (табл. 3).
Таблиця 3

Показники досліджуваних змінних в групах педагогів
з різним рівнем інклюзивної готовності
Рівень інклюзивної готовності
Змінні

Рівень
емоційної
саморегуляції
рівень значущості
Емпір. знач. крит.
t-Стьюдента
Рівень професійної
(емоційного)
вигорання
рівень значущості
Емпір. знач. крит.
t-Стьюдента

Низький рівень
N= 26 осіб
Середн.
Станд.
знач.
відх.
а
34,46
0,002
3,185
а
25,11

Середній рівень
N= 29 осіб
Середн.
Станд.
знач.
відх.

13,57

b
48,79

5,89

0,014
-2,564
b
19,86

0,002
-3,221

0,008
2,781

Високий рівень
N= 12 осіб
Середн.
Станд.
знач.
відх.

18,69

с
65,33

19,04

6,28

0,000
5,346
с
13,83

6,29

0,000
-5,725

Примітка: відмінності між піддослідними а - з низьким рівнем і середнім рівнем; b - із середнім
рівнем і високим рівнем; с - з високим рівнем і низьким рівнем.
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Для встановлення взаємовпливу досліджуваних змінних: «інклюзивна готовність»,
«емоційна саморегуляція», «професійне (емоційне) вигорання (професійна
ефективність)» – застосовувався однофакторний дисперсійний аналіз. Перша серія
однофакторного дисперсійного аналізу показала, що рівень емоційної саморегуляції
впливає на рівень інклюзивної готовності, де більш високий рівень емоційної
саморегуляції визначає більш високі показники інклюзивної готовності, р≤0,000 (рис. 1).

1 - низький рівень, 2 - середній рівень, 3 - високий рівень

Рис. 1. Вплив рівня емоційної саморегуляції на показники інклюзивної готовності педагогів

Друга серія однофакторного дисперсійного аналізу показала, що рівень емоційної
саморегуляції впливає на рівень професійного (емоційного) вигорання, де більш високий
рівень емоційної саморегуляції визначає нижчі показники професійного (емоційного)
вигорання, р≤0,000 (рис. 2).

1 - низький рівень, 2 - середній рівень, 3 - високий рівень

Рис. 2. Вплив рівня емоційної саморегуляції на показники професійного (емоційного)
вигорання
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Таким чином, представлені дані доводять, що навчання емоційної саморегуляції з
високою ймовірністю може підвищити рівень інклюзивної готовності педагогів, які мають
невирішені труднощі в інклюзивній практиці. Тому розробка програми з психологопедагогічного супроводу, спрямованого на навчання емоційної саморегуляції педагогів,
які працюють в сфері інклюзивної освіти, є важливим і актуальним завданням.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
1. Встановлено, що близько половини педагогів, які працюють в сфері інклюзивної
освіти, мають невирішені труднощі в роботі, що пов'язані зі специфікою інклюзивної
практики.
2. Доведено, що у педагогів, які мають невирішені труднощі, що виникли в процесі
інклюзивної практики, рівень інклюзивної готовності, емоційної саморегуляції і
благополуччя істотно нижче, ніж у педагогів, які успішно вирішують подібні труднощі
(p≤0,01).
3. Визначено, що у педагогів, з низьким рівнем інклюзивної готовності достовірно
нижчий рівень емоційної саморегуляції і вище рівень професійного (емоційного)
вигорання, ніж у педагогів з високим рівнем інклюзивної готовності (p≤0,01)
4. Виявлено, що підвищення рівня емоційної саморегуляції визначає підвищення
рівня інклюзивної готовності і професійного (емоційного) благополуччя педагогів, які
працюють в сфері інклюзивної освіти (p≤0,01).
Перспективи подальших досліджень. Результати дослідження можуть бути
використані в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з сфери інклюзивної
освіти в вузах, регіональних і міських центрах по супроводу дітей з обмеженими
можливостями здоров'я.
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Zarembo N.A., Malysh V.E. The role of emotional self-regulation in developing and
enhancing the inclusive readiness of teachers. The article is devoted to the study of
psychological problems of teachers who work with children with disabilities.
The empirical study of teachers’ with psychological problems in the field of inclusive
practice and without them found the differences between the respondent groups inclusive
readiness, emotional self-regulation and professional (emotional) burnout.
The authors proves the importance of emotional self-regulation of teachers in the
prevention of professional (emotional) burnout, developing and enhancing the inclusive
readiness and the ability to solve problems in the field of inclusive practice.
The investigation found the relationship between the emotional self-regulation and
inclusive readiness and the professional (emotional) burnout of teachers.
The article highlights the mix of skills that makes up the ability of emotional self-regulation
developed by the authors of the study. It can be used to help teachers work with children with
disabilities.
Keywords: inclusive readiness, specific difficulties arising in inclusive practice, emotional
self-regulation, professional (emotional) burnout of teachers.
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Н.О. Кордунова, Н.С. Дмитріюк
РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ФАКТОРУ В МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ

Кордунова Н.О., Дмитріюк Н.С. Роль емоційного фактору в міжособистісній
взаємодії студентів. У статті представлено теоретико-емпіричний аналіз проблеми ролі
емоційного фактору в міжособистісній взаємодії студентів в умовах сучасної підготовки у
вищому навчальному закладі. Розглянуто основні підходи щодо сутності феноменів
емоційних станів. Аналіз проблеми фокусується на розгляді їх в якості важливої ланки в
системі міжособистісних взаємин. Показано, що розвиток емоційних особливостей є
одним із важливих чинників взаємодії студентів у процесі навчання. Проаналізовано
зміни в динаміці емоційних властивостей особистості студентів у процесі
міжособистісних взаємин. Наводяться результати дослідження особливостей їх прояву.
Доведено, що в основі складових міжособистісних взаємин студентів різних років
навчання присутній критерій емоційності, який є індикатором настрою і поведінки, а також
формує взаємини. Підтверджена думка про те, що рівень міжособистісних відносин у
студентському колективі важливим чином пов’язаний зі ступенем розвитку емоційної
адекватності.
Ключові слова: емоції, емоційність, емоційні переживання, емоційні взаємини,
міжособистісні взаємини.
Кордунова Н.А., Дмитриюк Н.С. Роль эмоционального фактора в
межличностном взаимодействии студентов. В статье представлен теоретикоэмпирический анализ проблемы роли эмоционального фактора в межличностном
взаимодействии студентов в современных условиях подготовки в высшем учебном
заведении. Рассмотрены основные подходы сущности феноменов эмоциональных
состояний. Анализ проблемы фокусируется на рассмотрении их в качестве важнейшей
сферы в системе межличностного взаимодействия. Показано, что развитие
эмоциональных особенностей есть одним из важных компонентов взаимодействия
студентов в процессе обучения. Проанализировано изменения в динамике
эмоциональных особенностей студентов в межличностных отношениях. Наводятся
результаты исследования особенностей их проявления. Доказано, что в основе
становления межличностного взаимодействия студентов разных годов обучения
присутствует критерий эмоциональности, который является индикатором настроения и
поведения, а также формирует взаимоотношения. Подтверждено мнение о том, что
существует связь уровня межличностного взаимодействия студентов и уровня
эмоциональной адекватности.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональность, эмоциональные переживания,
эмоциональные взаимоотношения, межличностные взаимоотношения.
Постановка проблеми. Природа міжособистісних взаємин досить складна. В них
виявляються індивідуальні властивості особистості, емоційні та вольові якості,
інтелектуальні можливості, засвоєні особистістю норми і цінності суспільства. У системі
міжособистісних взаємин особистість реалізує себе. Вступаючи у ці відносини,
особистість має можливість оцінити себе у системі взаємин з іншими.
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Емоційність є важливою ланкою в системі міжособистісних відносин, оскільки
усвідомлення, контроль та регуляція емоцій допомагає адаптуватися в динамічних
умовах сучасного життя, приймати правильні рішення, керувати своєю поведінкою,
відображає взаємну готовність особистості до взаємодії з іншими.
На сучасному етапі найбільшої актуальності набуває проблема емоційних взаємин
студентської молоді, яка відрізняється за соціальним складом, віком і в той же час має
свої специфічні особливості. Ці особливості пов’язані з формуванням у молодих людей
міжособистісної взаємодії в навчальній, громадській діяльності, спілкуванні.
Аналіз останніх публікацій. Різні аспекти дослідження означеного кола проблем
посідають центральне місце у сучасній психології. Її вивченням займається багато вчених
різних галузей психологічної науки (Л. Аболін, Б. Варданян, М. Дьяченко, П. Зібельрман,
Є. Ільїн, Г. Нікіфоров, А. Ольшаннікова, В. Пономаренко, Т. Рібо, О. Чебикін, О. Чернікова
та ін.).
Дослідження емоційності пов’язане з виділенням загально-психологічного та
прикладного рівня її вивчення (Ю. Александровський, Ф. Василюк, Т. Кириленко,
Л. Китаєв-Смик, О. Саннікова, Т.Титаренко, О. Чебикін та ін.).
Значна частина досліджень присвячена розгляду ролі емоцій та емоційних
переживань у різних видах діяльності, зокрема навчальній (Т. Кириленко, Є. Кульчицька,
Л. Малімон, В. Семіченко, О. Чебикін та ін.).
Однак, сьогодні недостатньо досліджень, присвячених ролі емоцій у процесі
міжособистісної взаємодії студентів.
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті: теоретично та емпірично
проаналізувати роль емоцій у міжособистісній взаємодії студентів у процесі навчання.
Для досягнення поставленої мети нами були поставлені такі завдання:
- здійснити теоретичний аналіз ролі емоційного фактору у міжособистісній
взаємодії студентів;
- з’ясувати психологічні особливості впливу емоцій на психічний розвиток
особистості в юнацькому віці;
- розкрити емпіричні показники явища емоційності у студентів та шляхи її
профілактики в особистісній сфері.
Виклад методики і результатів дослідження. Період навчання у вищому
навчальному закладі характеризується активним формуванням професійних,
світоглядних і громадянських якостей майбутнього фахівця, розвиток професійних
здібностей, становлення інтелекту і стабілізація рис характеру, перетворення мотивації
та всієї системи ціннісних орієнтацій, формування соціальних цінностей у процесі
професіоналізації. У звʼязку з цим, під час навчання у вищому навчальному закладі,
відбувається збільшення кількості емоціогенних обʼєктів, що особливо впливають на
міжособистісні взаємини. Спостерігається зростання диференційованості емоційних
переживань, збільшення здатності розуміння емоцій інших людей, перехід емоціогенних
реакцій від імпульсивності до довільності. Це період, якому властиві суперечливі
переживання, внутрішнє незадоволення, тривожність.
В емоційній сфері у студентському віці можна виділити: 1) збільшення кількості
емоціогенних об’єктів, особливо тих, що мають соціальний характер; 2) збільшення рівня
диференційованості емоційних переживань; 3) виникнення емоційних переживань не
тільки з приводу теперішнього, але й з приводу майбутнього; 4) збільшення здатності
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розуміти емоції інших людей (дорослих, однокурсників); 5) перехід емоціогенних реакцій
від імпульсивності до поміркованості.
В цьому віці відбуваються зміни і в динаміці емоційних властивостей особистості:
емоційна збудливість, образливість і мстивість. За даними Є. Ільїна в юнацькому віці
розширюється коло спілкування, життєвий світ юнака, групова прихильність до типу
людей, на яких вони орієнтуються [2].
Таким чином, період навчання студентів у вищому навчальному закладі
характеризується високою диференційованістю емоційних реакцій і способів вираження
емоційних станів, а також підвищенням самоконтролю; саморегуляції. Хоча рівень
свідомого самоконтролю у юнаків значно вищий, вони часто жаліються на свою
безвольність, нестійкість, а також такі риси: образливість, капризність, нестриманість.
У них спостерігаються індивідуальні різниці в проявах тривожності, яка викликана
певними факторами, зокрема успішністю, положенням в середовищі ровесників,
особливостями самооцінки.
Одним з найяскравіших показників ефективності міжособистісних взаємин є
стабільність емоційних проявів членів групи. Її можна досягти не тільки створенням
загальної позитивної ситуації в групі, але й враховуючи індивідуальні особливості кожної
особи. Особлива увага дослідників приділяється тому, що будь-який акт міжособистісної
взаємодії – це не просто вплив людини на людину, а їх безпосередня взаємодія.
Роль емоційного фактору у міжособистісній взаємодії важко переоцінити.
Прагнення підтримувати у себе і свого оточення позитивний емоційний настрій
забезпечує здоровʼя, бадьорість і задоволення.
Між молоддю і навколишнім світом складаються об’єктивні відносини, які стають
предметом почуттів та емоцій. В емоціях і почуттях виявляється своєрідне особистісне
ставлення їх до навколишньої дійсності і до самої себе. Почуття та емоції виникають у
процесі діяльності і впливають на її перебіг.
Емоції створюють основну спонукальну силу і своїм впливом здатні змінити спосіб
життя, дій та спілкування. Нездатність або небажання зрозуміти емоційний стан іншої
людини призводить до психологічної несумісності, яка нерідко стає причиною конфліктів.
Спираючись на дослідження В.Д. Небиліцина, А.Є. Ольшаннікової, слід виходити з
трьохкомпонентної теорії емоцій, згідно якої в якості базальних емоцій виділяються три
модальності: радість, страх, гнів, які виступають по відношенню до окремих емоційних
переживань як родові, первинні характеристики.
На думку А. Ольшаннікової найбільш ранніми є емоції задоволення, страху, гніву.
Вони з´являються на основі вроджених первинних недиференційованих реакцій
задоволення і незадоволення [5].
Вітчизняні вчені Е. Носенко та Н. Коврига довели, що інтенсивність і частота
стресових реакцій особистості залежить від рівня сформованості її емоційного інтелекту.
Отже, керувати, регулювати перебіг своєї життєдіяльності особистість зможе тільки тоді,
коли буде розуміти свої емоції, свій внутрішній світ [4].
У кожної людини є репертуар характерних для неї емоцій, що дозволяє говорити
про таку психологічну реальність, як індивідуально специфічний і одночасно
індивідуально стійкий емоційний тип суб´єкта. Індивідуальна специфіка може виявлятися
як у гострих емоціогенних ситуаціях, так і відносно нейтральних, тобто умовах, де відсутні
очевидні об´єктивні причини, які обумовлюють емоції тієї чи іншої модальності. Емоції в
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таких ситуаціях характеризують ніби початкову емоційну основу суб´єкта, її стійкі
емоційні особливості.
На нашу думку, структура особистості юнака формується шляхом стабілізації
відносин з оточуючими. В основі адаптивних складових міжособистісних взаємин завжди
лежить критерій емоційності, який у своїй більшості є індикатором настрою і поведінки, а
також формує відносини.
На думку К. Обуховського, поряд із загальною орієнтацією в світі необхідна також
емоційна орієнтація. Вона полягає в здатності безпосередньо розпізнавати емоційні
стани інших людей та свої емоційні стосунки з ними. Існує чітка залежність
функціонування індивіда від точності його орієнтації, в тому числі і емоційної [6].
Специфіка емоційного сприйняття особистості в юнацькому віці впливає на
розуміння оточуючої дійсності, на її мрії і плани, на вибір сфери діяльності.
У вітчизняній психології існує безліч думок з приводу того, яке місце посідають
міжособистісні відносини в реальній системі життєдіяльності людини. Перш за все,
необхідно звернути увагу на думку В. Мясищева, який вважав, що найголовніше, що
визначає особистість – її ставлення до людей, що є одночасно взаємовідносинами.
Міжособистісні взаємини – це сукупність зв’язків, що складаються між людьми у формі
почуттів, суджень та звернень один до одного. Міжособистісні взаємини включають:
сприйняття і розуміння людьми один одного; міжособистісну привабливість (тяжіння і
симпатія); взаємодію та поведінку [3].
Саме в юності загострюється потреба до відокремлення, прагнення захистити свій
унікальний світ від вторгнення сторонніх і близьких людей для того, щоб через рефлексію
зміцнити почуття особистості, зберегти свою індивідуальність, реалізувати свої
домагання на визнання. Відокремлення як засіб утримання дистанції при взаємодії з
іншими дозволяє молодій людині «зберігати своє обличчя» на емоційному та
раціональному рівні спілкування.
Емоційний стан особистості і міжособистісні взаємини юнаків знаходяться у
взаємозв’язку і характеризуються загальною психологічною особливістю: силою прояву
емоцій, що входять до емоційної сфери особистості, і співвідношенням рівнів
міжособистісних стосунків.
Рівень міжособистісних взаємин у колективі залежить від ступеня розвитку
емоційної адекватності, емоційної згуртованості та їх співвідношення. Між спрямованістю
особистості і міжособистісними стосунками юнаків і дівчат існує зв’язок, який
виражається у впливі особливостей спрямованості особистості на формування різних
видів міжособистісних відносин. Завдяки особливостям емоційної сфери вони можуть
оцінювати навколишніх людей, встановлювати певне значення відносин, яких набувають
протягом певного періоду часу.
Таким чином, у сучасних дослідженнях ролі емоційної сфери у міжособистісних
взаєминах в студентському віці основний акцент робиться на виявленні взаємозв’язків
особливостей емоційної сфери особистості та її міжособистісних взаємин. Чим більше
особистість емоційно врівноважена, тим легше їй буде встановлювати контакти з
оточуючими людьми.
Основні погляди науковців на досліджувану проблему стали підставою для
розробки програми дослідження. Вибірку дослідження склали студенти першого, другого
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та третього курсів факультету психології та соціології Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки у кількості – 60 осіб.
У дослідженні використані методики, які вимірюють психологічні особливості
емоційної сфери студентів у міжособистісній взаємодії в різних ситуаціях. З цією метою
були використані: методика діагностики емоційних станів (Г. Айзенк), самооціночний тест
«Характеристика емоційності» (Є. Ільїн), діагностика стилів поведінки в конфліктній
ситуації (К. Томас).
Дослідження самооцінки психічних станів за методикою А. Айзенка дало можливість
виявити відмінності у проявах тривожності. Дані свідчать, що середній показник
тривожності становить 6,2 у досліджуваних студентів першого курсу. У досліджуваних
студентів другого курсу цей показник становить 4,8. На третьому курсі цей показник
становить 3,9. Середній показник фрустрації у досліджуваних першого курсу становить
5,4. На другому курсі цей показник 5,1. На третьому курсі цей показник становить 4,6. Ці
показники характеризують ситуації пов´язані з неприємностями, з певними труднощами
у навчанні, станом здоров´я, а також взаєминами з однокурсниками, які виступають як
перешкоди і протидії певного впливу.
Середній показник агресивності становить у досліджуваних першого курсу 4,1. На
другому курсі – 3,5, а на третьому курсі – 2,9, що показує помітне зниження агресивної
поведінки по відношенню до оточуючого соціального середовища. Середній показник
ригідності становить у досліджуваних першого курсу 6,0. На другому курсі – 5,9 і
відповідно на третьому курсі ці показники становлять 3,2. Це може розцінюватися як
невміння змінювати звички, переключати увагу, з осторогою ставитися до всього нового,
важко зближатися з людьми, або прояв зниження адаптації у стресових, фрустраційних
ситуаціях.
Особливості своєї емоційної сфери досліджуваних були визначені за допомогою
тесту Є. Ільїна «Характеристика емоційності».
Отримані дані свідчать, що низький рівень прояву емоційної збудливості у студентів
першого курсу властивий 12,3%, другого курсу – 14,4% та третього курсів – 13,9%.
Середній рівень характерний для 46,5 % студентів першого курсу, 45,1% студентів
другого курсу та 45,9% третього курсу.
Високий рівень емоційної збудливості характерний для 41,2% студентів першого
курсу, 40,5% студентів другого курсу та 40,2% студентів третього курсу.
Аналіз інтенсивності емоцій свідчить, що низький рівень властивий 15,4%
студентам першого курсу, 14,7 % характерний для другого курсу та 14,5% для третього
курсу. Аналіз прояву середнього рівня інтенсивності емоцій виявив, що він характерний
для 33,5% студентів першого курсу, 34,3% студентів другого курсу та 34,5% третього
курсу. Високий рівень характерний для 51,1% студентів першого курсу, 49,0% студентів
другого курсу та 51,0% студентів третього курсу.
Тривалість емоцій свідчать, що низький рівень властивий 30,5% студентам першого
курсу, 29,4% характерний для другого курсу та 26,3% для третього курсу.
Аналіз прояву середнього рівня тривалості емоцій виявив, що він характерний для
41,7% студентів першого курсу, 41,3% студентів другого курсу та 46,2% для третього
курсу.
Високий рівень характерний для 28,8 % студентів першого курсу, 30,3% студентів
другого курсу та 31,5% студентів третього курсу.
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На основі аналізу емоційності та її складових можна зробити висновки про те, що
низький рівень емоційності спостерігається у тривожних, імпульсивних, емоційно
неврівноважених студентів. Середній рівень характеризується врівноваженістю,
спокоєм, слабкими або відсутніми невротичними ознаками, постійністю в інтересах.
Студенти з високим рівнем добре усвідомлюють вимоги дійсності, не приховують від себе
особистих недоліків, здатні оцінювати свої можливості.
За методикою К. Томаса вивчалися стилі поведінки, які найчастіше обирають
студенти у взаємодії. Результати засвідчили, що уникнення як стиль поведінки на
низькому рівні спостерігається у 13,1% студентів першого курсу, 31,2% другого курсу,
46,6% третього курсу. Середній рівень демонструють 40,9% досліджуваних першого
курсу, 49,5% другого курсу та 36,4% досліджувані третього курсу. Високий рівень
демонструють 45,6% студентів першого курсу, 20,3% другого та 17,2% третього курсу.
Стиль співробітництва – низький рівень спостерігається у 45,4% досліджуваних
першого курсу, 20,4% другого курсу та 14,5% третього курсу. Середній рівень виявився у
29,8% студентів першого курсу, 40,0% другого курсу та 40,9% третього курсу. Високий
рівень демонструють 18,2% студентів першого курсу, 40,0% другого та 46,3% третього
курсу.
Стиль пристосування знаходиться на низькому рівні і його використовують 31,8%
досліджуваних першого курсу, 22,5% другого курсу та 42,2% третього курсу. Середній
рівень виявлений у 45,8% досліджуваних першого курсу, 41,3% другого та 40,9% третього
курсу. Високий рівень демонструють 22,4% студентів першого курсу, 36,2% другого та
16,9% третього курсу.
Змагання як тип поведінки на низькому рівні використовують 36,4% досліджуваних
першого курсу, 28,7 % другого курсу та 29,0% третього курсу. Середній рівень виявлений
у 40,9% досліджуваних першого курсу, 45,0 % другого та 30,1% третього курсу. Високий
рівень демонструють 22,7% студентів першого курсу, 26,3% другого та 39,9% третього
курсу.
Стиль поведінки компроміс на низькому рівні використовують 27,3% досліджуваних
першого курсу, 23,3% другого курсу та 33,0% третього курсу. Середній рівень виявлений
у 45,4% досліджуваних першого курсу, 46,5% другого та 32,2% третього курсу. Високий
рівень демонструють 27,3% студентів першого курсу, 30,2% другого та 34,8% третього
курсу.
Отже, переважаючими типами стратегій поведінки є компроміс, співробітництво,
уникнення. Саме ці стилі визначають загальне враження в міжособистісних взаєминах та
спілкуванні досліджуваних студентів.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В ході дослідження
встановлено, що самооцінка психічних станів у досліджуваних різниться за роками
навчання. Так, у досліджуваних перших курсів показники тривожності, агресивності,
фрустраціі та ригідності, значно вищі ніж на наступних курсах навчання. Ми припускаємо,
що емоційні стани студентів перших курсів вищого навчального закладу у стані розвитку
і мають вибірковий, мінливий характер, тобто вони розуміють емоційний стан, вміють
проникати, відчувати переживання іншої людини, але ще не допомагають оточуючим
своїми діями з метою покращення їхнього самопочуття.
За усіма визначеними критеріями прояву емоційності більшість студенів мають
середній рівень. Високий показник емоційності характеризується імпульсивністю
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поведінки та інтенсивністю почуття тривоги. Низький рівень емоційності спостерігається
у тривожних, імпульсивних, емоційно неврівноважених студентів.
Спрямованість на взаємодію, спілкування найменш виражена у студентів першого
курсу, що свідчить про недостатнє прагнення підтримувати відносини з одногрупниками
і оточуючими, низьку орієнтацію на суспільну діяльність, на спілкування. Для них не є
значущою потреба у привʼязаності і емоційних відносинах з оточуючими. Це може
призвести до труднощів у сфері встановлення суспільних контактів, оскільки гнучкість у
спілкуванні слабо виражена.
Переважаючими типами стратегій поведінки є компроміс, співробітництво,
уникнення. Саме ці стилі визначають загальне враження в міжособистісних взаєминах та
спілкуванні. Вони є значущими для особистості та лежать в основі становлення
безконфліктних міжособистісних стосунків.
Нами була підтверджена думка про те, що зв’язок взаємодії особливостей емоційної
сфери особистості та міжособистісних відносин досліджуваних студентів безперечно
існує. Рівень міжособистісних відносин у колективі юнаків важливим чином пов’язаний зі
ступенем розвитку емоційної адекватності, емоційної згуртованості та їх
співвідношенням.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та впровадженні
спеціальної психокорекційної програми підготовки майбутніх психологів у процесі
міжособистісної взаємодії в студентському колективі.
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Kordunova N.O., Dmytriyuk N.S. The role of the emotional factor in the
interpersonal interaction of students. The theoretical and empirical analyses of the role of
the emotional factor in the interpersonal interaction of students in the conditions of modern
training in higher educational institutions are presented in the article. The main approaches to
the essence of phenomena of emotional states are considered. The analysis of the problem
focuses on considering them as an important link in the system of interpersonal relationships.
It is shown that the development of emotional peculiarities is one of the important factors of
interaction of students in the process of learning. The study is based on methods that measure
the psychological peculiarities of students' emotional sphere in the interpersonal interaction in
different situations. The changes in the dynamics of the emotional properties of the student's
personality in the process of interpersonal relationships are analyzed. The results of the study
of the peculiarities of their manifestation are presented. It is established that the basis of the
components of interpersonal relationships of students of different years of study is the measure
of emotionality, which is an indicator of mind and behavior, and also forms relationships. It is
proved that the basis of the components of interpersonal relationships of students of different
years of study is the criterion of emotionality, which is an indicator of mood and behavior, and
also forms relationships. It is confirmed the idea that the level of interpersonal relations in a
student group is important in relation to the degree of development of emotion al adequacy.
The data obtained, in our opinion, disturb an important problem of researching the role of
emotional factor in the interindividual interaction of students of the students’ age, which is
relevant for research in the field of personality psychology.
Key words: emotions, emotional, emotional experiences, emotional relationships,
interpersonal relationships.
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О.П. Коханова, О.А. Столярчук
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЗАСІБ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Коханова О.П., Столярчук О.А. Особистісний потенціал як засіб
самореалізації сучасної молоді. У статті проаналізовано сутність поняття
особистісного потенціалу та його виявів як засобу самореалізації сучасної молоді. В ході
дослідження було вивчено уявлення студентів стосовно сутності особистісного
потенціалу, його складових, сфер і цілей реалізації. Результати засвідчили, що під
особистісним потенціалом студенти розуміють не лише здатності людини (її потенційні
можливості), а й реальне їх втілення в житті та діяльності. Молоді люди оцінили ступінь
використання ними особистісного потенціалу, проаналізували роль університетського
навчання та професійної діяльності в його розкритті, збагаченні та реалізації, а також
дали оцінку значущості основних складових особистісного потенціалу для досягнення
життєвого успіху.
Ключові слова: особистісний потенціал, особистісні ресурси, особистість,
самореалізація, саморозвиток, навчально-професійна діяльність.
Коханова Е.П., Столярчук О.А. Личностный потенциал как средство
самореализации современной молодежи. В статье проанализирована суть понятия
личностного потенциала и его проявлений как средства самореализации современной
молодежи. В процессе исследования были изучены представления студентов о сути
личностного потенциала, его компонентов, сфер и целей реализации. Результаты
показали, что под личностным потенциалом студенты понимают не только способности
человека (его потенциальные возможности), но и реальное их использование в жизни и
деятельности. Молодые люди оценили степень использования ими личностного
потенциала, проанализировали роль университетского обучения и профессиональной
деятельности в его раскрытии, развитии и использовании, а также дали оценку
значимости основных компонентов личностного потенциала для достижения жизненного
успеха.
Ключевые слова: личностный потенциал, личностные ресурсы, личность,
самореализация, саморазвитие, учебно-профессиональная деятельность.
Постановка проблеми. В умовах соціально-економічних перетворень
найважливішим ресурсом розвитку суспільства є потенціал особистості, компетентної у
виконанні своїх соціальних та професійних функцій. Особливо важливим це питання є
для молоді, яка перебуває на початковому етапі самоздійснення в різних сферах життя.
Зважаючи на те, до сучасна модель розвитку навчально-професійного та професійного
простору висуває нові вимоги до особистості, її внутрішніх резервів в процесі
самореалізації, проблема особистісного потенціалу молоді набуває особливої
актуальності та значущості.
Аналіз останніх публікацій. Аналіз наукової літератури показав, що феномен
особистісного потенціалу на сучасному етапі його дослідження розглядається
неоднозначно. Спостерігається відсутність концептуально-методологічних підходів, що
дозволяли б різнобічно дослідити даний феномен, а також невелика кількість
експериментальних робіт, які розкривають роль особистісного потенціалу в різних видах
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діяльності [5, с. 197]. Сучасні наукові дослідження дозволяють визначити потенціал як
універсальну загальнонаукову категорію, що означає «сукупність наявних засобів,
можливостей у конкретній галузі» [1, с. 223]. В психологічній літературі поняття
особистісного потенціалу тлумачиться по-різному й нерідко ототожнюється з поняттям
«особистісних ресурсів» людини. Однак деякі психологи наголошують на тому, що
потенціал особистості являє собою більш широке утворення, яке не обмежується
ресурсами, котрі перебувають в латентному стані.
Проблема потенційних можливостей особистості та їх реалізації в діяльності
розглядається в роботах таких учених, як Б. Г. Ананьєв, Г. О. Балл, Л. С. Виготський,
В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, О. М. Матюшкін, В. М. Мясищев, Б. М. Теплов та ін.
Тлумачення поняття потенцій стосовно психіки в цілому знаходимо у працях
Г. С. Костюка, С. Д. Максименка, С. Л. Рубінштейна, які ставили питання про можливості
невикористаних психічних резервів, здатних актуалізуватися під впливом певних умов [4,
с. 198].
На думку Б. Ф. Ломова, потенціал людини представлений її здібностями, системою
знань, умінь та навичок. Б. Г. Ананьєв пов’язує потенціал зі становленням особистості як
суб’єкта діяльності та визначав потенціал людини у взаємозв’язках різних рівнів
організації людини. В. М. Марков вважає, що потенціал особистості – це система її
відновлюваних ресурсів, які проявляються в діяльності, спрямованій на отримання
соціально значущих результатів [3, с. 137]. Т. О. Гордєєва співвідносить особистісний
потенціал як потенціал саморегуляції особистості зі ступенем особистісної зрілості [6]. За
Д. О. Леонтьєвим «особистісний потенціал є інтегральною характеристикою рівня
особистісної зрілості. Формою прояву особистісного потенціалу є феномен
самодетермінації особистості» [7].
Отже, потенціал особистості має тісний зв’язок з її діяльністю і тлумачиться як
системна характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості, що
лежить в основі її здатності виходити у своїй життєдіяльності із стійких внутрішніх
критеріїв та орієнтирів і зберігати стабільність смислових орієнтацій і ефективність
діяльності на тлі тисків зовнішніх умов, що змінюються [2, с. 423]. Дане тлумачення
підкреслює активність, гнучкість і відповідальність людини як носія та виразника власного
особистісного потенціалу. Потенціал особистості є динамічним інтегративним
утворенням, що забезпечує успішність процесів індивідуалізації, соціалізації та
професіоналізації особистості [4, с. 411]. Він означає здатність людини до примноження
своїх внутрішніх можливостей, її здатність до розвитку.
Вітчизняні дослідники В. Р. Міляєва, Н. К. Лебідь, Ю. В. Бреус пропонують таку
структуру потенціалу особистості (на основі структури особистості за Р. С. Нємовим):
1) мотиваційний блок – особистісні властивості, що визначають і спрямовують
реалізацію та розкриття потенціалу (інтереси, цінності, потреби, цілі);
2) стильовий блок – особистісні властивості, що забезпечують регуляцію зусиль та
поведінки в процесі розкриття та реалізації потенціалу (особливості структури діяльності,
вольові якості, стиль саморегуляції, локус контролю тощо);
3) інструментальний блок – особистісні властивості, що визначають потенційні
ресурси особистості (задатки, досвід: неактуальні набуті знання, уміння, навички; знання,
уміння, навички недостатнього рівня розвитку) [4, с. 412].
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Формулювання мети і завдань статті. Мета статті – проаналізувати сутність
поняття особистісного потенціалу та його виявів як засобу самореалізації сучасної
молоді. Досягнення мети реалізується через розв’язання таких завдань теоретичного і
практичного змісту: 1) теоретичний аналіз сутності та структури особистісного
потенціалу, 2) вивчення уявлень студентів стосовно сутності особистісного потенціалу,
його складових, сфер, цілей, гальмуючих і стимулюючих факторів щодо реалізації
особистісного потенціалу, 3) з’ясування ролі університетського навчання та професійної
діяльності в розкритті, збагаченні та реалізації особистісного потенціалу студента, 4)
оцінка значущості основних складових особистісного потенціалу для досягнення
життєвого успіху.
Виклад методики і результатів дослідження. Емпіричним дослідженням були
охоплені студенти Київського університету імені Бориса Грінченка. Вибірку становили 78
осіб, які мали можливість відповісти на запитання спеціально розробленої анкети.
Передусім студентам було запропоновано розкрити сутність поняття «особистісного
потенціалу» та назвати його складові. Серед основних формулювань найчастіше
використовувалися поняття «прояв людини», «здібності й таланти особистості»,
«можливості», «прагнення», «здатність особистості до розвитку», «риси характеру та
певні якості людини», «здатність особистості», «ресурс (резерв)» тощо. Як бачимо,
молоді люди, даючи визначення «особистісному потенціалу», виокремлюють
насамперед певні особистісні прояви людини, її мотивацію, а також вміння та навички.
Аналіз відповідей студентів показав, що особистісний потенціал для них являє собою не
лише здатності людини (її потенційні можливості), а й реальне їх втілення в житті та
діяльності. Причому студенти нерідко наголошують на максимальній реалізації
особистості, а саме високому розвитку її здібностей, що дає можливість людині бути
кращою в тому чи іншому виді діяльності.
Досліджувані також відзначили, які компоненти становлять зміст їх особистісного
потенціалу. Молоді люди мали можливість обрати декілька варіантів відповідей,
результати яких представлено на Рис.1.
Особистісний потенціал студента складають:
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Рис. 1 Складові особистісного потенціалу студентів
Примітка: а) здібності, б) воля, в) емоції та почуття, г) фізична сила, д) стан здоров’я, е) інтелект,
є) риси характеру, ж) мотивація, з) життєві цінності, і) сексуальність, к) комунікативні вміння, л)
якості темпераменту, м) життєвий досвід, н) свій варіант.

Аналіз даних, відображених на Рис. 1, засвідчує, що основними складовими
власного особистісного потенціалу більшість студентів вважає здібності (63 вибори) та
інтелект (51 вибір). Опитані також відзначають важливість рис характеру (33 вибори),
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комунікативних умінь (33 вибори), афективно-вольової сфери (32 і 31 вибір відповідно).
Важливість інтелекту підтверджує активізацію пізнавальних інтересів молодої людини в
статусі студента. Поглиблення та розширення особистісної рефлексії в юнацькому віці
стимулює юнака або дівчину відмежуватися від потреби бути схожим на інших та
віднайти власну індивідуальність через вияв та розвиток здібностей, характеру тощо.
Не менш важливим було питання, де саме студент реалізовує свій особистісний
потенціал. Досліджувані мали зробити ранжування запропонованих сфер життя. Основні
сфери реалізації особистісного потенціалу студентів представлені на Рис. 2.

Рис. 2 Сфери життя, в яких проявляється особистісний потенціал студента
(ранжування)
З Рис 2. видно, що навчання перебуває у студентів на першому місці рейтингу,
самонавчання та самоосвіта – на другому, хобі – на третьому. Такі результати доводять
важливість навчально-професійної діяльності як провідної в юнацькому віці. На останніх
рейтингових позиціях знаходяться варіанти «професійна діяльність» та «побутова
праця», що може вважатися закономірним, адже в опитуванні взяли участь переважно
студенти 1-го курсу, для яких дані сфери життя не є актуальними.
Необхідним питанням анкети було з’ясування в молодих людей цілей реалізації
ними особистісного потенціалу.
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Рис. 3 Мета використання особистісного потенціалу студентом
Примітка: а) успішне навчання, б) вдале працевлаштування, в) заробіток та збагачення, г)
саморозвиток та самореалізація, д) презентація себе у суспільстві, е) налагодження приємного
спілкування з друзями, є) підтримання свого статусу, ж) покращення родинної взаємодії, з) свій
варіант.

Серед запропонованих варіантів 61 студент із 78-ми обрав відповідь «саморозвиток
та самореалізація», 36 опитаних віддали перевагу також варіанту «успішне навчання»,
що вкотре доводить пріоритети осіб юнацького віку: молодь активно будує життєві плани,
які нерозривно пов’язані з розв’язанням актуальних завдань, передбачених передусім
змістом навчально-професійної діяльності.
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Визначення гальмуючих факторів щодо розкриття та збагачення особистісного
потенціалу показало, що такими, на думку студентів, є лінощі (59 виборів), нечіткі плани
на майбутнє (35 виборів), одноманітні обов’язки (навчальні, трудові) (26 виборів).
Людьми, які впливають на розкриття та збагачення особистісного потенціалу
студентів є насамперед їх батьки та друзі (54 і 41 вибір відповідно).
Далі ми з’ясували роль університетського навчання та майбутньої професійної
діяльності в розкритті, збагаченні та реалізації особистісного потенціалу студента
(Рис. 4):
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Рис. 4 Вплив навчання та майбутньої професії на розвиток особистісного
потенціалу
Аналіз результатів відповідей респондентів показав, що студенти вважають вплив
професії на розкриття, збагачення та реалізацію особистісного потенціалу фахівця більш
значущим (37 студентів вважає вплив професії значним, порівняно з 9-ма студентами з
таким варіантом відповіді щодо впливу навчання). Поряд із цим 69 студентів з 78-ми
опитаних оцінюють вплив навчання на розвиток особистісного потенціалу студента як
посередній і достатній (39 і 30 відповідно). Такі результати можна пояснити націленістю
молоді на майбутнє, оптимістичністю прогнозів щодо професійної самореалізації та
орієнтацію переважно на власну активність.
Студентам було запропоновано оцінити ступінь використання ними особистісного
потенціалу за 10-тибальною шкалою. Так, було отримано середнє значення – 5,6, що
свідчить про проміжний рівень самореалізації особистості.
Респонденти також мали змогу оцінити власну орієнтацію щодо пізнання
(розкриття), розвитку (збагачення) чи використання особистісного потенціалу.
Результати представлені на Рис. 5.
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Рис. 5 Орієнтація студента щодо особистісного потенціалу
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Половина опитаних студентів (52 %) вважають, що орієнтовані переважно на
розвиток та збагачення особистісного потенціалу, 26 % – на його пізнання та розкриття і
22 % респондентів вважають, що в першу чергу спрямовані на використання власного
особистісного потенціалу. Вважаємо, що такі результати можуть свідчити про те, що
молоді люди знають свої ресурси та здатні їх вдосконалювати.
Студентам також було запропоновано оцінити (шляхом ранжування) значущість
основних складових особистісного потенціалу для досягнення життєвого успіху.
Таблиця 1
Оцінка значущості складових особистісного потенціалу
для досягнення життєвого успіху
№
Складові компоненти
Рейтингова
з/п
позиція
1
2
3
1
Інтелект
1
2
Життєві цілі та настанови
2
3
Здатність до творчості
8
4
Комунікативні здібності
5
5
Художньо-естетичні потреби
11
6
Професійна спрямованість
10
7
Духовність і моральні цінності
9
8
Життєстійкість та поведінкова гнучкість
6
9
Прагнення до саморозвитку та самореалізації
4
10 Цілеспрямованість, наполегливість і витримка
3
11 Емоційна збалансованість, багатство почуттів
7
Слід відзначити п’ять перших в рейтингу позицій: інтелект (1), життєві цілі та
настанови (2), цілеспрямованість, наполегливість і витримка (3), прагнення до
саморозвитку та самореалізації (4), комунікативні здібності (5).
Якщо зіставити результати ранжування значущості складових особистісного
потенціалу для досягнення життєвого успіху (Табл. 1) та складові особистісного
потенціалу студентів (Рис. 1), можна констатувати, що деякі позиції в цих питаннях
збігаються. Наприклад, інтелект, на думку студентів, є важливою частиною їх
особистісного потенціалу та необхідною для досягнення життєвого успіху. Те саме
стосується комунікативних умінь та вольових якостей особистості. Вважаємо, що такі
результати створюють сприятливі умови для самореалізації особистості через розкриття
та розвиток особистісного потенціалу сучасної молоді.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, особистісний
потенціал – це системна характеристика індивідуально-психологічних особливостей
людини, що дає їй можливість виявляти активність, гнучкість і відповідальність в постійно
змінюваних умовах. Особистісний потенціал дозволяє людині зберігати стабільність
смислових орієнтацій та ефективність діяльності, є динамічним інтегративним
утворенням, що складається з мотиваційного, стильового та інструментального
компонентів.
Вивчення уявлень студентів стосовно сутності особистісного потенціалу показало,
що під цим поняттям студенти розуміють не лише здатності людини (її потенційні
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можливості), а й реальне їх втілення в житті та діяльності. Причому студенти наголосили
на максимальній реалізації сутнісних сил особистості, а саме високому рівні розвитку її
здібностей, що дає людині можливість бути кращою в тому чи іншому виді діяльності.
Основними складовими власного особистісного потенціалу більшість студентів вважає
здібності та інтелект. Дещо менша кількість опитаних відзначає важливість рис
характеру, комунікативних умінь, емоцій та почуттів, волі. Провідними сферами життя, в
яких проявляється особистісний потенціал студента є навчання, самонавчання
(самоосвіта) та хобі.
Цілями використання особистісного потенціалу є саморозвиток (самореалізація) та
успішне навчання. Такі результати доводять важливість навчально-професійної
діяльності як провідної в юнацькому віці, а також націленість молоді на майбутнє, її
орієнтацію переважно на власну активність. Молоді людини очікують від майбутньої
професійної реалізації широких можливостей для розвитку та втілення свого
особистісного потенціалу, наголошуючи однак і на тому, що університетське навчання
також здатне сприяти цьому.
Дещо більша половина опитаних студентів (52 %) спрямовані переважно на
розвиток та збагачення особистісного потенціалу, 26 % – на його пізнання та розкриття і
22 % респондентів – на використання власного особистісного потенціалу. Вважаємо, що
такі результати можуть свідчити про те, що молоді люди знають свої ресурси та здатні їх
вдосконалювати. Аналіз оцінювання студентами значущості основних складових
особистісного потенціалу для досягнення життєвого успіху засвідчив, що перші п’ять з
11-ти рейтингових позицій займають: інтелект (1), життєві цілі та настанови (2),
цілеспрямованість, наполегливість і витримка (3), прагнення до саморозвитку та
самореалізації (4), комунікативні здібності (5). Збіг провідних компонентів особистісного
потенціалу для досягнення життєвого успіху та складових особистісного потенціалу
студентів (інтелект, комунікативні вміння, воля) дозволяє припустити наявність
сприятливих умов для самореалізації особистості через розкриття та розвиток
особистісного потенціалу сучасної молоді. Перспективами подальших досліджень
вважаємо вивчення ступеня реалізованості особистісного потенціалу молоді в основних
сферах їх життя.
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Kokhanova O., Stoliarchuk O. Personal potential as a means of self-expression of
modern youth. The article discloses the «personal potential» notion and its manifestations as a
means of modern youth’s self-realization. The research was aimed at studying the students' ideas
about the «personal potential» conception, its components, spheres and purposes of implementation.
The results showed that students understand personal potential not only as human abilities (his
potential means), but also as their real use in person’s life and activity. The main components of their
own personal potential, most students consider ability and intelligence. Somewhat fewer respondents
noted the importance of character traits, communicative skills, emotions and feelings, and will. There
are studying, self-education and hobbies as leading spheres of life, in which the personal potential of
the student are revealed. The main goals of using personal potential are self-development (selfrealization) and successful training. Such results prove the importance of educational and professional
activities as leading in adolescence, and also, the youth's orientation for the future, its orientation is
mainly on its own activity. Young people rated the degree of their personal potential use (which is on
an average of 5.6 points out of 10), analyzed the role of university studying and professional activity
in its disclosure, development and use. Тhe students also estimated the significance of the main
components of personal potential to achieve success in their life.
Key words: personal resources, personality, self-realization, self-development, educational and
professional activities.
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О.І. Кузнецов
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДУХОВНОГО ІНТЕЛЕКТУ І ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ

Кузнецов О.І. Взаємозв’язок духовного інтелекту і духовних цінностей
особистості. У статті подано результати концептуалізації феномену духовного інтелекту
та дані про зв’язки між його показниками та духовними цінностями. Визначено кореляції
між моральним, трансцендентним та екзистенційним компонентами духовного інтелекту
та духовними ціннісними орієнтаціями. Визначено типологічні профілі духовного
інтелекту – з перевагою морального компоненту, трансцендентного і екзистенційного
компонентів, з низьким рівнем та високим рівнем усіх компонентів духовного інтелекту.
Виявлено відмінності у показниках термінальних та інструментальних духовних
цінностей у досліджуваних з різними типами духовного інтелекту. Показано, що у
досліджуваних з високим рівнем духовного інтелекту вищий рівень прихильності
термінальним цінностям доброти, духовності, любові до Бога, гуманізму, альтруїзму,
співчуття, милосердя, моральності, віри, а також інструментальним цінностям
релігійності, душевності, вдячності, відданості, лагідності, витривалості, щирості,
безкорисливості.
Ключові слова: духовний інтелект, моральний, трансцендентний, екзистенційний
компоненти духовного інтелекту, духовні ціннісні орієнтаці, термінальні і інструментальні
духовні цінності.
Кузнецов А.И. Взаимосвязь духовного интеллекта и духовных ценностей.
В статье представлены результаты концептуализации феномена духовного интеллекта
и данные о связи между его показателями и духовными ценностями. Определены
корреляции между нравственным, трансцендентным и экзистенциальным компонентами
духовного интеллекта и духовными ценностными ориентациями. Определены
типологические профили духовного интеллекта - с преобладанием морального
компонента, трансцендентного и экзистенциального компонентов с низким уровнем и
высоким уровнем всех компонентов духовного интеллекта. Выявлены различия в
показателях терминальных и инструментальных духовных ценностей у исследуемых с
различными типами духовного интеллекта. Показано, что у исследуемых с высоким
уровнем духовного интеллекта выше уровень приверженности терминальным
ценностям доброты, духовности, любви к Богу, гуманизма, альтруизма, сострадания,
милосердия, нравственности, веры, а также инструментальным ценностям
религиозности, душевности, благодарности, преданности, нежности, выносливости,
искренности, бескорыстия.
Ключевые слова: духовный интеллект, моральный, трансцендентный,
экзистенциальный компоненты духовного интеллекта, духовные ценностные
ориентации, терминальные и инструментальные духовные ценности.
Постановка проблеми. Стрімкі зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві
протягом останніх десятиліть, сьогодні випробовують на міцність багатовікові
завоювання культури і традиційні засади суспільства. Одним з найістотніших наслідків
таких змін є трансформація засад людського світосприйняття – систем духовних та
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смислових життєвих орієнтирів. Перебудова духовних цінностей особистості
посилюється економічною кризою, кризою релігій та інших соціальних інститутів, таких як
сім'я, право, національна ідея та культура. Саме ці обставини зрушують сучасну
психологічну науку звернутись до проблеми дослідження духовного інтелекту
особистості.
Аналіз останніх публікацій. Духовний інтелект є предметом дослідження
Р. Еммонса, вивченню духовних здібностей присвячені роботи К. Нобл, Ф. Воган,
Г.В. Ожиганової, В.Д. Шадрікова.
Проблемі вивчення духовних цінностей присвячені дослідженя зарубіжних
(Г. Олпорт, М. Мюррей, Д. Келлі, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Еммонс, Л. Бінсвангер,
В. Франкл, І. Ялом, Р. Мей, С. Гроф та ін.) та вітчизняних (Б.С. Братусь, І.Д. Бех,
М.Й. Боришевський,
Л.П. Буєва,
О. Гуменюк,
Ф.Е. Василюк,
В.П. Зінченко,
О.І. Зеличенко,
М.С. Каган,
О.І. Климишин,
Д.О. Леонтьєв,
Р.Л. Лівшиць,
С.Д. Максименко, К. Муздибаєв, О.Ю. Рязанцева, М.В. Савчин, В.І. Слободчиков,
С.О. Ставицька, В.І. Стрелков, О.В. Сухомлинська, А.В. Фурман, В.Д. Шадріков та ін.)
науковців.
Духовний інтелект як самостійний вид інтелекту вперше виділив Р. Еммонс [4].
Спираючись на когнітивно-мотиваційні підходи, автор підкреслює важливе практичне
значення духовного інтелекту у світлі адаптивного функціонування особистості,
розглядається його як найбільш важливий засіб ефективності досягнення релевантних
цілей у рамках певних контекстів і оцінних меж. Р. Еммонс зв'язує духовність з інтелектом
за допомогою поняття «адаптоване функціонування» людини: «Духовність виступає як
аспект особистісного функціонування, оскільки вона підвищує вірогідність досягнення
цілей. Духовні спрямування впливають на те, яким способом люди створюють свій світ,
переслідують цілі і регулюють свою поведінку день у день» [4, с. 311]. По відношенню до
поняття духовності поняття духовного інтелекту, на думку Р. Еммонса, є вужчим, оскільки
є використанням ряду інструментів для того, щоб зробити життя більш осмисленим,
продуктивним, щасливим, тобто духовний інтелект – це механізм, за допомогою якого
люди можуть поліпшити загальну якість життя [4, с. 336].
Р. Еммонс показує, що духовний інтелект складається з низки здатностей і включає
певні уміння, які і складають базу знань людини і його досвід: 1) здатність до
трансценденції; 2) здатність входити в піднесені духовні стани; 3) здатність сакралізувати
повсякденний досвід; 4) здатність використовувати духовні ресурси для вирішення
життєвих завдань; 5) здатність здійснювати доброчесні вчинки.
Погоджуючись з позицією Р. Еммонса в питанні визначення духовного інтелекту і
переліку духовних здібностей, К. Нобл до останніх додає ще дві: 1) усвідомлення, що
фізична реальність включена в більш багатовимірну реальність, з якою люди
взаємодіють свідомо або несвідомо; 2) усвідомлене прагнення до психологічного
здоров'я, що припускає не лише особисте благополуччя, але і громадську користь.
К. Нобл визначає духовний інтелект як природжену здатність, яка може впливати на
особистісне зростання. Духовний досвід, який веде до позитивних змін в самовідчутті, на
думку авторки, трансформується в духовний інтелект і дозволяє людям у разі небезпеки
контролювати ситуацію, зберігаючи психічне здоров'я. Виділяючи деякі аспекти духовних
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здібностей, вчена зв'язує самопізнання, саморегуляцію, самоконтроль і
самовдосконалення як здатність використовувати свій внутрішній досвід для
саморозвитку. Спираючись на поняття духовного досвіду, К. Нобл прагне розкрити зміст
духовного інтелекту через наступні його аспекти: 1) етико-екзистенціальний (моральний);
2) трансцендентний; 3) ментальний (включаючи креативність); 4) саморегуляційний [11].
Д. Зоар і Я. Маршалл розробили та емпірично перевірили концепцію духовного
інтелекту як «інтелекту, з яким ми маємо доступ до наших найглибших сенсів, цілей і
високих мотивів» [9]. «Це розум, який робить нас цілим, дає нам нашу цілісність.
Це інтелект душі, інтелект глибокої особистості. Це знання, яким ми задаємо
фундаментальні питання і з якими ми переосмислюємо відповіді» [9]. Автори зазначають,
що духовний інтелект відіграє важливу роль в ефективному і інтегрованому
функціонуванні людської особистості.
Д. Зоар і Я. Маршалл виділили такі якості духовного інтелекту: 1) знання того, у що
особистість вірить, і що цінує, того, що глибоко її мотивує; 2) спонтанність як проживання
та реагування даного моменту; 3) здатність слідувати власній проникливості і цінностям:
діяти, виходячи з принципів і глибоких переконань, і жити відповідно; 4) цілісність як
уміння бачити широко моделі поведінки, відносини і зв'язки; відчувати приналежність; 5)
співчуття як здатність співпереживання; 6) святкування різноманітності, тобто вміння
цінувати, а не зневажати інших людей за їх відмінності; 7) поленезалежність як уміння
протистояти натовпу і мати власні переконання; 8) смирення як усвідомлення сенсу буття
в ролі гравця великий драми, свого справжнього місця у світі; 9) схильність задавати
основні екзистенційні питання, потреба в розумінні речей і здатність дістатися до їх суті;
10) можливість формулювати по-новому життєві ситуації: перебуваючи в стороні від
ситуації або проблеми, бачити цілісну картину; бачити проблеми в більш широкому
контексті; 11) позитивний погляд на життєві негаразди: навчання і зростання на помилках,
невдачах і стражданнях; 12) почуття покликання, тобто здатність відчувати покликання
служити і віддавати.
С. Вігглсворт визначає духовний інтелект як «здатність діяти з мудрістю і
співчуттям, зберігаючи внутрішню і зовнішню незворушність світу, незалежно від
обставин» [12]. Авторка запропонувала розмістити 21 якість по чотирьох групах, які
складають компетенцію обізнаності і майстерності у сферах суб'єктивного і об'єктивного:
по-перше, це сфера Вищого Я як Его самосвідомості, до якої відносяться усвідомлення
власного світогляду, цілей життя, ієрархії цінностей, комплексність мислення та
усвідомлення свого Его і вищого Его; по-друге, це сфера Вищого Я як Его
самовдосконалення, до якої відносяться готовність до духовного зростання, збереження
сили духу у непередбачених обставинах, життєві мета і цінності, стійка віра, життя в
пошуках повчань; по-третє, це соціальна свідомість, представлена усвідомлення
причетності та інших світоглядів, широтою сприйняття часу, усвідомленням меж
сприйняття та духовних законів, досвідом єдності; вчетверте, це духовна присутність
(соціальна майстерність), що передбачає феномен мудрого вчителя духу, посланника
мудрих змін, жалісливі / мудрі рішення, володіння силою зцілення, здатність об'єднувати
негатив і позитив життя [12].
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У дослідженні Д. Кінга духовний інтелект визначається як набір адаптивних
розумових здібностей, заснованих на нематеріальних та трансцендентних аспектах
дійсності, особливо тих, які «...сприяють інформованості, інтеграції та адаптивному
застосуванню нематеріальних та трансцендентних аспектів свого існування, призводять
до таких результатів, як глибоко екзистенціальна рефлексія, розширення свідомості,
визнання трансцендентного себе і майстерність духовних станів» [9]. Автор пропонує
чотири основні здатності духовного інтелекту:
1) екзистенціальне мислення як здатність критично споглядати природу існування,
дійсності, Всесвіту, простору, часу та інших екзистенціальних / метафізичних проблем;
здатність розглядати не екзистенційні питання по відношенню до свого існування з точки
зору екзистенціального;
2) цілепокладання: здатність вилучати сенс і мету з усіх фізичних і психічних
переживань, включаючи здатність формулювати і досягати мети в житті;
3) трансцендентальне усвідомлення: здатність ідентифікувати трансцендентне
розуміння / патерни самого себе (тобто трансперсонального або трансцендентного Я),
інших особистостей, фізичного світу (наприклад, не-матеріалізм) у стані нормальної
свідомості, спільно з можливістю усвідомлювати свій взаємозв'язок з самим собою і
фізичним світом.
4) перехід в вищі рівні свідомості: можливість переходу на більш високі рівні
свідомості (наприклад, чиста свідомість, космічна свідомість, єдність, спільність) і інші
рівні на власний розсуд (за допомогою глибокого споглядання, медитації, молитви і
т.д.) [9].
Здатність співвідносити себе зі своїм вищим «Я» як ключову характеристику
духовного інтелекту В.Ф. Дейдріх визначає як вибір між Его і Духом (Вище Я) [5]. В основі
цієї відмінності лежить поняття Spiritus, що означає «дихання», тобто дух як подих життя,
а «іntelligential» означає «вибирати між». Автор виділяє три основних аспекти духовного
інтелекту:
1. Здатність до співвіднесення себе зі своїм вищим «Я» або Духом, а не з Его.
Особистість – це не ваше тіло, проблеми, минуле, фінанси, робота, стать або етнічна
приналежність, – це все ролі, які ви граєте. Особистість – це духовна істота, що має
людський досвід.
2. Здатність до розуміння так званого «універсального закону причини і наслідку»,
тобто здатності приймати відповідальність за своє життя, ситуації в ній, і самого себе.
Особистіть визнає, що виступає творцем свого життя, і що її мислення, переконання,
прийняття відповідальності і створюють її світ.
3. Неприв'язаність як здатність бути не прив'язаною до результатів, формам або
досвіду. Благополуччя особистості знаходиться всередині і залежить від шляху
духовного вдосконалення.
Р. Гріффітс визначає духовний інтелект (SQ) в більш високому вимірі інтелекту,
який забезпечує доступ до вищих можливостей. Духовний інтелект замінює Его Душею, і
служить і як визначник ідентичності, і як регулятор загального та емоційного інтелекту [8].
Р. Гриффітс роз'яснює, як духовний інтелект регулює загальний інтелект та емоційний
інтелект: «SQ регулює IQ і EQ, замінюючи почуття роз'єднання усвідомленням
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взаємозв'язку. Замість почуття ізоляції і роз'єднання, SQ дає відчуття єдності, яке
пов'язує все разом. Отже, SQ розвиває IQ і EQ, виходячи з інтегральних перспектив за
межами Его. Коли SQ не активний, IQ і EQ використовуються для виконання бажання
Его. Але коли SQ активний, IQ і EQ використовується, щоб висловити душевні якості у
формі мудрості, співчуття, чесності, любові, творчості і миру».
Узагальнюючи досвід зарубіжних дослідників, Г.В. Ожиганова [1] виділяє наступні
важливі аспекти духовного інтелекту і пов'язані з ними духовні здібності:
- екзистенціальний аспект: здатність зустрічатися віч-на-віч з екзистенціальною
реальністю (свобода, страждання, смерть; здатність до пошуку життєвих сенсів);
- моральний аспект: здатність до любові, співчуття, дружелюбності, емпатії,
здатність до доброчесної поведінки (духовна зрілість), пов'язаної з проявом доброти,
чесності, терпимості, милосердя, великодушності, благородства, щедрості, відсутності
ворожості;
- ментальний аспект (включаючи креативність): широта поглядів, об'єктивність,
неупередженість, здатність до інтуїції, здатність до широкого бачення (прозорливість,
далекоглядність), здатність до різного роду пізнання;
- самопізнання і самоконтроль: здатність фокусувати увагу, здатність зберігати
внутрішній контроль і рівновагу, зустрічаючись із складними екзистенціальними
проблемами, здатність культивувати моральну поведінку і трасформувати емоції;
- трансцендентний аспект: здатність досягати вищих станів свідомості і
самотрансценденції; здатність до розширення свідомості, що дозволяє відчути цілісність
буття і встановити зв'язок між психікою і матерією, душею і тілом.
Кожен з цих п'яти аспектів є повноправною складовою того, що можна було б
назвати духовним інтелектом. Погляд на духовність як на набір взаємозв'язаних
здібностей - перший крок до розгляду її як форми інтелекту. Таким чином, духовний
інтелект складається з ряду здібностей і умінь, які утворюють базу знань або досвід
людини. Духовний інтелект – це контекст для виявлення і організації умінь і здібностей,
необхідних для адаптивного використання духовності.
Відповідно до вищезазначених концепцій духовний інтелект має характеризуватись
трьома основними компонентами:
1) трансцендентний компонент духовного інтелекту як здатність до
самотрансценденції, тобто можливості розширення свідомості, досягнення її вищих
станів, здатність до інтуїції як можливості виходити за межі раціонального розуміння
життєвого досвіду, здатності до самоусвідомлення та самоконтролю, що дозволяють
відчути цілісність буття;
2) екзистенційний компонент духовного інтелекту як здатність приймати виклики
життя, вирішувати проблеми екзистенціальної реальності, здатність до пошуку життєвих
сенсів, що забезпечуються такими когнітивними властивостями, як об'єктивність і
неупередженість мислення, проникливість і далекоглядність;
3) моральний компонент духовного інтелекту представляє собою здатність до
моральної саморегуляції та доброчесної поведінки, що основана на переосмисленні
моральних цінностей добра і милосердя.
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Духовні ціннісні орієнтації розглядаються як складна система психічних утворень,
спрямованих на процес засвоєння (сприймання, інтеріоризацію, створення) духовних
цінностей. Водночас це є позитивна установка особистості на духовні вчинки. За умов
цілеспрямованого формування духовні ціннісні орієнтації можуть набути вищої форми –
трансформуватися на духовні потреби, тобто систему мотивів активності людини, яка
спонукає людину до різних видів духовної діяльності (пізнавальної, естетичної,
комунікативної). На відміну від інших видів діяльності, духовна визначається не
прагматичними цілями, а спрямована на задоволення безкорисливих духовних потреб (у
знаннях, спілкуванні, естетичному задоволенні) [1].
Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження – визначити особливості
зв’язку духовних цінностей і компонентів духовного інтелекту особистості. Завдання
дослідження:
1. визначити кореляційні зв’язки між духовними цінностями і духовним інтелектом;
2. визначити відмінності у показниках духовних цінностей у осіб з різними
типологічними профілями духовного інтелекту.
Виклад методики і результатів дослідження. Опитувальник духовного
інтелекту особистості – автори К.І. Фоменко і О.Ю. Головіна [6]. Методика має високу
надійність (величина альфа Кронбаха для шкали із 19 тверджень склала 0,708 і є
прийнятною величиною внутрішньої узгодженості пунктів опитувальника духовного
інтелекту особистості), а також ретестову надійність r = 0,731. Нормативні значення для
«Трансцендентного компоненту духовного інтелекту» становлять 23-35 балів, для
показника «Екзистенційний компонент духовного інтелекту» та «Моральний компонент
духовного інтелекту» – 21-32 балів.
Авторський опитувальник духовних ціннісних орієнтацій [10]. Методика має
високу надійність (величина альфа Кронбаха для шкали із 40 тверджень склала 0,916 і є
прийнятною величиною внутрішньої узгодженості пунктів опитувальника духовного
інтелекту особистості), а також ретестову надійність r = 0,798. Нормативні значення для
«Духовно-моральних цінностей» становлять 50-85 балів, для показника «Гуманістичних
цінностей» – 10-20 балів, «Альтруїстичних цінностей» – 10-20 балів, «Релігійних
цінностей» – 5-10 балів.
Авторський список 20 термінальних (список) та 20 інструментальних (список)
цінностей [1].
Список А (термінальні): 1. Доброта. 2. Краса. 3. Духовність. 4. Любов до Бога.
5. Гуманізм. 6. Альтруїзм. 7. Совість. 8. Справедливість. 9. Великодушність. 10. Любов.
11. Толерантність. 12. Співчуття. 13. Надія. 14. Благородство. 15. Честь. 16. Повага.
17. Смирення. 18. Милосердя. 19. Моральність.20. Віра.
Список Б (інструментальні): 1. Ввічливість. 2. Чесність. 3. Порядність.
4. Поблажливість. 5. Скромність. 6. Терплячість. 7. Поважність. 8. Совісність.
9. Відповідальність. 10. Релігійність. 11. Душевність. 12. Вдячність. 13. Відданість.
14. Лагідність. 15. Витривалість. 16. Обов'язковість. 17. Щирість. 18. Принциповість.
19. Самовідданість. 20. Безкорисливість.
Вибірку досліджуваних склали 366 осіб, віком від 17 до 65 років, представлених
жінками і чоловіками у рівному співвідношенні.
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У таблиці 1 показано взаємозв’язки між показниками духовного інтелекту та
духовних цінностей.
Трансцендентний компонент духовного інтелекту позитивно корелює з групою
моральних, альтруїстичних, духовних та релігійних цінностей. Отже, висока міра
здатності до самотрансценденції, тобто можливості розширення свідомості, досягнення
її вищих станів, здатність до інтуїції як можливості виходити за межі раціонального
розуміння життєвого досвіду, здатності до самоусвідомлення та самоконтролю, що
дозволяють відчути цілісність буття позитивно пов’язані з мірою прихильності до
цінностей добра, милосердя, смирення, віри у Бога, тобто духовними цінностями.
Таблиця 1
Кореляції духовних ціннісних орієнтацій та духовного інтелекту особистості
Показники духовних
Показники духовного інтелекту
ціннісних орієнтацій
Трансцендентний
Екзистенційний
Моральний
Моральні
0,18**
0,20**
0,20**
Гуманістичні
-0,11*
Альтруїстичні
0,19**
0,23***
0,21***
Духовні
0,19**
0,22***
0,14**
Релігійні
0,13*
0,17**
0,15**
Примітка: * - p<0,05, ** - p<0,001, *** - p<0,0001

Екзистенційний компонент духовного інтелекту, що є здатністю приймати виклики
життя, вирішувати проблеми екзистенціальної реальності, здатність до пошуку життєвих
сенсів, що забезпечуються такими когнітивними властивостями, як об'єктивність і
неупередженість мислення, проникливість і далекоглядність, пов'язаний з моральними,
альтруїстичними, духовними та релігійними цінностями.
Моральний компонент духовного інтелекту, що представляє собою здатність до
моральної саморегуляції та доброчесної поведінки, що основана на переосмисленні
моральних цінностей добра і милосердя, також пов'язаний з моральними,
альтруїстичними, духовними та релігійними цінностями.
Наступним завданням нашого дослідження було визначення типологічних
особливостей духовного інтелекту у зв’язку з духовними цінностями особистості, тобто
проаналізувати, як типи духовного інтелекту позначаються на мірі прихильності різним
духовним цінностям.
На рисунку 1 показано результати кластерного аналізу методом К-середніх для
виявлення типів духовного інтелекту особистості. Кластер 1 – високі показники
морального, середні – екзистенційного і низькі – трансцендентного компонентів
духовного інтелекту (23,2% вибірки) – «Моральний духовний інтелект» (МДІ). Кластер 2
– високі показники трансцендентного і екзистенцінйого і низькі – морального компонентів
духовного інтелекту (11,2% вибірки) – «Трансцендентно-екзистенційний духовний
інтелект» (ТЕДІ). Кластер 3 – високі показники усіх компонентів духовного інтелекту
(39,6% вибірки) – «Високий духовний інтелект» (ВДІ). Кластер 4 – низькі показники усіх
компонентів духовного інтелекту (25,9% вибірки) – «Низький духовний інтелект» (НДІ).
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Рис. 1. Кластерні профілі духовного інтелекту особистості
Наступним завдання дослідження було виявити особливості термінальних і
духовних цінностей у досліджуваних з різними типами духовного інтелекту. У таблиці 2
показано відмінності у показниках термінальних духовних цінностей у осіб з різними
типами духовного інтелекту. Досліджувані з високою мірою вираженості морального
компоненту у духовному інтелекті прихильні цінностям доброти, альтруїзму, співчуття і
моральності. Досліджувані з перевагою трансцендентного та екзистенційного
компонентів духовного інтелекту відрізняються ціннісними орієнтаціями на духовність та
гуманізм, їм меншою мірою властиві цінності віри та любові до Бога. Досліджувані з
високим духовним інтелектом характеризуються високими показниками більшості
духовних цінностей – доброти, духовності, любові до Бога, гуманізму, альтруїзму,
співчуття, милосердя і моральності. Досліджувані з низьким рівнем духовного інтелекту
мають найнижчі показники усіх духовних термінальних цінностей.
Таблиця 2
Показники термінальних духовних цінностей осіб з різними типами духовного
інтелекту
Показники
Групи осіб з різними типами духовного інтелекту
F
термінальних
МДІ
ТЕДІ
ВДІ
НДІ
духовних цінностей
Доброта
4,51±0,50 2,90±0,77 4,60±0,57 3,44±0,75 124,85
Духовність
2,69±0,77 4,17±0,70 4,21±0,58 1,47±0,56 400,91
Любов до Бога
1,94±0,86 3,15±0,73 4,08±0,61 1,56±0,71 296,35
Гуманізм
3,76±0,78 4,83±0,38 4,12±0,76 3,40±1,32 26,87
Альтруїзм
4,40±0,64 1,95±0,74 4,46±0,50 1,75±0,77 482,31
Співчуття
4,11±0,71 1,32±0,52 4,83±0,44 2,37±1,06 387,14
Милосердя
3,91±0,84 1,88±1,05 4,23±0,81 1,71±0,76 230,81
Моральність
4,58±0,68 2,49±0,64 4,25±0,67 3,22±1,02 100,26
Віра
2,15±0,99 3,63±0,73 3,30±0,68 1,99±0,83 82,56
У таблиці 3 показано відмінності у показниках інструментальних духовних цінностей
у осіб з різними типами духовного інтелекту. Визначено, що у досліджуваних з
домінуванням морального компоненту духовного інтелекту виявляється вищою
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прихильність інструментальним цінностям душевності, вдячності, щирості,
безкорисливості, а також нижчою – цінності релігійності. У досліджуваних х домінуванням
трансцендентного та екзистенційного компонентів вищими є цінності відданості і
витривалості на тлі відмови від цінностей лагідності, вдячності та безкорисливості.
Особам з високим рівнем духовного інтелекту властиві інструментальні цінності
лагідності, душевності, щирості, вдячності, витривалості, безкорисливості – тобто усі
інструментальні духовні цінності, за якими були відзначені відмінності по групам, є
вищими у досліджуваних цього типу духовного інтелекту. У досліджуваних з низьким
рівнем духовного інтелекту відзначуються нижчі показники цінностей релігійності,
вдячності, відданості, інші цінності відповідають середньому рівню розвитку.
Таблиця 3
Показники інструментальних духовних цінностей осіб з різними типами
духовного інтелекту
Показники
Групи осіб з різними типами духовного інтелекту
F
інструментальних
МДІ
ТЕДІ
ВДІ
НДІ
духовних цінностей
Релігійність
1,73±0,78 3,15±0,73 3,96±0,63 1,59±0,71 296,92
Душевність
4,45±0,50 3,12±0,78 4,54±0,59 3,38±0,79 98,85
Вдячність
4,13±0,75 2,10±0,77 4,31±0,67 1,81±0,80 294,00
Відданість
2,67±0,84 4,02±0,79 4,08±0,77 1,69±0,73 208,40
Лагідність
3,94±0,75 1,39±0,54 4,66±0,65 2,38±1,02 283,69
Витривалість
3,96±0,78 4,29±0,87 4,12±0,78 3,41±1,30 13,44
Щирість
4,46±0,70 2,59±0,84 4,22±0,69 3,18±1,05 79,54
Безкорисливість
4,27±0,79 2,22±0,57 4,07±0,85 3,08±1,06 75,84
Висновки і перспективи подальших досліджень. Духовний інтелект виступає
конструктом, що характеризується через три обумовлені когнітивними та особистісними
властивостями компоненти, серед яких трансцендентний виступає як здатність до
самотрансценденції, інтуїції, самоусвідомлення та самоконтролю, екзистенційний
розглядається як здатність до вирішення проблем екзистенціальної реальності та пошуку
смислів життя, а моральний представляє собою здатність до моральної саморегуляції та
доброчесної поведінки, що основана на переосмисленні моральних цінностей добра і
милосердя. У дослідженні показано позитивні кореляційні зв’язки між компонентами
духовного інтелекту (моральним, екзистенційним та трансцендентним) та моральними,
гуманістичними, альтруїстичними, духовними та релігійними ціннісними орієнтаціями
особистості: отже, міра розвитку духовного інтелекту прямо пропорційна мірі
орієнтованості особистості на духовні цінності. Духовний інтелект особистості
характеризується варіативністю розвитку: досліджувані з перевагою морального
компоненту у його структурі більшою мірою орієнтовані на моральні термінальні
(доброта, моральність) та інструментальні (вдячність), а також альтруїстичні термінальні
(альтруїзм, співчуття) та інструментальні (щирість) цінності. При домінуванні
трансцендентного та екзистенційного компонентів духовного інтелекту актуалізується
орієнтація на духовність і гуманізм. За умови низького рівня духовного інтелекту
особистість відмовляється від духовних цінностей, а за умови високого – орієнтована на
широке коло духовних цінностей. Таким чином, високий рівень духовного інтелекту
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загалом характеризує виражену духовну орієнтацію особистості, її прихильність
духовним цінностям моралі, альтруїзму, гуманізму та релігійності.
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Kuznetsov A.I. The relationship of spiritual intelligence and spiritual values. The
article presents the results of the conceptualization of the phenomenon of spiritual intelligence
and data on the relationship between its indicators and spiritual values. Spiritual intelligence is
characterized by three main components: 1) the transcendental component of spiritual
intelligence as the ability to self-transcendence, the possibility of expanding consciousness,
the attainment of its higher states, the ability to intuition as an opportunity to go beyond the
rational understanding of life experience, the ability to self-awareness and self-control, to feel
the integrity of being; 2) the existential component of spiritual intelligence as the ability to accept
the challenges of life, to solve the problems of existential reality, to search for vital senses,
provided by such cognitive properties as objectivity and impartiality of thinking, insight and
vision; 3) the moral component of spiritual intelligence is the ability to moral self-regulation and
virtuous behavior, based on rethinking the moral values of goodness and charity.
Correlations between moral, transcendental and existential components of spiritual
intelligence and spiritual value orientations are determined. The typological profiles of spiritual
intelligence are defined - with a predominance of the moral component, the transcendental and
existential components with a low level and a high level of all components of spiritual
intelligence. The differences in indicators of terminal and instrumental spiritual values of the
subjects with different types of spiritual intelligence are revealed. It has been shown that
respondents with a high level of spiritual intelligence have a higher level of commitment to the
terminal values of kindness, spirituality, love of God, humanism, altruism, compassion, mercy,
morality, faith, and also instrumental values of religiosity, sincerity, gratitude, devotion,
tenderness, endurance, sincerity, unselfishness.
Keywords: spiritual intelligence, moral, transcendental, existential components of
spiritual intelligence, spiritual value orientations, terminal and instrumental spiritual values.

207

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості
УДК 159.938.3:378

І.В. Лантух
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ НАДІЙНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лантух І.В. Моделювання процесу розвитку особистісної надійності суб’єктів
підприємницької діяльності. У статті розглядається психологічні особливості
надійності підприємців та її розвиток у процесі навчання та професійної діяльності.
Розкриті проблеми моделювання процесу розвитку особистісної надійності суб'єктів
підприємницької діяльності. Доведено, що моделювання розвитку особистісної
надійності, як процес, може проводитися в декілька етапів: формування когнітивної
моделі об’єкта на основі особливостей сприйняття, установок, цінностей, інтересів;
побудова змістовної моделі, яка відображає упорядковану інформацію про поведінку
об’єкта, його зв’язки з зовнішнім світом, закономірності функціонування; апробація
моделі на практиці і постановка завдання щодо подальшого супроводу і дослідженню.
Ключові слова: надійність, підприємець, моделювання, розвиток особистісної
надійності, професійна діяльність підприємців, професійна надійність підприємців.
Лантух И.В. Моделирование процесса развития личностной надежности
субъектов предпринимательской деятельности. В статье рассматривается
психологические особенности надёжности предпринимателей и её развитие в процессе
обучения и профессиональной деятельности. Раскрыты проблемы моделирования
процесса развития личностной надёжности субъектов предпринимательской
деятельности. Установлено, что моделирование личностной надёжности, как процесса,
может проводиться в несколько этапов: формирование когнитивной модели на основе
особенностей восприятия, установок, ценностей, интересов; построение
содержательной модели, которая отражает упорядоченную информацию о поведении
объекта, его связи с внешним миром, закономерности функционирования; апробация
модели и постановка задания относительно дальнейшего сопровождения и
исследования.
Ключевые слова: надёжность, предприниматель, моделирование, развитие
личностной надёжности, профессиональная деятельность предпринимателей,
профессиональная надёжность предпринимателей.
Постановка проблеми. Україна має здійснити структурні реформи, які створять
передумови для збалансованого розвитку і всеохоплюючого зростання економіки країни,
яка особливо потребує активний розвиток підприємництва. Головний акцент таких
структурних реформ - на технологічній модернізації інфраструктури та промислового
комплексу, де реіндустріалізація відбувається шляхом активної інноваційної державної
політики через створення національної мережі інноваційних полюсів зростання:
технопарків, бізнес-інкубаторів, стартап-центрів, центрів технологічного трансферу.
Створення власної моделі технологічного розвитку має відбуватися із використанням
широкомасштабного запозичення нових психологічних технологій, які здатні активізувати
підприємців на розвиток сектора послуг, забезпечити зменшення транзакційних витрат,
підвищити загальну ефективність підприємництва, що потребує поліпшення підготовки
фахівців підприємницької діяльності, та розвиток їх професійної надійності
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Аналіз останніх публікацій. Виокремлення рівнів вивчення особистісної надійності
ґрунтується на ідеї багаторівневої психологічної організації особистості й отримала
осмислення в роботах Б.Г. Ананьєва [1], Б.Ф. Ломова [9], згідно з цією ідеєю людина с це
біосоціальна істота, наділена свідомістю і здатністю до діяльності. Відповідно до неї
особистісну надійність можна розглядати на індивідному, суб’єктному та соціальному
рівнях. Індивідний рівень передбачає врахування вікових, статевих, конституціональних
особливостей, нейродинамічних властивостей, динаміку психофізіологічних функцій,
особливості темпераменту фахівця.
Обґрунтування методу моделювання наведено в працях В.В. Нікандрова [13],
С.Д. Максименка [10], О.Л. Осадчук [15]. Дослідники стверджують, що моделювання – це
вивчення будь-яких явищ, процесів або систем об'єктів шляхом побудови й вивчення їх
моделей. Метод моделювання в психології – це засіб вивчення психічної реальності за
допомогою сконструйованих схем предмета або явища. В.О. Штофф визначає модель як
ідеальну або матеріально реалізовану систему, яка «відображаючи або відтворюючи
об'єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нову інформацію про
об'єкт» [16, с.19]. В.В. Нікандров вважає, що психологічне моделювання є невід'ємною
формою всіх видів психологічної роботи: дослідження, діагностика, консультування,
корекція [13].
О.О. Волошина дотримується думки, що підприємницька діяльність є особливим
видом професійної діяльності, яка має власний предмет праці, висуває певні психологічні
вимоги до суб’єкта діяльності (підприємця), сукупність його компетенцій, має спеціальну
професійну освіту тощо [4]. Виходячи з такого тлумачення підприємництва,
О.В. Креденцер розглядає його, як самостійну, систематичну, новаторську, на власний
ризик підприємця, з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, які
здійснюються у встановленому законодавством порядку з метою самореалізації,
отримання прибутку та задоволення своїх потреб та суспільства [8]. Сутність
підприємницької діяльності авторами розкривається в реалізації основних її функцій,
серед яких: продукування нових ідей (інноваційна); впровадження нових форм та методів
організації виробництва (управлінська); ефективне використання різних ресурсів з метою
отримання прибутку і соціального ефекту (ресурсна, соціальна); економічна, ризикова
функція [4, 8].
Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження: обґрунтувати розвиток
особистісної надійності суб'єктів підприємницької діяльності та побудувати її моделі.
Виклад методики і результатів дослідження. У нашому дослідженні, при
вивченні розвитку особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності та
побудові її моделі, виділені компоненти у її структурі, згідно теорії діяльності. У цьому
сенсі основні блоки відображають зміст процесу діяльності, мету, засоби, методи,
результати, а також в них розкривається специфіка процесу розвитку особистісної
надійності суб’єктів підприємницької діяльності. Дані положення враховані в моделі при
виборі форм і методів розвитку особистісної надійності суб’єктів підприємницької
діяльності. Основними її компонентами є: мета, завдання, закономірності, принципи,
напрями професійної діяльності, які реалізовані в змістовно-функціональному та
організаційному блоках, використовуючи методи діагностики і отримання її результатів
(табл. 1, 2, 3).
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Таблиця 1
Структурно-функціональна схема компонентів професійної надійності суб’єктів
підприємницької діяльності
Компоненти
професійної
Функції
Критерії оцінювання
надійності
Самоконтроль,
Гнучкість поведінки, урівноваженість.
відповідальність,
Емоційно-вольові
саморегуляція, моральноетична поведінка.
Мотиви, інтереси, ціннісні
Альтруїстичність,спрямованість на
Мотиваційноорієнтації,професійний
справу, на спілкування, мотиваційноціннісні
потенціал, професійний
ціннісне ставлення, до професійної
ресурс.
діяльності.
Інтелектуальний ресурс,
Якісні показники пізнавальних процесів.
накопичення професійних
Когнітивні
знань,теоретична
діяльність.
Психологічна сумісність,
Комунікативна толерантність, культура
Психологічна
позитивні взаємини та
спілкування.
культура
міжособистісні.
Самоповага, позитивне
Організаторські здібності, соціальна
Самовідношення
ставлення до себе та інших. бажаність.

Розглядаючи професійні ролі фахівців, дослідники стверджують, що фахівець«інтегратор» відповідає за стабільність бізнесу, створюючи систему цінностей, яка
мотивує персонал на співпрацю, забезпечує процес командоутворення (team building),
адаптує ідеї керівництва та забезпечує найкраще їх розуміння командою, оперує
ресурсами організації [10].
Нами були доповнені назви ролей з урахуванням відповідності їх змістовним
компонентам особистісної надійності та видами діяльності підприємців, в результаті чого
було виокремлено наступні ролі: «новатор-підприємець»; «господарник-виробник
результатів»; «керівник-адміністратор»; «лідер-інтегратор» (табл. 2).
Перебуваючи у ролі «новатора-підприємця», суб’єкт підприємницької діяльності
здійснює інноваційну функцію, яка передбачає здійснення інновацій (нововведень),
освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і
праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід
від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській
діяльності.
З позиції ролі «господарник-виробник результатів» підприємцем забезпечується
економічна, ризикова функція (функція ризику), яка полягає у необхідності прийняття
рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через
невизначеність та мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише
власним майном, своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, своїм часом,
і, в решті-решт, діловою репутацією.
210

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Таблиця 2
Змістово-функціональний блок моделі розвитку особистісної надійності суб’єктів
підприємницької діяльності
Змістові
компоненти
особистісної
надійності

Види та зміст професійної діяльності
Економічна

Організаторська

Комунікативносоціальна

Ціннісносмислові

Генерування та
реалізація нових
комерційних ідей,
здійснення технікоекономічних, наукових
розробок, проектів, що
пов'язані з
господарським ризиком.

Принциповість,
моральність у
прийнятті
професійних
рішень,
використання
етичних методів
конкуренції.

Відповідальність
за рішення, що
приймаються,
здатність
створювати
цінність,
спираючись на
свій попередній
досвід і
взаємодію з
іншими.

Гуманне
ставлення до
людей,
суспільства,
цінність
співпраці з
іншими.

Поведінкові

Можливість виходу за
межі сформованих
установок і поведінкових
стереотипів, долання
бар’єрів, пов’язаних із
неоднозначністю,
невизначеністю та
ризиками.

Реалізація
правових норм у
фінансовоекономічній
діяльності та
вибір
демократичної
стратегії
поведінки.

Організаторські
здібності, уміння
аналізувати і
приймати
рішення.

Досвід
володіння
навичками
взаємодії з
людьми, уміння
працювати в
колективі.

Мотиваційні

Мотиваційна готовність
до інноваційної
поведінки, професійні
установки, інтереси,
прагнення займатися
інноваційною та
творчою діяльністю.

Готовність
будувати свою
роботу на основі
поточного і
перспективного
планування.

Формування
стимулюючого
механізму
ефективного
використання
трудових,
інформаційних,
інтелектуальних
ресурсів.

Твердість і
наполегливість
при виконанні
прийнятих
рішень.

Самовладання,
толерантність в
спілкуванні і
поведінці,
емоційна
зрілість.

Інноваційна (творча)

Емоційновольові

Ініціативність,схильність
до розумного ризику,
сміливість і
незалежність у
судженнях, оптимізм,
високий рівень
самооцінки.

Когнітивні

Моделювання варіантів
розвитку подальших
подій і способів їх

Відповідальність
за правомірність і
обґрунтованість
діяльності.

Самоконтроль,
самокорекція
відповідно до
моральноетичних норм,
професійної
етики, ідеалів
професійної
діяльності,
здійснення
самооцінки
економічної
поведінки.
Систематичність
економічних,
правових знань,
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вирішення; швидке
прийняття рішень з
урахуванням
ймовірнісного прогнозу
розвитку подій,
креативність, керування
зміною, інновацією та
зростанням.
Професійна
роль
(функції)

«новатор-підприємець»
(інноваційна)

сформованість
економічного
типу мислення,
фінансова та
економічна
грамотність.
«господарниквиробник
результатів»
(економічна,
ризикова)

управлінських
рішень.

«керівникадміністратор»
(управлінська)

педагогічних
особливостей
підприємницькоуправлінської
діяльності,
соціальний
інтелект.
«лідерінтегратор»
(соціальна,
ресурсна)

Роль «керівника-адміністратора» передбачає здійснення підприємцем
управлінської функції - це прийняття управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та
збутової діяльності, здійснення організації, планування та контролю виробництва. Так,
перебуваючи у ролі «лідера-інтегратора», підприємець виконує соціальну, ресурсну
функцію, яка полягає в тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання
фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних,
інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуг,
організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.
До форм психологічної підтримки розвитку особистісної надійності можна віднести:
психологічну профілактику – сприяння повноцінному соціально-професійному розвитку
особистості, малих груп і колективів, попередження можливих особистісних і
міжособистісних проблем, соціально-психологічних конфліктів, включаючи надання
рекомендацій з поліпшення соціально-психологічних умов самореалізації особистості,
малих груп і колективів з урахуванням соціально-психологічних стосунків [2]. Основними
напрямками психологічної підтримки можуть бути: психологічне консультування,
психологічна корекція, професійна реабілітація, тренінги, метод кейсів, коучинг та інші.
Психологічне консультування – надання допомоги особистості в її самопізнанні,
адекватній самооцінці і адаптації до реальних життєвих умов, формуванні ціннісномотиваційної сфери, подоланні кризових ситуацій, професійних деформацій; досягнення
емоційної стійкості, сприяння безперервному особистісному та професійному зростанню
і саморозвитку, включаючи консультації керівників з питань роботи з персоналом [2].
Психологічна корекція – це активний психологічний вплив, направлений на
усунення відхилень в особистісному і професійному розвитку, гармонізацію особистості
та міжособистісних стосунків в конкретних соціально-психологічних умовах [5].
Професійна реабілітація розуміється як процес, який мобілізує особистісні
адаптаційні механізми при забезпеченні необхідних умов в зовнішньому середовищі
(соціальному, психологічному, природному). Реабілітація передбачає повернення того,
що є втраченим або може бути втрачено у зв'язку зі зміною умов. Головне в реабілітації
– правильне визначення предмету і реструктуризація віртуальних атрибутів особистісних
життєвих сенсів [5].
З метою розвитку надійності також використовуються тренінги. З них до основних
належать: трансактний аналіз, психодрама, інтелектуальний тренінг, тренінг рефлексії,
рольова гра, тренінг соціальних і життєвих умінь. Усе різноманіття методів
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використовується з метою розвитку особистісної надійності в тренінгах, що можна
об'єднати в наступні групи: дискусійні методи (групові дискусії, тренінг ведення
переговорів, партнерського спілкування та ін.); ігрові методи (рольові і ділові ігри,
психодрама, трансактний аналіз та ін.), релаксаційні методи (техніка релаксації і
медитації); інтелектуальні тренінги (тренінги рефлексії і креативності); сенситивні
тренінги (тренування міжособистісної чуйності, упевненості в собі); психогімнастичні
вправи.
Таблиця 3
Організаційний блок моделі розвитку особистісної надійності суб’єктів
підприємницької діяльності
№
п/п

1

2

3

4

5

Характеристики
надійності

Методи
досягнення
результатів

Принципи
підвищення
надійності

Поєднання
індивідуальних
Ціннісно-смислові методів і методів
розвитку особистості
в колективі.

Поведінкові

Методи ухвалення
рішень у
підприємницькій
діяльності.

Мотиваційні

Методи
формування
мотивації на
досягнення
успішної діяльності.

Емоційно-вольові

Когнітивні

Методи
саморегуляції і
активізації,
доведення
результатів до
функціональноуніверсального
вигляду.

Єдність методів
формування
особистісної
надійності і технології
підготовки фахівця.
Ухвалення
оптимальних рішень
при виконанні
функціональних
обов'язків.
Цілеспрямованого
формування
результатів
професійної
діяльності при
самореалізації.
Регуляції процесів
формування
емоційно-вольових
актів в процесі
професійної
підготовки.

Володіння технікою
Методи надання
доведення
результатів в
результатів
образно-наочному
діяльності до
й логічному вигляді.
завершеного вигляду.

Змістові
аспекти надійності
Усвідомлення
соціальної
значущості і
особистої
відповідальності за
результати
діяльності.
Здатність
реалізувати свої
знання, уміння,
досвід для успішної
діяльності.
Усвідомленість
необхідності
постійного
вдосконалення
підприємницької
діяльності.
Прагнення і готовність
реалізувати свій
потенціал, постійне
самовдосконалення.

Наявність знань,
умінь, досвіду для
успішної і ефективної
діяльності.

Ефективність реалізації тренінгових занять забезпечується дотриманням наступних
умов: чітке формулювання запиту на тренінги та якісно адаптовані для цього тренінгові
програми; вміння тренерів організовувати конструктивну атмосферу в групі, їх активність,
високу працездатність, особистісну вмотивованість та інші розвинуті професійні та
особистісні якості; компетентне формування груп (за критеріями однорідності, досвіду,
213

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості

посадового статусу); психологічна сумісність тренера та групи; бажання підприємців
навчатися і розвиватися та мати спрямованість на отримання високих результатів у
професії; необхідність підтримання позитивного спілкування, вирішування
міжособистісних конфліктів та не перенесення їх на тренінг; організація спостережень,
інтерв’ю, тестувань психологічних і професійних вимірювань феноменів учасників до і
після тренінгу; цілеспрямована робота щодо зміцнення позитивних тренінгових ефектів,
що забезпечує застосування під час професійної діяльності, знань та навичок, які
отримали на тренінгу [7, 11].
Метод кейсів – це метод навчання, який використовує опис реальних економічних,
соціальних і бізнес-ситуацій. Учасники повинні досліджувати ситуацію, розібратися в суті
проблем, запропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. Кейси ґрунтуються
на реальному, фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації. Суть
технології полягає в тому, що в основі його використовується опис конкретних ситуацій
або випадку (від англійського «case» - випадок). По-перше, бажано, щоб представлений
для аналізу випадок відображав реальну життєву ситуацію. По-друге, в описі має бути
присутня проблема або ряд прямих чи непрямих труднощів, протиріч, прихованих
завдань для вирішення дослідником. По-третє, потрібно оволодіння попереднім
комплексом теоретичних знань для використання їх у практичній площині вирішення
конкретної проблеми або низки проблем. У процесі роботи над кейсом часто потрібно
додаткове інформаційне підживлення самих учасників роботи над аналізом ситуації.
В кінцевому результаті фахівці знаходять власні висновки, рішення проблемної ситуації
і, нерідко, неоднозначні, множинні рішення. Основними поняттями, що використовуються
в кейс-технології, є поняття «ситуація» і «аналіз», а також похідне від них - «аналіз
ситуації». Термін «ситуація» може розумітися як стан, подія, дія, поворотний момент для
прийняття рішення, набір певних взаємопов’язаних фактів, яке містить в собі протиріччя,
необхідність оцінки або способів виходу на новий рівень. Ситуація, бажано, повинна бути
представлена в динаміці зміни. Однак об’єктивні чи суб’єктивні причини впливають на
ситуацію в її невизначеності. Виходячи з цього, необхідно на основі аналізу знайти
адекватні ситуативні рішення, якщо це пов’язано з управлінським рішенням в бізнесі [14].
Завданням цього методу є максимальне залучення кожного учасника до самостійної
роботи з метою вирішення порушеної проблеми. Така технологія сприяє розвитку в
учасниках занять самостійного мислення, вміння вислуховувати і враховувати
альтернативну точку зору, аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу
фахівці мають можливість проявити і удосконалити аналітичні та оціночні навички,
навчитися працювати в команді, знаходити найбільш раціональне рішення порушеної
проблеми. Найважливіше те, що даний підхід виходить за межі навчального простору,
сягає сфери професійних рішень проблем у цій галузі знань, формує інтерес і профільну
мотивацію [14]. Відмітимо, що метод кейсів дає унікальну можливість вивчити складні чи
емоційно значущі питання, пов’язані з ризиком для власного життя чи певних його
обставин. Цей метод дозволяє навчатися без хвилювання і тривоги за можливі неприємні
наслідки, які можуть виникнути в ситуації неправильного прийняття рішення. Саме тому
цей метод пропонується для розвитку навичок у вирішенні проблем та прийнятті
рішень [6].
Коучинг – це сучасна технологія, яка використовується для розвитку потенціалу
людей і команд, для досягнення заздалегідь узгоджених цілей та докорінної зміни
моделей поведінки, що призводить до розкриття внутрішнього потенціалу особистості.
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У процесі коучингу відбувається розкриття потенціалу людини, розвиток її професійних
та особистих якостей, завдяки чому розвиваються нові здібності й навички, які
підвищують ефективність роботи та покращують якість життя людини в цілому. Коучинг
може бути використано як універсальну технологію, яка дозволяє ефективно працювати
на суб’єкт-суб’єктному рівні, тобто вміти керувати собою, своїм станом, своїми
ресурсами, допомагати іншим у розвитку особистісного потенціалу, у підвищенні
особистої ефективності, розвивати навички комунікації, будувати конструктивні
відносини з колегами, які максимально підвищують ефективність вирішення актуальних
життєвих завдань тощо [12].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Розгляд розвитку особистісної
надійності на суб'єктному рівні стає можливим за допомогою використання уявлень про
суб’єктність особистості як складної психологічної якості, що об'єднує різні рівні прояву
активного, ініціативного, інтеграційного, системного початків. Розуміння суб’єктності у
психології пов'язане з тлумаченням суті даного поняття як перетворення людини на
суб'єкт власної життєдіяльності і як особливий рівень розвитку її самосвідомості. На
соціальному рівні особистість є об'єктом дослідження стійкої системи соціально
значущих рис, які особа виробляє в процесі соціалізації і засвоєння соціокультурного
досвіду та реалізує в процесі соціальних зв'язків через активну предметну діяльність та
спілкування. Моделювання розвитку особистісної надійності, як процесу, може
проводитися в декілька етапів: формування когнітивної моделі об’єкта на основі
особливостей сприйняття, установок, цінностей, інтересів; побудова змістовної моделі,
яка відображає упорядковану інформацію про поведінку об’єкта, його зв’язки з зовнішнім
світом, закономірності функціонування, які не вдається виявити при інших способах
аналізу; апробація моделі на практиці і постановка завдання щодо подальшого
супроводу дослідження ефекту розвитку та пошук необхідної інформації для розробки
можливих альтернативних рішень.
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Lantukh I.V. Modeling the process of personal reliability development of subjects of
entrepreneurial activity. The article deals with the psychological peculiarities of the reliability of
entrepreneurs and their development in the process of training and professional activity. The problems
of modeling the process of personal reliability development of subjects of entrepreneurial activity are
revealed. Consideration of the development of personal reliability at the subjective level becomes
possible by using the notions of the subjectivity of the individual as a complex psychological quality,
uniting different levels of demonstrating active, initiative, integration, systemic beginnings. Conception
of subjectivity in psychology is associated with the interpretation of the essence of this concept as the
transformation of a human into the subject of his own life and as a special level of development of his
consciousness. At the social level, a person is the object of studying a stable system of socially
significant features that one makes in the process of socialization and assimilation of socio-cultural
experience and implements in the process of social relationships through active subject activity and
communication.
Modeling the development of personal reliability, as a process, can be carried out in several
stages: the formation of a cognitive model of an object based on the features of perception, attitudes,
values, interests; construction of a content model that displays regulated information about the
behavior of the object, its connection with the outside world, regularity of functioning, which can not
be found in other methods of analysis; approbation of the model in practice and setting the task of the
further support of the study, effect of the development and searching for the necessary information for
the development of possible alternative solutions.
Key words: reliability, entrepreneur, modeling, development of personal reliability, professional
activity of entrepreneurs, professional reliability of entrepreneurs.
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І.М. Левицька, М.І. Попіль
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО Я ДІВЧАТ РАННЬОГО
ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Левицька І.М., Попіль М.І. Концептуальна модель образу фізичного Я дівчат
раннього юнацького віку. У статті досліджено специфіку розвитку образу фізичного Я
особистості в період дорослішання, обгрунтовано сутність поняття «образ фізичного Я»
у ранньому юнацькому віці та виділено його функції, виявлено етапи становлення образу
тіла; виокремлено структурні компоненти та обгрунтовано їх змістове наповнення.
Отримані дані можуть слугувати основою для розробки психологічної моделі розвитку та
корекції образу фізичного Я особистості в період дорослішання, підвищення активності
молодих людей у прагненні піклуватися про своє здоров'я.
Ключові слова: образ тіла, еталон зовнішньої привабливості, ранній юнацький вік,
концептуальна модель образу фізичного Я.
Левицкая И.M., Попиль М.И. Концептуальная модель образа физического Я
девушек раннего юношеского возраста. В статье исследована специфика развития
образа физического Я личности в период взросления, обоснованно сущность понятия
«образ физического Я» в раннем юношеском возрасте и выделены его функции,
выявлены этапы становления образа тела выделены структурные компоненты и
обоснованно их содержательное наполнение. Полученные данные могут служить
основой для разработки психологической модели развития и коррекции образа
физического Я личности в период взросления, повышение активности молодых людей в
стремлении заботиться о своем здоровье.
Ключевые слова: образ тела, эталон внешней привлекательности, ранний
юношеский возраст, концептуальная модель образа физического Я.
Постановка проблеми. Питання тілесності, впливу зовнішності людини її на
успішність, співідношення психічного та соматичного турбує людство із часів античної
філософії. Різні галузі гуманітарного знання (анатомія, фізіологія, медицина, психологія,
антропологія, біомеханіка та ін.) обирають предметом свого дослідження тіло, позаяк
становлення тілесної самосвідомості лежить в основі людського досвіду і формування
ставлення людини до себе, до інших людей та до світу загалом.
Поведінка людини в різних ситуаціях великою мірою залежить від усвідомлення
свого фізичного вигляду. Не існує жодної форми психічного існування людини, яка була
б незалежною від її фізичного тіла, жодний поведінковий прояв людини як свідомого
суб'єкта, жодне її ставлення до навколишнього світу та інших людей не відбувається без
включення у ці процеси її ставлення до самої себе, тому означена проблема, яка є
традиційною для широкого кола наукових дисциплін, пов'язаних з вивченням людини,
привернула й нашу увагу.
У дослідженнях Р. Бернса [1], В.В. Століна [8], О.Ш. Тхостова [10] та ін.
підкреслюється, що розміри тіла і його форма служать найважливішим джерелом
формування уявлення про власне Я. Прийняття себе передбачає прийняття свого тіла
таким, яким наділила людину природа. Ставлення до себе з погляду задоволення або
незадоволення своїм тілом, до різних його частинах та індивідуальних особливостей є
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істотним компонентом складної структури самосвідомості, який чинить значний вплив на
самоповагу і самореалізацію особистості в усіх сферах життя - від інтимної до публічної.
Величезну роль відіграють засоби масової інформації, які пропонують індивіду вже
готові образи та еталони певного явища чи феномену, готові критерії зовнішньої
привабливості, котрі визначаються груповими стандартами чи стереотипами (І. Левицька
[3], Р.В. Моляко [4], О.Т. Соколова [7], А.О. Тіунова [9], О.Ш. Тхостов [10], А.Г. Черкашина
[11], І.І. Чеснокова [12] та ін.). Ці культурно обумовлені норми, стандарти й очікування
вказують людині на небажаність істотних відхилень форми розмірів її тіла від ідеалу та
часто виступають детермінантами патопсихологічної симптоматики.
Особливого значення набуває правильно сформоване уявлення про себе у
ранньому юнацькому віці, коли неадекватне уявлення про свій образ фізичного Я може
призвести до розладів здоров'я, неадекватної поведінки або стати причиною комплексу
неповноцінності. Медичний аспект цієї проблеми достатньо висвітлений вітчизняною
наукою, але психологи звернулися до неї порівняно недавно.
На даний час, існує безліч розрізнених і суперечливих фактів, різні методологічні
установки, відсутня загальновизнана термінологія, пов'язана з самоставленням й
образом фізичного Я. Вітчизняна наука не володіє ще достатніми теоретичними і
практичними даними з цієї проблеми. Поза увагою науковців залишаються такі важливі
питання як детермінанти образу фізичного Я, його складові, віковий діапазон, в якому
активізується процес становлення тілесного образу, не має чітко встановлених
закономірностей впливу образу фізичного Я, як на самооцінку особистості, так і на
глобальне ставлення до себе. Отже, соціальна значущість та недостатнє висвітлення
даної проблеми й зумовили вибір теми нашого дослідження.
Аналіз останніх публікацій. Тіло і тілесність слугувало об'єктом вивчення різних
галузей гуманітарного знання. Так, у гносеологічному підході значне місце займає
дослідження тіла, оскільки суб'єкт пізнання - людина - має тіло і за допомогою органів
чуття здійснює пізнання та відображення дійсності. Що стосується онтологічного
осмислення тіла і тілесності, то тут розглядається питання співвідношення й
взаємозв'язку духу й тіла людини, а також питання меж кожної з цих цілісностей. Все
більшої популярності набуває соціокультурне спрямування вивчення тілесності. В
рамках цього напряму розкривається процес перетворення і трансформації людського
тіла під впливом соціальних і культурних чинників, досліджуються соціокультурні смисли,
значення й функції тіла. У галузі психологічного знання найчастіше використовується
поняття «Я-фізичне» - психологічний феномен, один із вимірів Я-концепції. Подібне
розуміння феномену тілесного стало результатом довгого шляху осмислення тіла як
філософської категорії. Особливості епох, культур, світоглядних систем відбивалися на
підходах, трактуваннях, оцінках людської тілесності [3; 4; 9; 10; 11; 13].
У зарубіжній психології ґрунтовні дослідження щодо розвитку образу фізичного Я
припадають на середину минулого століття (С. Журард С. Кливленд, В. Тауск, С. Фишер,
Р. Шонц [13] та ін.). Але слід зазначити, що й досі існує певна невизначеність щодо
поняття «образ фізичного Я». У зарубіжній психології здебільшого вживається термін
«образ тіла» (body image), що трактується як складна комплексна єдність сприймань,
установок, оцінок, уявлень, пов’язаних як з тілесною зовнішністю, так і з функціями тіла
(С. Фішер; Р. Шонц [13]); образ тіла розглядається як результат психічного відображення,
як певна розумова картина свого власного тіла (Д. Бенет; Дж. Чаплін).
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Проблемі ціннісного ставлення до власного фізичного Я приділяли увагу
пострадянські та російські психологи. Так, І.І. Чеснокова [12] визначила залежність
розвитку самооцінки особистості від сприйняття нею власної зовнішності. О.Т. Соколова
[7] сформулювала поняття образу фізичного Я, визначила ряд порушень схеми тіла та їх
негативний вплив на самопочуття особистості підлітка. У межах клінічної психології
досліджується генезис дисморфоманій, порушень харчової поведінки, дефектів тіла
(рубців, шрамів, пігментних плям тощо) та розробляється система психолокорекційних
технологій (М.Д. Менделевич та М.Є. Сандромирський та ін).
У вітчизняній психології дослідження образу фізичного «Я» також представлені
різними напрямами, в яких виявлені соціальні, вікові, статеві чинники самосприйняття
тіла, експериментально вивчено генезис та особливості становлення структурних
компонентів образу тіла, особливості статеворольової структури тілесної ідентичності,
визначено психосемантичну структуру задоволеності власним тілом (О. Кікенежді,
Р. Молякo [4], Т.А. Нечитайло , Н.М. Терещенко та ін); проаналізовано тілесний
потенціал людини у психологічному вимірі та описано клінічні аспекти порушення образу
фізичного «Я» (А. Рождественський, А. Тіунова [9] та ін.). Досліджуючи деформації схеми
тіла та зовнішності, Р.В. Моляко [4] наголошувала на значенні соціальних факторів
впливу (ставлення родини, однолітків, моди, ЗМІ) на становлення образу власного тіла
дівчат юнацького віку, розробила систему психологічних технологій, спрямованих на
зняття тривожності особистості, емоційної напруги, невпевненості в собі, викликаними
цими вадами. Українська дослідниця А. Тіунова [9] визначила пубертат, як вік фізичної,
гормональної перебудови, в якому психологічні новоутворення системно впливають на
формування образу тіла й у випадку неспівпадіння чинників призводять до його
порушення. Вчена розробила спеціальні психологічні діагностичні процедури, що
дозволять вчасно виявити порушення, їх причини, різновиди, і в подальшому
здійснювати психологічні впливи корекційного спрямування.
Формулювання мети і завдань статті. Мета публікації - провести теоретикометодологічний аналіз, конкретизувавши зміст поняття «образ фізичного Я»; виділити
структурні компоненти образу тіла дівчат раннього юнацького віку й обгрунтувати їх зміст.
Завдання дослідження: виходячи з існуючих на сьогоднішній день наукових підходів
до розгляду проблеми Я-фізичного, виокремити основні дефініції цього феномену;
конкретизувати поняття «образ фізичного Я», виділити його структурні компоненти у
дівчат раннього юнацького віку й обгрунтувати їх змістове наповнення.
Виклад методики і результатів дослідження. Сьогодні не викликає сумнівів, що
саме всебічний, гармонійний (а не потворно-однобокий) розвиток кожної людини є
головною умовою формування особистості, яка вміє самостійно визначати шляхи свого
життя, своє місце в ньому, свою діяльність, цікаву і важливу для всіх, зокрема, й для неї
самої. Цілісна особистість представлена трьома основами: тілесною, душевною,
духовною.
Самосвідомість є основою формування розумової активності й самостійності
особистості у всіх її проявах. Це виокремлення людиною себе з навколишнього світу,
протиставлення себе (свого «Я») всьому іншому («не-Я»), адекватний громадському та
діяльнісному способу існування образ усвідомлення себе, своїх цілей, дій, переживань,
власного внутрішнього світу (А.Л. Свеницький). Ми вважаємо, що самосвідомість – це,
перш за все, процес, за допомогою якого людина пізнає себе і формує своє ставлення
220

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

до себе. Результатом процесу самосвідомості є Я-концепція особистості, яка
визначається, як цілісний, хоч і не позбавлений внутрішніх суперечностей, образ
власного Я, який виступає установкою щодо самого себе [1; 7].
У процесі формування Я-концепції відбувається не лише становлення духовного
світу і світогляду, усвідомлення й збагачення якостей особистості, а й оволодіння
власним тілом. З огляду на це, для потреб нашого дослідження є необхідність
грунтовного вивчення образу Я, включеного у цілісну Я-концепцію особистості. Cаме
досвід переживання власного тіла багато вчених вважають першим кроком на шляху до
набуття своєї ідентичності та формування Я-концепції. Ступінь й адекватність
усвідомлення соматичної конституції є однією з важливих внутрішніх умов, яка, хоч і
опосередковано, але бере активну участь у формуванні особистості людини. В цей же
час формування уявлень про власну соматичну організацію, усвідомлення естетичного
ефекту своєї зовнішності є одним з регулюючих чинників поведінки будь-якої людини та
особливостей її самооцінки й самоставлення.
Виходячи з існуючих на сьогоднішній день наукових підходів до розгляду проблеми
Я-фізичного та враховуючи психологічний зміст, який вкладають у це поняття дослідники,
нами виділено основні дефініції цього феномену:
1) тілесний досвід - психологічна категорія, що відображає діаду «індивід - тіло»
(С. Фішер);
2) схема тіла - цілісна сенсомоторна модель тіла, що формується в корі головного
мозку (І. Сеченов);
3) образ тіла - складна комплексна єдність сприйняття, установок, оцінок, уявлень,
пов'язаних з тілесною зовнішністю й з функціями тіла (О.Т. Соколова);
4) концепція тіла - формальне знання про тіло, яке виражається з допомогою
загальноприйнятих символів (К.С. Лисецький);
5) інтернальне тіло - архетипове утворення, базова (несвідома) ментальна форма
тілесності (О.В. Лаврова);
6) тілесність - феноменологічна реальність, що являє собою поєднання
біопсихосоціальних аспектів тілесного буття суб'єкта в фізичному світі (Д.А. Бескова).
7) Я-тілесне - суб'єкт, чиє тіло є вмістилищем Я, що опосередковує чуттєву і
психомоторну взаємодію суб'єкта зі світом (П. Шільдер);
8) Я-фізичне - продукт самосвідомості, один з вимірів Я-концепції людини, що
включає в себе когнітивну, афективну і поведінкову складові (Р. Бернс).
Дефініції різняться: за розглянутою психічною реальністю Я-тілесного
(як сенсомоторних еквівалент, когнітивний процес, підструктура Я-концепції); за
предметним змістом Я-тілесного (розглядаються як зовнішність, так і функції тіла); за
походженням фізичного Я (формальне знання про тіло, архетипове утворення,
фізіологічна функція мозку). У нашому дослідженні під образом фізичного Я ми розуміємо
єдність сприйняття, установок, оцінок, уявлень, пов'язаних і з тілесною зовнішністю та
функціями тіла людини.
Структура Я-фізичного розглядається дослідниками аналогічно до будови Яконцепції, тобто змістовні елементи і характеристики образу тіла формують складну
організацію, подібну до структури Я-концепції, групуючись в когнітивний, афективний та
поведінковий компоненти [1].
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I. Когнітивна складова фізичного Я. Більшість авторів включають у цей
компонент: усвідомлення автономії свого тіла, його меж (Р. Бернс [1], І.С. Кон [2],
A.A. Налчаджян [5], В.В. Столін [8], І.І. Чеснокова [12], М. Mahler); сприйняття суб'єктом
свого тіла, як здатного до динаміки та зміни (М. Мерло-Понті, В.А. Подорога,
О.Т. Соколова [7], І.І. Чеснокова [12]); сукупність уявлень індивіда про свою зовнішність
(Р. Бернс[1], О.Т. Соколова [7]); інфрмацію (знання) індивіда про своє тіло, його функції
та можливості, уявлення про частини свого тіла (І.І. Чеснокова [12]; суб'єктивну «цінність»
різних частин тіла (В.А. Подорога, О.Т. Соколова [7], А.Ш. Тхостов [10], І.І. Чеснокова
[12]); знання про нормальні функціонування свого тіла (А.Ш. Тхостов [10]); приписування
символічного значення частинам тіла (К.С. Лисецький, О.Т. Соколова [7]). І.І. Чеснокова
підкреслює динамічність когнітивного компонента самосвідомості, акцентуючи на його
мінливості, як наслідку безперервності процесу самопізнання [12].
II. Афективна складова фізичного Я. Сюди входять: модальність ставлення
суб'єкта до свого тіла і ступінь її вираженості (О.Т. Соколова [7]); суб'єктний/об'єктний
способи самоставлення (Т.С. Леві, В.А. Подорога); стан суб'єктивної комфортності при
нормальному здоровому функціонуванні тіла (В.В. Столін [8], О.Ш. Тхостов [10]).
З об'єднувального змісту когнітивного й афективного компонентів Я-фізичного,
формується особливе інтегральне утворення - самооцінка Я-фізичного. Цілісна
самооцінка фізичного Я складається з окремих самооцінок: самопочуття, тілесної
зовнішності, функцій тіла, відповідності культурним і соціальним стандартам, еталонам
тощо. Як зазначає І.І. Чеснокова, афективний компонент фізичного Я характеризує
емоційно ціннісне ставлення (ЕЦС) особистості до свого зовнішнього вигляду і
складається із сукупності ЕЦС до окремих частин тіла, їх характеристик та тілесних
якостей [12]. Вчена наголошує на інтенсивності характеристик афективного
переживання, яке може протікати в формі безпосередньої емоційної реакції або в
«інактуальній формі», яка проявляється або в оціночному судженні, за яким в даний
момент стоїть не актуалізоване стійке почуття чи згорнута емоційна реакція, або в
недостатньо чітко усвідомлюваному інтуїтивному почутті з глобальної оцінкою «так»/«ні»,
«за»/«проти». З багатьох переживань різних емоційних станів, почуттів особистості щодо
самої себе, у міру розширення її емоційного досвіду складається узагальнене
(глобальне) ЕЦС особистості до себе [12, с. 109].
Афективні переживання різноманітні й мінливі протягом життя індивіда й самооцінка
фізичного Я постійно змінюється, оскільки змінюється саме тіло людини, вимоги
середовища і діяльності до його функціонування. На кожному конкретному етапі розвитку
самооцінка особистості, з одного боку, відображає рівень розвитку ЕЦС особистості до
себе, а, з іншого, - вона включається в процес подальшого формування самоставлення
особистості [12]. Зазначимо, що основною функцією самооцінки є її необхідна
включеність в структуру мотивації діяльності і вплив на регуляцію поведінки особистості,
відтак, перейдемо до опису наступного компоненту структури фізичного Я.
ІІІ. Поведінкова складова фізичного Я передбачає включеність у нього
когнітивного і афективного компонентів як умови саморегулювання особистістю складних
психічних актів, що входять в склад діяльності та поведінки. Вона служить перевіркою і
підтвердженням когнітивної й афективної структур.
У психологічних дослідженнях «Я» поведінкова складова Я-концепції, як правило,
позначається поняттям «само презентація». Під цим феноменом розуміють акт
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самовираження і поведінки, спрямований на те, щоб створити сприятливе враження. Всі
люди відчувають необхідність самопрезентуватися, керувати враженнями (Д. Майерс). У
традиції американської соціальної психології самопрезентація є однією із форм
соціальної поведінки і розглядається, як прояв демонстративної поведінки в
міжособистісному спілкуванні. Необхідність самопрезентації часто зумовлена бажанням
досягти матеріального або соціального успіху, уникнути конфлікту, домогтися
позитивного ставлення до себе з боку оточуючих, що, в свою чергу, може позитивно
позначитися на самоставленні людини [11].
Самопрезентація зовнішності відображає цінність тіла, а також існуючі в суспільстві
соціокультурні еталони. Ставлення до тілесного Я передбачає і ставлення до здоров'я.
Визначальним фактором поведінкової активності щодо тілесного Я і здоров'я є
суб'єктивна особистісна значимість.
Вчені вважають, що найбільш чутливим віковим етапом для перевірки когнітивних
(образу Я) і афективних (самоставлення) структур Я-концепції є юнацький вік. У цей
період відбувається особливо інтенсивне формування образу тіла: когнітивного
компонента в зв'язку з інтенсивними змінами зовнішності; афективного - в зв'язку з
нестійкістю самооцінки в цьому віці та поведінкового - в зв'язку із зростанням значення
відповідності своєї зовнішньості певним соціальним еталонам, стереотипам,
традиційним для суспільства маскулінним чи фемінінним образам (І.С. Кон [2],
Р.В. Моляко [4], О.Т. Соколова [7], А. Тіунова [9], О.Ш. Тхостов [10], А.Г. Черкашина [11],
І.І. Чеснокова [12] та ін.). Низка вчених підкреслюють, що уявлення про своє тіло
відіграють особливу роль в юнацькому віці, впливаючи на статеву ідентифікацію, яка
виступає в свою чергу одним з процесів формування соціальної ідентичності (І.С. Кон,
А.В. Петровський, X. Ремшмидт [6] та ін.). Період 17-18 років розглядається як межа між
ранньою і пізньою юністю, як певний етап соціалізації, перехід від залежного дитинства
до самостійної й відповідальної діяльності дорослого, оволодіння новими соціальними
ролями, формування ціннісних орієнтацій, виникнення проблем, пов'язаних із вступом в
трудове життя. Наявність стійких особистісних особливостей, цінностей, світогляду,
самоставлення, засвоєня гендерних стереотипів і поведінки, сформовані уявлення про
власну соматичну організацію, усвідомлення естетичного й фізичного впливу своєї
зовнішності на оточуючих та оцінка своїх можливостей як особистості є фундаментом
подальшої соціального взаємодії й особистісної самореалізації.
У наукових дослідженнях виділяють кілька соціально-психологічних джерел
формування уявлення про себе: суб'єкт-суб'єктна ідентифікація; сприйняття себе через
сприйняття іншими; сприйняття себе через результати власної діяльності; сприйняття
себе через спостереження власного внутрішнього стану (інтроекція); сприйняття себе
через свій зовнішній вигляд. Відповідно до цих соціально-психологічних джерел
формування образу Я – це двоїстий процес. З одного боку – це вплив соціуму, який
виражається в судженнях, думках, уявленнях, стереотипах, стандартах. З іншого – це
самостійне осмислення і диференційовано-вибіркова робота на основі власних критеріїв.
Фізична краса тілесного Я проявляється в двох площинах: зовнішній і внутрішній.
Зовнішня (тілесна) будова людини – це всі характеристики щодо форми і типу статури.
Але, навіть, маючи досконалу тілесну будову, людина може й не володіти необхідними
функціональними можливостями. Ось чому необхідна і внутрішня краса фізичної будови
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людини. Вона, на наш погляд, виражається в міцному здоров'ї, багатстві фізичних
можливостей і раціональності рухів [11].
Формальні сторони фізичної краси людини: стрункість, підтягнутість, симетричність,
пропорційність, гармонійність. Кожна з цих характеристик, взята ізольовано, не має
естетичної цінності, потрбно оцінювати комплексність прояву всіх цих ознак. У
функціональному плані до важливих аспектів краси найчастіше відносять: точність,
легкість, свободу, узгодженість і ритмічність. Проте, слід зауважити, що далеко не всі
люди, й особливо дівчата юнацького віку, мають правильне уявлення про справжню
красу тіла. Багато із них вважає, що краса людини залежить лише від рис обличчя,
кольору губ і брів, модної зачіски й одягу. Молоді люди вважають, що виглядати сучасно,
власне, й означає бути привабливою, красивою. Ось чому вони нерідко зловживають
штучними, суто зовнішніми косметичними засобами й хитрощами. Проте, секрет краси
не в косметиці й супермодних костюмах та фасонах взуття, а в здоровому способі життя,
гармонійному розвитку всього тіла. Краса тілесних форм завжди збігається з поняттям
про здоров'я, силу, рух, життєву енергію тощо. Здоров'я, зі свого боку, також істотно
залежить від правильності зовнішніх форм тіла і рухів людини.
Результатом узагальнення наукових рефлексій з теми дослідження є
представлення авторської моделі структури образу фізичного Я дівчат раннього
юнацького віку, що містить такі компоненти, як: пізнавальний, ціннісно-емоційний,
соціально-перцептивний, поведінковий, операційний та психофізіологічний (рис.1). Ми
зазначаємо, що образ Я-фізичного - психосоціальний феномен, який виражається
критеріями привабливості в двох площинах: зовнішній (сукупність морфологічних,
функціональних і соціальних характеристик) й внутрішній (здоров'я, що відображає
якісний прояв образу тіла).
Важливим завданням нашого дослідження є розкриття змісту кожного із
компонентів розробленої нами моделі образу фізичного Я. На наш погляд,
запропонована модель повинна містити наступні складові:
1) пізнавальний компонент – включає усвідомлення своєї зовнішності, автономії
свого тіла, його меж та можливостей, рухових та силових характеристик, окремих частин
тіла та їх функцій, сформованості знань про нормальне функціонування свого тіла,
особливості психофізіологічного розвитку на певному віковому етапі;
2) емоційно-ціннісний компонент – відображає особливості та інтенсивність
емоційних проявів щодо свого тіла, суб'єктивну цінність різних частин тіла, їх
характеристик та тілесних якостей, ціннісно-емоційне ставлення до своєї зовнішності,
самооцінку окремих частин тіла та узагальнюючу оцінку фізичного Я, суб'єктивне
ставлення людини до свого здоров'я;
3) поведінковий компонент - передбачає дії, які викликаються образом фізичного
Я та його самооцінкою; самопрезентацію; самовираження та інші акти поведінки,
спрямовані на те, щоб створити сприятливе враження або враження, що відповідає
прийнятим ідеалам; мотивацію та активність, спрямовану на зміну свого зовнішнього
вигляду; спосіб життя, що визначає актуальний фізіологічний стан організму, соматичні
характеристики, стан здоров'я,
4) операційний компонент – містить систему знань, умінь, способів, прийомів,
навичок, необхідних для догляду за окремими частинами свого тіла, підтримки здорового
функціонування усіх систем та організму в цілому;
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5) соціально-перцептивний компонент - передбачає усвідомлення власної
фізичної тотожності, диференціацію та розмежування свого тіла, психічну адаптація до
соціальних стандартів, еталонів, ефективність функціонування захисно-копінгових
механізмів від фрустраційних впливів, особливості спілкування;
6) психофізіологічний компонент - включає індивідуальні особливості
анатомічної будови тіла; перебіг фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою,
руху, довкілля; генетичну спадщину; рівень фізичного розвитку органів і систем
організму; багатство організмічних відчутів, фізичних можливостей та раціональність
рухів.

Соціально-перцептивний
компонент

Операційний
компонент

Поведінковий
компонент

Пізнавальний
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Соціальний
Функціональний

Рис.1. Концептуальна модель образу фізичного Я
Зауважимо, що при дослідженні образу фізичного Я, розподіл його на складові є
умовним, так як даний феномен, як вже неодноразово нами підкреслювалось, є цілісним
продуктом самосвідомості. З позиції холістичного підходу, людський організм
розглядається нами як цілісна система в єдності всіх його частин: тіла, психіки, духовного
та соціального функціонування. Особистість необхідно аналізувати як інтегроване
функціонування різних аспектів цілого в часі та просторі. З цього погляду вважати, що
один аспект особистості є винятковою причиною виникнення проблеми – означає штучно
розділяти те, що насправді є функціональною єдністю. «Я» – це особистість загалом, в
єдності всіх сторін буття, відображена в самосвідомості [7].
У дослідженнях, присвячених вивченню образу фізичного Я, зазвичай
виокремлюють наступні характеристики:
1. Наближення суб'єктивного відображення до об'єктивних характеристик тіла (без
значного спотворення образу фізичного Я);
2. Позитивне ставлення до власного тіла;
3. Сформованість, високий бар'єр, низька проникливість меж образу фізичного Я;
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4. Високий рівень когнітивної диференційованості образу тіла.
Дані показники позитивних характеристик образу фізичного Я є критеріями
оцінювання його нормального розвитку. Окрім того, при подальших емпіричних пошуках,
ми детально підбирали психодіагностичний інструментарій, аналізуючи його мету
використання, критерії й показники оцінки досліджуваних параметрів. При цьому,
інтегративно-особистісний підхід до предмету нашого дослідженння, як системного
явища, є одним із концептуальних.
Висновок і перспективи подальших досліджень. Проведений теоретикометодологічний аналіз дозволяє констатувати, що вітчизняні й зарубіжні автори у своїх
дослідженнях розглядають образ фізичного Я як когнітивний компонент Я-концепції, який
містить у собі єдність сприйняття, установок, оцінок, уявлень, що належать до функцій
тіла та зовнішності. Як один із найважливіших структурних компонентів Я-образу, він
включає в себе: а) уявлення про своє тіло, його особливості; б) уявлення про
індивідуальні межі власного тіла; в) уявлення про окремі частини тіла, представлені у
свідомості; г) ставлення до своєї зовнішності; д) самоставлення до тіла в процесі
самоідентіфікації.
Нами розроблено теоретичну модель образу фізичного Я, що включає
пізнавальний, ціннісно-емоційний, соціально-перцептивний, поведінковий, операційний
та психофізіологічний компоненти. Як психосоціальний феномен образ фізичного Я
проявляється у зовнішній та внутрішній площинах. Представлена модель наочно
демонструє структурну і змістову складність цього феномену, подаючи її як цілісну
систему, елементи якої – структурні компоненти – взаємопов'язані та взаємно
переплітаються, тому порушення в одному з них спричиняє спотворення усієї системи.
Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо в емпіричному вивченні механізмів
особливостей взаємозв'язку самоставлення та образу фізичного Я дівчат раннього
юнацького віку.
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Levitskaya I.M., Popil M.I. Conceptual model of the image of physical Oneself girls
of the early adolescent ageimage. Topicality. The growing tendency of services'
consumption, focused on needs' fulfilling in formation of a “reference-beautiful” body (plastic
surgery, beauty salons, gyms, special food, diets, cosmetic procedures, massages, etc.) and
a constant increase of men and women with expressed desire to change their appearance,
where unreal body parameters play the decisive role, but the complex unity of one’s own body's
perception and attitude towards it actualize the need to study psychological factors and
conditions, which effect on the formation of person's self introduction.
Methods. Theoretical analysis of the problem, systematization, comparison and
generalization of theoretical and experimental research data, theoretical modeling.
Results and discussion. The specificity of the development of person's image of physical
I in the period of maturation has been studied; the essence of the concept "image of the
physical I" in the period of early adolescence has been justified and its functions have been
highlighted; the stages of formation of image of the physical I have been discovered; structural
components have been selected; the interaction's features between characteristics of image
of physical I and components of girls' global self-attitude in 15-17 years old have been
researched.
Conclusion. The obtained data can serve as a basis for the operation of psychological
model of a development and correction of person's image of the physical I during the period of
maturation, and for the young peoples' increase in in desire to take care of their health.
Key words: the воdy image, the standard of external attractiveness, early adolescent
ageimage, Conceptual model of the of physical Oneself
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O.O. Литвиненкo
OСOБИСТІСНІ ЧИННИКИ ФOРМУВАННЯ НАВИЧOК ДOВГOСТРOКOВOГO
ПЛАНУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ

Литвиненкo O.O. Oсoбистісні чинники фoрмування навичoк дoвгoстрoкoвoгo
планування у підлітків. У статі прoаналізoванo теoретичний матеріал з прoблеми
особистісного становлення у підлітковому віці та фoрмування прoгнoстичнoгo мислення
у підлітків. Визначенo oсoбистісні передумoви та вікoву специфіку пoстанoвки
дoвгoстрoкoвих планів. Наведенo результати емпіричнoгo дoслідження особистісних
особливостей підлітків та вікової динаміки становлення навичoк планування і
цілепoкладання у підліткoвoму віці. Описано та систематизовано особистісні
детермінанти, які визначають специфіку побудови підлітками довгострокових планів.
Представлено типологію досліджуваних, залежно від особливостей побудови ними
ймовірнісної картини власного майбутнього.
Ключoві слoва: планування, oсoбистість, підліткoвий вік, юнацький вік,
прoгнoстичне мислення, ціль, мрія.
Литвиненкo Е.А.
Личнoстные
фактoры
фoрмирoвания
навыкoв
дoлгoстрoчнoгo планирoвания в пoдрoсткoвoм и юнoшескoм воздасте. В статье
прoанализирoван теoретический материал, касающийся прoблемы личностного
становления в подростковом возрасте и фoрмирoвания прoгнoстическoгo мышления у
пoдрoсткoв. Oпределены личнoстные предпoсылки и вoзрастная специфика пoстанoвки
дoлгoсрoчных планoв. Представлены результаты эмпирическoгo исследoвания
личностных особенностей подростков и возрастной динамики становленыя навыкoв
планирoвания и целепoлагания в пoдрoсткoвoм вoзрасте. Описаны и
систематизированы личностные детерминанты, определяющие специфику построения
подростками долгосрочный планов. Представлена типология испытуемых, в
зависимости от особенностей построения ними вероятностной картины собственного
будущего.
Ключевые слoва: планирoвание, личнoсть, пoдрoсткoвый вoзраст, юнoшеский
вoзраст, прoгнoстическoе мышление, цель, мечта.
Пoстанoвка прoблеми. Підліткoвий вік – принципoвo важливий періoд для
загальнoгo станoвлення oсoбистoсті та фoрмування і вдoскoналення oкремих її систем і
підсистем. Саме в цей період вдосконалюються навички пoбудoви картини бажанoгo
майбутньoгo та фoрмування ефективнoї стратегії дoсягнення цілей відбувається у
прoцесі дoвгoстрoкoвгo планування. Саме тoму актуальним є питання прo oсoбливoсті
фoрмування навичoк такoгo планування та їх взаємoзв’язoк з oсoбистісними якoстями
підлітка, а такoж вікoва динаміка данoгo прoцесу.
Аналіз oстанніх публікацій. Дoслідження oсoбистіснoгo станoвлення, прoведені в
межах психoлoгії (Б. Ананьєв, В. Абульханoва-Славська, Г. Асмoлoв, Л. Бoжoвич,
В. Братусь, Л. Вигoтський, Д. Елькoнін, O. Запoрoжець, В. Зінченкo, І. Кoн, Г. Кoстюк,
С. Кузікoва, С. Максименкo, А. Петрoвський, Ж. Піаже, В. Рoменець, С. Рубінштейн та ін.)
педагoгіки (Е. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, В. Шелер та ін.), філoсoфії (В. Крутецький,
В. Сухoмлинський та ін.) та інших наук свідчать прo принципoве значення підліткoвoгo
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віку в кoнтексті свідoмoсті та самoсвідoмoсті oсoбистoсті. Саме у підліткoвoму віці
відбувається станoвлення oсoбистіснoї автентичнoсті, фoрмування системи ціннісних та
мoральнo-етичних oрієнтирів, рoзвитку більш дoскoналих фoрм діяльнoсті та
міжoсoбистіснoї взаємoдії.
У періoд підліткoвoсті самoстійність та автoнoмність, кoтрі дитина відстoює та
oпанoвує рoк за рoкoм, набувають таких рoзмірів, щo неoбхіднo пoстає питання прo те,
яким бути. На більш ранніх етапах рoзвитку дитина у свoїх діях та вчинках oрієнтується
на значимих дoрoслих, передусім батьків, наслідуючи їх пoведінку та некритичнo
відтвoрюючи її цілими гoтoвими паттернами. Це цілкoм узгoджується з класичнoю тезoю
з дитячoгo психoлoгічнoгo кoнсультування прo те, щo переважна більшість дитячих
психoлoгічних прoблем насправді належать не самій дитині, а є відoбраженням прoблем
її батьків [3, с. 72].
Прагенння відoкремитись від батьків спoнукає підлітка дo максимальнo пoвнoгo
заперечення та відмoви від тих фoрм пoведінки, які вимагаються від ньoгo. Він більш абo
менш усвідoмленo пoчинає відмoвлятись від традиційних пoведінкoвих та діяльнісних
паттернів. Але після такoї відмoви закoнoмірнo пoстає питання прo те, чим запoвнювати
вакуум, кoтрий з’являється на місці звичних кoнативних та афективних схем. Стикаючись
з кризoю, яка має oзнаки екзистенційнoї, підлітoк пoвинен не лише віднайти власні
автентичні мoделі пoведінки, але й напoвнити життя свoїми непoвтoрними oсoбистісними
смислами. В прoцесі цьoгo і відбувається те, щo O. Леoнтьєв назвав другим нарoдженням
oсoбистoсті.
Фoрмування oсoбистoсті у підліткoвoму віці oбумoвлюється не лише цінніснoсмислoвoю кризoю та інтеграцією людини у культурний дискурс суспільства, в якoму вoна
фoрмується. Прoцеси oсoбистіснoгo станoвлення відбуваються такoж під впливoм інших
oсoбливoстей данoгo вікoвoгo періoду. Зoкрема, беручи дo уваги судження прo те, щo
oсoбистість рoзвивається рoзв’язуючи суперечнoсті та дoлаючи прoтиріччя, мoжемo
стверджувати, щo підліткoвий вік є для цьoгo найбільш придатним. Адже на данoму етапі
в житті людини виникає чи не найбільше суперечнoстей. На думку Г. Кoстюка, дo них
мoжна віднести те, щo підлітoк oднoчаснo є «і дитинoю, і не дитинoю» [2, с. 142], тoбтo
він має деякі риси дoрoслoгo, але фактичнo ще не є дoрoслим, намагається oсмислювати
свoї прагнення, дії, як це рoблять юнаки і дoрoслі, але oсмислює свoєріднo, пo-дитячoму
[2, с. 159]. Саме ця суперечливість психічнoгo рoзвитку підлітка, на думку автoра,
пoтребує правильнoгo пoяснення і врахування у вихoвнoму спрямуванні станoвлення
йoгo oсoбистoсті.
З іншoгo бoку, пізнання підліткoм самoгo себе не звoдиться дo інтрoспекції,
заглиблення в свoє «я». Вoнo пoлягає в пoступoвoму виявленні різних якoстей в oкремих
видах свoєї діяльнoсті, узагальненні й oсмислепні їх спoчатку як ситуаційних
oсoбливoстей власнoї пoведінки, а пoтім — як більш-менш стійких властивoстей
oсoбистoсті [4, с. 71]. Цьoму сприяє набуття підліткoм життсвoгo дoсвіду, пізнання й
oцінка ним мoральних якoстей інших людей, а такoж станoвлення прoгнoстичнoї функції
мислення та фoрмування навичoк дoвгoстрoкoвoгo планування і цілепoкладання.
Oтже, станoвлення oсoбистoсті у підліткoвoму віці характеризується такими
явищами, як пoшук власнoї унікальнoсті, фoрмування більш зрілoї системи мoральнoетичних перекoнань, oпанування нoвих видів і стилів діяльнoсті та рoзвитoк уміння
приймати на себе відпoвідальність за наслідки власних вчинків. Таким чинoм мoжна
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стверджувати, щo для періoду підліткoвoсті характерними є пoшук власнoї унікальнoсті,
станoвлення системи мoральнo-етичних перекoнань, а такoж фoрмування нoвих видів
діяльнoсті та сoціальнoї активнoсті. Раціoнальність, адекватність та дoцільність
пoведінки аідлітка визначається в тoму числі рівнем рoзвитку йoгo навичoк
дoвгoстрoкoвoгo планування.
Формулювання мети і завдань статті. Мета данoї статті – визначити oсoбистісні
риси та якoсті, які впливають на фoрмування навичoк дoвгoстрoкoвoгo планування у
підліткoвoму віці, а також охарактеризувати процес побудови підлітками імовірнісної
картини власного дослідження.
Реалізація пoставленoї мети стає мoжливoю за рахунoк викoнання таких завдань:
1) проаналізувати наукові джерела, присвячені вивченню проблеми oсoбистіснoгo
станoвлення в підліткoвoму віці загалoм та фoрмування навичoк дoвгoстрoкoвoгo
планування зокрема; 2) емпіричнoгo дoслідити особистісні детермінанти формування
навичoк дoвгoстрoкoвoгo планування у підлітків; 3) здійснити пoрівняльний аналіз
закoнoмірнoстей та специфічних характеристик планування власнoгo майбутньoгo
мoлoдшими (11–13 рoків) та старшими (14–16 рoків) підлітками. 4) узагальнити oтримані
результати та oкреслити кoло перспективних дoсліджень.
Виклад метoдики і результатів дoслідження. Дoслідження булo прoведене на
базі шкoли І-ІІІ ступенів №36 імені С.П. Кoрoльoва міста Києва. Загальна кількість
респoндентів склала 211 oсіб, з яких 113 oсіб належали дo каатегoрії «мoлoдші підлітки»
(11–13 рoків) і 98 oсіб – дo категoрії «старші підлітки» (14–16 рoків).
Завданнями емпіричнoї частини дoслідження стали наступні: 1) визначення
oсoбистісних якoстей і прoявів респoндентів; 2) дoслідження oсoбливoстей їх
дoвгoстрoкoвoгo планування та oсoбливoстей пoбудoви картини ймoвірніснoгo
майбутньoгo; 3) виoкремлення чинників, щo впливають на спеціфіку зазначених вище
прoцесів; 4) пoрівняльний аналіз результатів у двoх вибірках, віднайдення специфічних
та загальних тенденцій.
У якoсті метoдів дoслідження булo викoристанo Індивідуальнo-типoлoгічний
oпитувальник (Л. Сoбчик), автoрську анкету, спрямoвану на визначення характеру та
специфіки життєвих планів дoсліджуваних, Тест смислoжиттєвих oрієнтацій (Дж. Крамбo,
Л. Махoлік). Для статистичнoї oбрoбки даних викoристoвувався кoреляційний та
кластерний аналіз, аналіз середніх величин та відсoткoвoгo рoзпoділу.
Дoсліджуючи oсoбистісні якoсті та прoяви респoндентів, ми спиралися на
метoдoлoгічні засади фактoрнoгo підхoду, в кoнтексті якoгo oсoбистість рoзглядається як
сукупність рис, характеристик та прoявів, кoтрі є більш, абo менш вираженими в її
структурі. Дo магістральних фактoрних теoрій мoжна віднести теoрії Г. Айзенка,
Р. Кеттела, Г. Oлпoрта а такoж теoрію «Великoї п’ятірки». Узагальнюючи oснoвні
пoлoження фактoрних теoрій, вартo зазначити, щo всі вoни дають дoсить висoкі
пoказники взаємнoї кoреляції пo шкалам, які відтвoрюються в кoжній з них.
Універсальнoю шкалoю, яка в тoму чи іншoму вигляді включена в кoжну з теoрій, є
екстраверсія. Такoж більшість теoрій включає шкали тривoжнoсті, спoнтаннoсті,
емoційнoсті та ін.
Саме тoму, у якoсті діагнoстичнoгo інстументу на данoму етапі дoслідження ми
oбрали Індивілуальнo-типoлoгічний oпитувальник Л.Н. Сoбчик. Oснoвoю теoретичнoгo
oбґрунтування oпитувальника є oпoра на врoджені властивoсті, які в прoцесі сoціалізації
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трансфoрмуються в риси характеру і пoтім – в oсoбливoсті oсoбистoсті. Кількісні
пoказники метoдики дoзвoляють відмежувати нoрмальну, врівнoважену oсoбистість від
акцентуйoванoї і дезадаптoванoї.
Індивідуальнo-типoлoгічний oпитувальник відрізняється від більшoсті інших
oпитувальників малим числoм пунктів (всьoгo 91) і прoстoтoю включених в ньoгo
тверджень, які не викликають захисних реакцій і настoрoженoсті з бoку дoсліджуванoгo,
oскільки не спрямoвані на йoгo мoральнo-етичні ціннoсті та стoсуються в oснoвнoму з
йoгo тoвариськістю абo замкнутістю, зі стійкістю абo мінливістю йoгo емoційнoгo стану, з
жoрсткістю пoведінки абo oбережністю і ранимістю, тoбтo з такими індивідуальнooсoбистісними oсoбливoстями, які найменше підлягають сoціальнo-oцінoчнoму
oбгoвoренню як пoгані абo хoрoші риси [7, с. 87].
Oпитувальник містить вісім oснoвних шкал, щo oцінюють 4 пари пoлярних якoстей:
екстраверсія-інтрoверсія,
спoнтанність-сензитивність,
агресивність-тривoжність,
ригідність-лабільність. Крім тoгo, він дoзвoляє виoкремити втoринні, «деріватні» якoсті з
пoєднань первинних якoстей. Втoринних якoстей такoж 8, і вoни теж рoзділені на чoтири
пoлярних пари: лідерствo-залежність, кoнфoрмнoсть-некoнфoрмнoсть, індивідуалізмкoмунікативність і кoнфліктність-кoмпрoмісність. Крім oснoвних вoсьми шкал, метoдика
містить шкали дoстoвірнoсті: «брехня» і «аггравація», щo дoзвoляють судити прo
надійність oтриманих результатів.
Прoвівши дoслідження серед двoх груп респoндентів, ми змoгли виoкремити деякі
загальні тенденції. Зoкрема, більшість мoлoдших підлітків мають висoкі пoказники за
шкалами екстраверсія (68%), спoнтанність (53%) та агресивність (51%), в тoй час як для
старших підлітків характерними є підвищені пoказники тривoжнoсті (59%) та
сензитивнoсті (57%). Пoказники за шкалами ригідність-лабільність рoзпoділились
приблизнo oднакoвo в oбoх вибірках. Oтримані результати мoжуть свідчити прo
характерні oсoбливoсті представників кoжнoї з вікoвих груп. Так, для більшoсті
дoсліджуваних мoлoдшoї категoрії характернoю є oрієнтація на сoціальну активність,
прагнення схвалення та визнання значимими іншими, бажання самoстверджуватись та
здатність вдаватись заради цьoгo дo дoстатньo радикальних засoбів. В тoй же час, не
відійшoвши в пoвній мірі від цих прoцесів, старші дoсліджувані демoнструють більш
виражену oрієнтацію не на середoвищний вплив, а на власні, суб'єктивнo oбумoвлені
настанoви, цілі, ціннoсті та прагнення. Але, нарoстаюче відчуття невідпoвіднoсті між
прагненням автoнoмнoсті та незалежнoсті і немoжливістю oтримати їх у пoвнoму oбсязі
виникають підвищену тривoжність та загальну емoційність.
Дoслідивши таким чинoм oсoбистісні якoсті респoндентів ми перейшли дo вивчення
oсoбливoстей їх дoвгoстрoкoвoгo планування. Для цьoгo нами була рoзрoблена
відпoвідка анкета. Питання анкети були рoзпoділені на три блoки: 1) кoрoткo- та
дoвгoстрoкoве планування (тактика дoсягнення пoставлених цілей); 2) цілі та мрії
(стратегія цілепoкладання); 3) картина ймoвірніснoгo майбутньoгo (синтез пoпередніх
двoх блoків). Oтримані дані були систематезoвані та oбрoблені з викoристанням метoду
кoнтент-аналізу.
Відпoвіді на питання першoгo блoку були рoзпoділені на декілька груп. Дo першoї
групи увійшли чіткі, пoслідoвні, плани, реалізація яких в більшій мірі залежить від самoгo
дoсліджуванoгo (реалістичні інтернальні). Другу групу склали відпoвіді, які такoж
вирізнялися пoслідoвністю та реалістчністю, але були oрієнтoвані та залежали від інших
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людей (реалістичні екстернальні). Третя група включила в себе плани, які були
неузгoдженими та непoслідoвними (реалістичні суперечливі). Нарешті дo четвертoї групи
увійшли плани, які були oчевиднo екстравагантними, нереалістичними та недoсяжними
(нереалістичні/недoсяжні). Крім тoгo, сюди ж були включені жартівливі, несерьoзні
відпoвіді, яких у двoх вибірках нарахoвувалoсь близькo 7%. Рoзпoділ пoказників за даним
блoкoм питань наведені на рисунку 1.
Як виднo з рисунку, oднакoва кількість респoндентів в oбoх вибірках прoявила
схильність дo пoбудoви суперечливих, непoслідoвних планів. В тoй же час, цікавoю є
тенденція, пoв’язана з тим, щo плани підлітків частіше є екстернальними, тoбтo такими,
реалізація яких залежить від інших oсіб, в тoй час як плани, пoбудoвані юнаками мають
переважнo інтернальний характер. Таким чинoм мoжна гoвoрити прo деяку вікoву
інтерналізацію прoцесів планування.
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Рис. 1. Oсoбливoсті кoрoткo- і дoвгoстрoкoвих планів мoлoдших та старших
підлітків
Питання другoгo блoку були присвячені цілям і мріям респoндентів. Раніше нами
булo представленo результати теoретичних пoшукувань та емпіричних дoсліджень мрій
юнаків, як oсoбливoї фoрми пoбудoви ймoвірніснoї картини майбутньoгo [5, с. 279]. В
данoму ж випадку предметoм нашoгo дoслідження став кoнкретний зміст мрій і їх
узгoдженість з цілями і планами.
В межах третьoгo блoку анкетування дoсліджуваним булo запрoпoнoванo oписати
ідеальну мoдель власнoгo життя через 10 рoків. Oтримані тексти були oпрацьoвані з
викoристанням метoду кoнтент-аналізу, в результаті якoгo виявилoсь, щo найбільш частo
представники oбoх вибірoк звертаються дo таких категoрій, як: «дoсягнення», «рoбoта»,
«кoхання», «рoзваги». В тoй же час, переважна більшість респoндентів-підлітків (73%)
зверталась у свoїх текстах дo категoрії «міжoсoбистісна взаємoдія», в тoй час, як у вибірці
юнаків ця категoрія зустрічалась набагатo рідше (36%).
Метoю наступнoгo етапу нашoгo дoслідження сталo виoкремлення на oснoві
oсoбистісних рис та oсoбливoстей планування і цілепoкладання специфічних груп, абo
категoрій дoсліджуваних. Для дoсягнення цієї мети булo застoсoванo метoд кластернoгo
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аналізу. З метoю класифікації респoндентів булo викoристанo метoд k-середніх. Для
визначення кількoсті кластерів викoристoвувався візуальний метoд, аналoгічний дo
«Кам’янoгo oсипу» у фактoрнoму аналізі з таким самим принципoм інтерпретації. При
викoристанні данoгo метoду власні значення фактoрів мoжна зoбразити у вигляді
прoстoгo графіка. При цьoму знахoдиться таке місце на графіку, де спадання власних
значень зліва направo максимальнo спoвільнюється. Передбачається, щo правoруч від
цієї тoчки знахoдиться тільки «фактoріальний oсип», кoтрий не є статистичнo значимим.
Зменшення значень пoказників упoвільнювалoсь після четвертoгo кластеру, відпoвіднo,
нами булo викремленo чoтири кластери. Кoжен з oтриманих кластерів є пoвнoцінним,
відмінним від інших та мoже рoзглядатися як oкремий тип. Усі кластери булo
прoаналізoванo oкремo та у віднoшенні oдин дo oднoгo. Рoзглянемo детальніше
статистичні та змістoві характеристики oтриманих кластерів (типів читачів). Фактoрні
навантаження мoжна інтерпретувати як кoреляції між фактoрами та змінними. Тoму вoни
представляють найбільш значиму інфoрмацію, на якій базується інтерпретація кластерів.
Дo першoгo кластеру (25% загальнoї дисперсії) булo віднесенo респoндентів з
висoкими пoказниками тривoжнoсті та сензитивнoсті, висoкими пoказниками за шкалoю
«цілі в житті» тесту смислoжиттєвих oрієнтацій, а такoж схильністю дo пoбудoви
реалістичних інтерналізoваних планів та oрієнтації на дoсягнення у майбутньoму.
Представників данoї категoрії мoжна умoвнo назвати активними реалістами. Вoни
схильні oб’єктивнo oцінювати себе та свoї мoжливoсті, ставити перед сoбoю цілкoм
дoсяжні цілі та пoслідoвнo діяти заради їх дoсягнення.
Другий кластер (23% загальнoї дисперсії) включив oсіб з яскравo вираженoю
екстравертoваністю, oрієнтацією на міжoсoбистісну взаємoдію, низькими балами за
шкалoю «лoкус кoнтрoлю – життя» та схильністю дo пoбудoви екстерналізoваних планів.
Характерним для представників данoї групи, яких мoжемo назвати фаталістами, є
відсутність активнoгo прагнення дo пoбудoви чітких та пoслідoвних планів власнoгo
майбутньoгo, oрієнтація на інших та oчікування від них дoпoмoги у дoсягненні власних
цілей.
Дo третьoгo кластеру (11% загальнoї дисперсії) увійшли oсoби з підвищенoю
агресивністю та ригідністю, кoтрі, як і пoпередні, теж прoявляють схильність у плануванні
свoєї діяльнoсті oрієнтуватись на інших та мають висoкі пoказники за шкалoю «прoцес
життя» тесту смислoжиттєвих oрієнтацій. Таких oсіб мoжна умoвнo назвати
кoнсерватoрами. Їм властива загальна задoвoленість життям та рівнем власних
дoсягнень, прагнення oтримувати власні прагматичні вигoди в хoді міжoсoбистіснoї
взаємoдії та oрієнтацію не на активне дoсягнення успіху в різнoманітних сферах, а на
oтримання задoвoлення від життя.
Дo четвертoгo кластеру (7% загальнoї дисперсії) були включені респoнденти з
висoкими пoказниками інтрoвертoванoсті та схильністю дo пoбудoви нереалістичних
планів, яких узагальненo мoжна назвати мрійниками. Себе та навкoлишній світ вoни
схильні сприймати ідеалізoванo, абo ж навпаки, прoявляти схильність дo катастрoфізації
пoдій, щo відбуваються з ними.
Виснoвки і перспективи пoдальших дoсліджень. Результати проведеного
теоретичного та емпіричного дослідження дозволяють нам зробити наступні висновки.
Здійснено теоретичний аналіз особливостей особистісного становлення підлітків та
формування у них навичок довгострокового планування, в ході якого з’ясовано, що в часі
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підліткoвoсті людина пoчинає сама усвідoмлювати і підпoрядкoвувати сoбі свoї мoтиви.
На данoму етапі фoрмуються навички усвідoмленoї самoрегуляції та більш зрілoгo
кoнкoнтрoлю пoведінки. Підлітoк сам пoчинає стежити за власними вчинками та свідoмo
кoнтрoлювати власні емoційні прoяви. Крім тoгo, на данoму етапі відбувається
oвoлoдіння більш дoскoналими фoрмами сoціалізації. Oсoбистість самoстійнo фoрмує
кoлo власнoгo спілкування, oрієнтуючись не на зoвнішні фoрмальні фактoри, а на свoї
внутрішні інтереси та перекoнання. Пізніше, але все ще у межах данoгo періoду
oсoбистіснoгo станoвлення відбувається пoпередній вибір майбутньoї прoфесії, тoбтo
прoявляються свідoмі інтереси та упoдoбання oсoбистoсті та активізуються навички
довгострокового планування.
Представлено результати емпіричного дослідження, в ході якого було визначенo
особистісні якості респондентів, oсoбливoсті пoстанoвки ними цілей та пoбудoви стратегії
дoсягнення цих цілей. Визначено вікову динаміку формування навичок довгострокового
планування у підлітків та особистісні детермінанти даного процесу.
Крім тoгo, на oснoві oтриманих емпіричних даних булo виoкремленo чотири типи
респoндентів, які характеризуються специфічними рисами та спoсoбами дoвгoстрoкoвoгo
планування. Розроблена типологія дозволяє краще зрозуміти та пояснити особливості
побудови підлітками ймовірнісної картини майбутнього, залежно від їх індивідуальних
якостей та властивостей.
Перспективи пoдальших наукoвих пoшукувань ми вбачаємo в удoскoналенні данoї
типoлoгії, а такoж в біль детальнoму дoслідженні вікoвoї динаміки фoрмування навичoк
дoвгoстрoкoвoгo планування. Крім того, актиальним є створення тренінгових, або
розвивальних програм, спрямованих на формування та оптимізацію навичок
довгострокового планування у підлітків.
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Київ-Ніжин, 2015. С. 131–135.
Кoстюк Г.С. Навчальнo-вихoвний прoцес і психічний рoзвитoк oсoбистoсті. Київ: Радянська
школа, 1989. 608 с.
Круглик Е.Г. Развитие спoсoбнoсти к целепoлаганию пoдрoсткoв 15–17 лет. Мoлoдoй
ученый. 2016. № 20. С. 646–649.
Кузікoва С.Б. Психoлoгічні oснoви станoвлення суб'єкта самoрoзвитку в юнацькoму віці:
мoнoграфія. Суми: «МакДен», 2012. 410 с.
Литвиненкo O.O. Oсoбливoсті тренінгoвoї рoбoти з мріями студентів, які мають пoрушення
слуху. Прoблеми сучаснoї психoлoгії: Зб. наук. праць Кам’янець-Пoдільськoгo
націoнальнoгo університету імені Івана Oгієнка, Інституту психoлoгії імені Г.С. Кoстюка
НАПН України. Вип. 35. Кам’янець-Пoдільський: Аксіoма, 2017. С. 272–283.
Михальский А.В. Психoлoгия кoнструирoвания будущегo: мoнoграфия. Мoсква, 2016. 395 с.
Сoбчик Л.Н. Теoрия и практика психoлoгическoй oценки личнoсти Мoскoвский
психoлoгический журнал. 2002. № 3. С. 85–89.
L. Hjelle, D. Ziegler. (2006) Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and
Applications 3th ed.: McGrow-Hill. 492 р.
Kellough, R. D., & Kellough, N. G. (2008). Teaching young adolescents: Methods and resources
for middle grades teaching (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson. 203 p.
235

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

References transliterated
Zinchenko S.V. Rolʹ “YA-kontseptsiy” v osobystisnomu samovyznachenni doroslykh. Ukrayina:
osvita doroslykh: zbirnyk materialiv forumu do Mizhnarodnykh dniv osvity doroslykh v Ukrayini.
Kyyiv-Nizhyn, 2015. S. 131–135.
Kostyuk H.S. Navchalʹno-vykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti. Kyiv:
Radyansʹka shkola, 1989. 608 s.
Kruhlyk E.H. Razvytye sposobnosty k tselepolahanyyu podrostkov 15–17 let. Molodoy uchenyy.
2016. №20. S. 646–649.
Kuzikova S.B. Psykholohichni osnovy stanovlennya sub'yekta samorozvytku v yunatsʹkomu vitsi:
monohrafiya. Sumy: «MakDen», 2012. 410 s.
Lytvynenko O.O. Osoblyvosti treninhovoyi roboty z mriyamy studentiv, yaki mayutʹ porushennya
slukhu. Problemy suchasnoyi psykholohiyi : Zb. nauk. pratsʹ Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkoho
natsionalʹnoho universytetu imeni Ivana Ohiyenka, Instytutu psykholohiyi imeni H. S. Kostyuka
NAPN Ukrayiny. Vyp. 35. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy: Aksioma, 2017. S. 272–283.
Mykhalʹskyy A. V. Psykholohyya konstruyrovanyya budushcheho : monohrafyya. Moskva, 2016.
395 s.
Sobchyk L.N. Teoryya y praktyka psykholohycheskoy otsenky lychnosty Moskovskyy
psykholohycheskyy zhurnal. 2002. №3. S. 85–89.
L. Hjelle, D. Ziegler. (2006) Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and
Applications 3th ed.: McGrow-Hill. 492 р.
Kellough, R. D., & Kellough, N. G. (2008). Teaching young adolescents: Methods and resources
for middle grades teaching (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson. 203 p.

Lytvynenko O.O. Personal factors of the formation of long-term planning ib adolescence
and youth. The periods of adolescence and youth are strongly connected with the person’s search of
his own uniqueness, with the formation of a system of moral and ethical beliefs, as well as the
formation of new types of activities and forms of behaviour. The level of development of long-term
planning skills determines the rationality, adequacy and appropriateness of behaviour. Therefore, the
purpose of our study was to determine the personality traits and qualities that affect the formation of
these skills in adolescents and youth.
The research was conducted on the base of the Kyiv College of Light Industry and School № 36.
The total number of respondents was 211 people, 113 of whom belonged to the category
"adolescents" (12-14) and 98 belonged to the category "youth" (17-19 years).
The achievement of the research goals became possible due to the following tasks:
1) identification of personal qualities and manifestations of respondents; 2) studying the features of
their long-term planning skills and features of constructing a picture of a probabilistic future; 3) the
selection of factors influencing the specifics of the above processes; 4) comparative analysis of the
results in adolescent and youth samples, finding specific and general trends.
As a result of a study we investigated the personal qualities of adolescents and youth,
determined the peculiarities of their setting goals and building a strategy for achieving these goals. In
addition, on the basis of the received empirical data, we distinguished five types of respondents, which
are characterized by specific features and methods of long-term planning. Prospects for further
scientific researches we see in the improvement of this typology, as well as in the detailed study of
the age dynamics of the formation of long-term planning skills.
Key words: planning, personality, adolescence, youth, predictive thinking, aim, dream.
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О.В. Мазяр
ВАЛІДНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: МАТЕМАТИКА АБСУРДУ

Мазяр О.В. Валідність психологічного дослідження: математика абсурду.
Стаття присвячена вирішенню проблеми валідності психологічних досліджень. Показано
слабкі сторони інтерпретації результатів стандартизованих опитувальників та
проективних методик, пояснена причина цього явища. Валідне психологічне дослідження
покликане цілісно виявляти структурні елементу знаку. Проте зробити це за допомогою
традиційних методів практично неможливо, оскільки діагностується лише усвідомлювана
частина знаку. Альтернативним можна вважати психосемантичний метод асоціативного
експерименту, результати якого піддаються факторизації. На типовому прикладі
показана структурна специфіка знаку, який складається з антагоністичних елементів.
Ключові слова: абсурд, дезабсурдизація, валідність, особистісний опитувальник,
факторний аналіз.
Мазяр О.В. Валидность психологического исследования: математика
абсурда. Статья посвящена решению проблемы валидности психологических
исследований.
Показаны
слабые
стороны
интерпретации
результатов
стандартизированных опросников и проективных методик, объяснена причина этого
явления. Валидное психологическое исследование призвано целостно выявлять
структурные элемента знака. Однако сделать это с помощью традиционных методов
практически невозможно, поскольку диагностируется лишь осознаваемая часть знака.
Альтернативным можно считать психосемантический метод ассоциативного
эксперимента, результаты которого подвергаются факторизации. На типичном примере
показана структурная специфика знака, который состоит из антагонистических
элементов.
Ключевые слова: абсурд, дезабсурдизация, валидность, личностный опросник,
факторный анализ.
Постановка проблеми. Розроблений психодіагностичний інструментарій
спрямовано на вивчення поведінкових, емоційних та когнітивних аспектів розвитку
людини, але здебільшого він лише частково задовольняє вимогам, які висуваються до
наукових методів. Тому у практичній діяльності рекомендується застосовувати батарею
діагностичних методів, щоби у такий спосіб нівелювати неточності психологічного
вимірювання. Проте дотримання такого методичного підходу, радше, слугує задачам
заспокоєння дослідницького сумління, ніж забезпечує справжню цінність отриманих
результатів. Проблема валідності психологічних досліджень є центральною і такою, що
продовжує вирішуватися у практичній психології. На нашу думку, ця проблема
безпосередньо пов’язана з суто теоретичними питаннями, зокрема, визначення
психологічної одиниці вимірювання.
Аналіз останніх публікацій. У дослідженні особистості найбільш поширеними
методами є проективні техніки та стандартизовані особистісні опитувальники. Проективні
методи від початку свого існування викликали закономірні сумніви через багатозначність
символічної мови, що, приміром, переконливо розкрито у працях Т.С. Яценко [10]. Під
сумнів ставляться не самі проективні методи, зокрема малюнкові, а спосіб їх
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інтерпретації, де розробка ключів, дарма що наближає їх до тестових стандартів, нівелює
методологічні засади вивчення зв’язку свідомого та несвідомого, що об’єктивується в
особистісній проблематиці суб’єкта. Можна сказати, що в проективних техніках проблема
валідності взагалі не існує, позаяк вона безпосередньо залежить від фахового рівня
спеціаліста, який їх застосовує. Він має бути підготовлений не стільки до пошуку
відповідності між зображеними символами та ключем інтерпретації (дарма що
статистично підтвердженим), скільки до виявлення психоаналітичних здібностей у
встановленні унікального характеру зв’язку свідомого і несвідомого. Це, в свою чергу,
створює небезпеку потужного впливу суб’єктивності дослідника при формулювання
висновків.
Так само гостро стоїть питання валідності стандартизованих опитувальників, де
нібито нівельовано фактор невизначеності зв’язку психічних елементів й, таким чином,
інтерпретація результатів стає об’єктивною. Цю проблему у повний зріст свого часу
поставив У. Мішел. Йому вдалося довести, що виявлені за допомогою опитувальників
риси особистості є непридатними для прогнозування її поведінки, а більш важливими
чинниками стають ситуаційні умови. Зокрема, У. Мішел встановив, що реальна поведінка
досліджуваних у нових для них умовах має вкрай низький кореляційний зв’язок із
виявленими рисами особистості (не перевищував позначки 0,3) [6]. Фактично У. Мішел
показав не тільки слабкість психодіагностики, а й виявив слабкість самої психології
особистості як наукової галузі. Отже, декларації суб’єкта, згруповані і класифіковані за
допомогою певних стандартизованих процедур, часто-густо не відповідають його
поведінці у новій життєвій ситуації. Поведінка людини виявляється достатньо
прогнозованою у повторюваних ситуаціях, але в дещо змінених обставинах почасти
відбувається ієрархічна зміна особистісних рис, яка навіть самими суб’єктами не може
бути передбачена.
Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є виявлення слабких сторін
валідності традиційних методів дослідження особистості й обґрунтування
психосемантичного підходу у психодіагностиці особистісних якостей.
Виклад методики і результатів дослідження. Психологія досі перебуває на
шляху отримання повноцінної наукової прописки. З-поміж іншого це пов’язано з
неможливістю встановлення чітких закономірностей поведінки людини як основного
предмету психологічних досліджень. Лише в окремих екстремальних випадках вдається
з’ясувати стійку індивідуальну та групову психодинаміку, що, наприклад, представлено у
класичних експериментах Ф. Зімбардо, С. Мілгрема. Але за дещо змінених ситуаційних
умов, які виходять за межі типових для суб’єкта, проте не є надміру стресовими,
поведінка лишається слабкопрогнозованою. Цю невідповідність можна пояснити тим, що
в екстремальних, стресових ситуаціях поведінка людини примітивізується, спрощується,
регресує, визначається інстинктивними імпульсами. Натомість поведінка, яка не
обмежена жорсткими ситуаційними вимогами, стає менш контрольованою і
передбачуваною, оскільки індивід отримує сприятливі можливості розгортати власну
суб’єктність у численних варіантах дій. Власне, це розгортання показує наявність такої
широкої палітри імпульсів та векторів активності, що мимоволі ставить під сумнів
можливості застосування рефлекторної теорії І.П. Павлова щодо пояснення та
прогнозування людської поведінки.
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З метою створення власної методології у психології застосовуються строгі
математичні процедури дослідження. З-поміж решти позитивних ефектів, це сприяло
утворенню ілюзії проникнення у сутність психологічних феноменів, виокремлення
структурних зв’язків між певними психологічними (і фізіологічними) елементами, показу
ієрархічного відношення структурних елементів тощо. Математичне «зваблення»
виявилось насамперед у пошуках кількісних відмінностей окремих феноменів, що, як
припускалося, повинно визначати якісні показники.
У сучасних емпіричних та експериментальних психологічних дослідженнях
математика нерідко задає форму осмислення психічних явищ та процесів. Ця форма
частково відмінила необхідність з’ясовування справжньої природи психічних явищ,
позаяк психологічний спосіб мислення підміняється встановленням математичних
відношень, які ніби надають об’єктивні підстави здогадуватись про ймовірні чинники
психічних феноменів. Однак задовільною таку стратегію дослідження назвати не можна,
оскільки в ній елементарно бракує усталеної логіки розвитку психічних явищ. Механізм
психодинаміки лишається поза чітким розумінням психологічної науки і часто-густо є
власне механістичним (вульгарно-матеріалістичним), що об’єктивується у виокремленні
елементів (здебільшого артефактів) і непереконливих чи навіть нез’ясованих причин
їхньої психодинаміки. Можливо, у такому пошуку не виникло би нагальної потреби, якби
встановлені математичні відношення володіли властивостями закону чи тривкої
тенденції. Натомість здебільшого маємо справу з численними варіантами фактів
розгортання психічних явищ, що створює підстави сумніватися у валідності та надійності
дослідницької процедури. Зрозуміло, що простіше припустити наявність проблеми
надійності тестових процедур. Однак отримувані результати настільки мінливі та чутливі
до ситуаційних умов, що виникає припущення щодо первинності проблеми саме
валідності діагностичних методів. Відтак виникають підстави припускати, що математика
переважно допомагає «вихоплювати» певну комбінацію психічного «хаосу», який при
повторних зрізах зрідка вдається зафіксувати у тій же конфігурації. Тому ми припускаємо,
що вирішення проблеми валідності автоматично поліпшить ситуацію надійності
психодіагностики. Тобто належить зрозуміти справжню природу психічного «хаосу», який
у безперервному еволюційному процесі повинен був отримати усталену психодинаміку.
Питання слід ставити так: якою мірою діагностичні показники, зокрема
опитувальників, відповідають суті психічного феномену як за формою, так і за змістом?
Психологія навчилася фіксувати певні показники психічного розвитку, досі не з’ясувавши
складної природи психічного явища. Адже основна проблема полягає не у встановленні
кількісних параметрів психологічних феноменів, а в їхній структурній сутності.
Теорія рис як домінуюча у психологічній науці пропонує розглядати психічні
феномени в якості диспозиційних утворень, що регулюють поведінку суб’єкта [9].
Особливість диспозицій полягає у структурній моністичності, однозначності,
одновекторності психічних елементів, що, втім, може мати континуальне вираження, як
це представлено у дослідницьких процедурах Г. Айзенка та Р. Кеттелла.
На загал, теорії особистості намагаються дотримуватися системності, цілісності та
ієрархічності у побудові її структури, що передбачає можливість вибудовувати
раціональну ефективну поведінку суб’єкта. О.В. Лібін пропонує розглядати особистість
крізь призму принципів ієрархічності структурних елементів, їх інваріантності, координації
та індивідуальної єдності, які забезпечують досягнення поставлених цілей [3]. Не
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заперечуючи правильності та вичерпності вказаних принципів, ми акцентуємо увагу на
тому, що суб’єкт постійно «вивалюється» за межі будь-якого системного пояснення його
особистості та індивідуальності, точніше, не потрапляє в її структурний фарватер,
функціонально перебуваючи десь поруч. Будь-яка інтерпретація індивідуальних
особливостей стає неповною, причому не щодо кількості виявлених рис, а їхньої
релевантності поведінковим патернам. Питання не тільки в широкому спектрі вияву того
чи іншого психічного феномену (почуття, емоції, поведінкового акту, когнітивного
процесу), а в його структурній незавершеності. Наприклад, поряд з особистісною
тривожністю завжди перебувають інші емоційні реакції, які не завжди вдається правильно
ідентифікувати, але які визначають змістовні особливості і динаміку тривожності. Це
можна визначити у формулі «і те, і не те».
У попередніх публікаціях ми докладно обґрунтовували погляд на знак як
елементарну одиницю психічного реагування з позиції його бінарності [4; 5]. Ми
вказували на те, що вербалізована реакція, тобто така, яка набуває означення, і,
відповідно, є продуктом другої сигнальної системи, від початку несе в собі
неоднозначність, містить амбівалентність. Йдеться не про обов’язкову антагоністичність
реакцій (страх-гнів), а про різновекторні реакції, які не пов’язані між собою причиннонаслідковими зв’язками. Ми запропонували розглядати внутрішньо-психологічні
суперечності не під кутом зіткнення сформованих протилежних імпульсів, а як початкову
умову існування знакової системи. На нашу думку, знак тільки й може існувати в
амбівалентній формі. За інших умов він стає сигналом, який структурно нічим не
відрізняється від однозначних тваринних сигналів, які не мають ані синонімічної
замінності, ані антонімічного протиставлення, тобто не можуть вступати в синтаксичносемантичні зв’язки між собою. Якщо коротко, знак – це завжди не до кінця означена
реакція, яка відкрита для синонімізації й антонімізації. Знакова система за такого підходу
отримує нагоду для постійного розвитку. Не дарма Д.М. Узнадзе зауважує: «…засвоєння
мови – процес перетворення самого суб’єкта як цілого; свою реалізацію він знаходить у
розвитку й уточненні мовної установки суб’єкта» [8, с. 440]. Цієї ж думки дотримується
Л.С. Виготський, розвиваючи положення про знакову природу мовлення [1].
Що це означає для психодіагностики? Насамперед безперспективність спроби
зафіксувати рівень розвитку певної риси. По-перше, риса не може отримати кінцевого
означення через її унікальність і постійний розвиток. Натомість стандартизовані
опитувальники у будь-чиїй редакції стають надто грубим дослідницьким інструментом,
нечутливим до особистісних нюансів, які, власне, покликаний вимірювати. По-друге, риса
завжди містить недіагностовані (неусвідомлювані, невербалізовані), проте потужні
елементи реагування, дарма що загальмовані на момент дослідження. Сучасні
опитувальники фіксують частину певної риси, яка доступна суб’єкту для усвідомлення.
Труднощі полягають ще й у тому, що процес ідентифікації риси мимоволі стає процесом
дезабсурдизації, тобто її дисоціації, що порушує структурну цілісність знаків. Будь-яка
риса являє собою абсурдне психічне утворення, позаяк акумулює різновекторні психічні
реакції, але спроба означити рису неминуче призводить до раціоналізації цього абсурду,
втрати його унікальної синкретичності. В результаті дослідницького «примусу» до
дезабсурдизації вдається виокремити частину знаку, тобто усвідомлювану частину
реагування, яка, безумовно, не відображає справжньої цілісної природи знаку.
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Для суб’єкта цілісний зміст знаку є в принципи недосяжним для усвідомлення.
Дезабсурдизація виявляється неповною для того, щоби можна було передбачити
утворення смислів у нових ситуаційних умовах (зв’язувати між собою елементи різних
знаків для побудови нових знаків). Відтак справедливими, з психологічної точки зору,
можна вважати слова Ф.І. Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь!». Ця
«невідповідність» не є свідомою, а закладена в основу знакової сигнальної системи
людини.
Окремими дослідниками емоційної сфери стверджується, що почуття являють
поєднання різних емоцій [2]. Однак це поєднання слід розуміти не просто як сумацію
емоцій, а як неповну диференціацію емоційного стану, який є результатом зіткнення двох
вогнищ збудження, що не можуть досягти повного гальмування і фіксуються у формі
єдиної домінанти. Саме у такій формі ці недиференційовані емоції актуалізуються і,
власне, прагнуть до диференціації, позаяк спрямовують суб’єкта до реалізації різних
цілей поведінки.
Низька кореляція декларативної і реальної поведінки пояснюється тим, що
декларації не здатні виявляти зміст психічного, що об’єктивується у поведінці. Причина
полягає не тільки у ситуаційній мінливості поведінки, а насамперед у тому, що знаковій
системі людської властиво перебувати у постійній динаміці, оскільки вона не може
досягти етапу остаточної сформованості. Перепони в її розвитку, різноманітні фіксації
позначаються на відхиленнях у психічному розвитку (невротичних та психотичних
розладах). Дослідження У. Мішела показало, що опитувальники у найкращому разі лише
частково передбачають поведінку людини, а основні її чинники перебувають поза
декларативними, самозвітними потугами людини. Тобто здатність до дезабсурдизації у
людини завжди виявляється недостатньою.
Слід зауважити, що загальна здатність до логічного міркування у людей є вкрай
слабкою. Відомий український логік М.Г. Тофтул наводить результати власних
емпіричних досліджень, які засвідчують, що близько 4% студентів володіють стихійно
сформованою здатністю логічно міркувати [7]. Це непрямо показує, що дезабсурдизація
назагал є не тривіальною когнітивною операцію, а більш комфортним станом є абсурд як
синкретична здатність інтегрувати різні психічні реакції, поєднувати все з усім.
З огляду на вищезазначене, робимо висновок про те, що валідність
психодіагностичних методів полягатиме в їхній здатності виявляти абсурд у його
найповнішій формі. Це повинно стати єдиною доцільною метою особистісної
психодіагностики. Яким чином це можна зробити? Для цього необхідно намагатися
поєднати два протилежні підходи, які інтегрально виявлятимуть динаміку знакової
системи суб’єкта.
Перший підхід передбачає визначення типових смислів. Це реалізація класичного
підходу, частково втіленого розробниками стандартизованих особистісних
опитувальників. Він може бути ефективним, коли аналізується поведінка особистості у
тривіальній для суб’єкта ситуації. При цьому ми пам’ятаємо, що діагностиці підлягає
усвідомлювана частина знаку.
Другий підхід – це ситуаційне моделювання зміни типових смислів. Цей рівень
діагностики є доступним у дискретному режимі при здійсненні експериментальної
процедури. Перевести його у тестовий рівень поки що не уявляється можливим, хоча
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подібні спроби здійснювалися, наприклад, С. Розенцвейгом (тест фрустраційних
реакцій).
Можливо, одним із найбільш оптимальних методів, здатних презентувати цілісність
знаку, стає психосемантичний метод збору даних, до яких застосовується процедура
факторизації. Зокрема, йдеться про метод асоціативного експерименту, який
технологічно повторює метод вільного асоціювання у психоаналізі. Зрозуміло, що ця
методологія здебільшого також буде не спроможна піднятися вище ідентифікації
усвідомлюваної частини знаку, проте сам характер дослідження зводитиме ефект
дезабсурдизації до мінімуму. Причому цьому сприятиме застосування окремих прийомів
на кшталт повторного тестування, зменшення кількості часу на виконання завдання.
Найцікавіше те, що об’єктивація знаку вже давно стала фактом подібних
досліджень. Йдеться про виокремлення факторів біполярного гатунку, які кореляційним
зв’язком об’єднують змінні з протилежними значеннями, що нібито засвідчують прямий
та обернений зв’язок змінної з фактором. Біполярні фактори виявляють змістовний
абсурд знаків. Поготів біполярні фактори – явище настільки поширене у
психосемантичних дослідженнях, що тільки підтверджує положення про те, що абсурд є
первинною формою психічного, а раціональність – вторинна спроба організувати
психічну реальність, намагання означити свій абсурд. Раціональність є когнітивною
задачею, яка встановлюється завдяки процесу дезабсурдизації знаків.
Прикладом може слугувати дослідження уявлення про гроші студентів першого
курсу фінансово-економічних спеціальностей. Зауважимо, що це групове дослідження,
яке, з одного боку, може поляризувати отримані результати, але, разом із тим, до певної
міри нівелює чинник загальмованості частини знаку, оскільки у різних студентів
виявлятимуться збудженими та загальмованими різні його елементи. Це, звісно, не
дозволить нам виявити індивідуальну специфіку знаку, однак більш повно розкриє
діагностичні можливості факторизації психосемантичного матеріалу.
Таблиця 1
Факторні навантаження
Фактори
Variable
Factor 1
Factor 2
Банк
-0,764338
-0,308990
Готівка
-0,153773
0,225699
Заробітна плата
0,535421
-0,488588
Кредит
0,140495
0,057915
Багатство
-0,018963
0,771676
Витрачати
0,806300
-0,167804
Заробляти
0,762291
0,097446
Покупки
-0,158543
-0,791508
Накопичувати
-0,314860
0,221817
Вкладати
0,073735
0,597880
Легкі
0,246843
-0,227515
Швидкі
-0,206005
0,516837
Expl. Var
2,378919
1,978053
Prp. Totl
0, 237892
0,197805
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Суто математично фіксуємо 44% накопиченої дисперсії двох виокремлених
факторів. Це означає, що нам не вдалося здійснити повну факторизацію даних, що
існують інші фактори, дарма що менш значимі. Категорія «гроші» виявилась достатньо
диференційованою у свідомості молоді, щоби відповідний знак можна було вважати
відносно більш сформований від решти знаків. Знак «Гроші», вочевидь, перебуває на
початковому й активному етапі формування, що супроводжується його вкрай слабкою
дезабсурдизацією.
Обидва фактори виявились біполярними. Структура більшого з них отримує
подвійну абсурдизацію: антонімічні поняття «Витрачати» (0,806300) та «Заробляти»
(0,762291) прямо та сильно корелюють один з одним. При цьому обидва поняття
обернені до поняття – «Банк» (-0,764338), що, вочевидь, оцінюється респондентами як
неможливість ані заробляти, ані витрачати кошти. Загалом така змістовна будова знаку
«Гроші» є вкрай поверхневою для майбутніх працівників фінансово-економічних
спеціальностей, які не розуміють функціонального призначення банківської системи.
Другий фактор виявив ще один внутрішньознаковий антагонізм: «Багатство»
(0,771676) та «Покупки» (-0,791508). Припускаємо, що це пов’язано із загальною думкою
про те, що накопичення капіталу у колективній свідомості першокурсників передбачає
заощадження.
Можемо розглядати решту кореляційних зв’язків, щоби більш диференційовано
оцінити уявлення про гроші, однак цього математичного аналізу достатньо, щоби
зафіксувати абсурдний характер знаку.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проблема валідності
психологічних досліджень є наслідком відсутності релевантної психологічної одиниці
дослідження. Такою ми вважаємо знак, що має структуру, в основі якої лежать
антагоністичні елементи. Проблема валідності може бути частково вирішена шляхом
застосування психосемантичних методів із подальшою факторизацією їхніх результатів.
Наступним кроком досліджень може стати систематизація й класифікація варіантів
факторизації результатів психосемантичних досліджень з метою встановлення найбільш
поширених форм знакової структури. У перспективі це сприятиме вирішенню
педагогічних та психотерапевтичних задач, адже дозволить більш точно діагностувати
стан розвитку того чи іншого феномену.
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Mazyar O.V. Validity of psychological research: mathematics of absurdity. The article is
devoted to solving the problem of the validity of psychological researches. The purpose of the article
is to identify the validity weaknesses of standardized questionnaires and projective methods of
personality research and explanation of the causes of this phenomenon. The reliability and validity of
the results of experimental and empirical studies are provided only if behavioral characteristics are
measured in stress and group pressure situations. In the absence of an extreme element in changed
trivial situations, the subjects demonstrate significant variability in behavioral responses. According to
the author, the problem of the validity of psychological researches is the result of the absence of a
relevant psychological research unit. A sign can be such a unit. Valid psychological research should
aim at holistic identifying the structural elements of the sign. However, it is practically impossible to do
this with traditional methods, since they allow diagnosing only the conscious part of the sign. The
author substantiates the expedience of implementing a psychosemantic approach in
psychodiagnostics of personality qualities. In particular, as an alternative, an associative experiment
is proposed, the results of which are exposed to factorization. On the example of a group research of
economic specialty students the specificity of the notion of «money» is shown. It is proved that the
sign «money» has a typical absurd structure, which affects the strong and direct correlation of its
antagonistic elements and inverse correlation with other elements. The next step of the research may
be systematization and classification of the variants of factorization the psychosemantic research
results in order to establish the most common forms of sign structure.
Key words: absurdity, disabsurdization, validity, personal questionnaire, factor analysis.
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О.О. Музика
СМИСЛОЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ У ЦІННІСНОМУ РОЗВИТКУ
МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ

Музика О.О. Смисложиттєві орієнтації та самоефективність у ціннісному
розвитку музично обдарованих студентів. Музично обдарована особистість
розглядається як цілісність, яка об’єднує окремі показники музичної обдарованості на
вищому системному ціннісному рівні. Музично обдаровані студенти демонструють вищі
показники смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) і самоефективності (СЕ) у порівнянні з
пересічними. Виявлені тенденції дозволяють зробити висновок про те, що у
студентському віці формується ціннісне ставлення до здібностей як основи особистісного
саморозвитку і рівень його тим вищий, чим більше людина відповідає ознакам
обдарованої особистості. Додатковими аргументами на користь цього положення є такі
емпіричні результати: 1) вищі показники СЖО і СЕ у студентів, які не демонструють ознак
обдарованості, але розвивають свої здібності у навчальній діяльності; 2) вищі показники
СЖО і СЕ у студентів, які мають досягнення, окрім навчальної, ще й в інших видах
діяльності.
Ключові слова: аксіогенез, музична обдарованість, обдарована особистість,
самоефективність, смисложиттєві орієнтації, особистісні цінності.
Музыка Е.А. Смысложизненные ориентации и самоэффективность в
ценностном развитии музыкально одаренных студентов. Музыкально одаренная
личность рассматривается как целостность, которая объединяет отдельные показатели
музыкальной одаренности на высшем системном ценностном уровне. Музыкально
одаренные студенты демонстрируют более высокие показатели смысложизненных
ориентаций (СЖО) и самоэффективности (СЭ) по сравнению со сверстниками.
Выявленные тенденции позволяют сделать вывод о том, что в студенческом возрасте
формируется ценностное отношение к способностям как основе личностного
саморазвития, и уровень его тем выше, чем больше человек соответствует признакам
одаренной личности. Дополнительными аргументами в пользу этого положения есть
такие эмпирические результаты: 1) высокие показатели СЖО и СЭ студентов, которые
не демонстрируют признаков одаренности, но развивают свои способности в учебной
деятельности; 2) высокие показатели СЖО и СЭ студентов, которые имеют достижения,
кроме учебной, еще и в других видах деятельности.
Ключевые слова: аксиогенез, музыкальная одаренность, одаренная личность,
самоэфективность, смысложизненные ориентации, личностные ценности.
Постановка проблеми. У ціннісному розвитку музично обдарованої особистості
можна виокремити ряд етапів, з-поміж яких особливе місце належить студентському
періоду, в якому особистісно значимі перспективи розвитку власних здібностей чіткіше
окреслюються та реалізуються у навчально-професійній діяльності. Це обумовлює
актуальність наукових пошуків, спрямованих на вивчення психологічних особливостей
аксіогенезу музично обдарованих студентів.
Ми виходимо з розуміння музичної обдарованості як особистісного утворення, яке
формується у процесі саморозвитку на основі рефлексії індивідуальних особливостей
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музичної діяльності, особистісних характеристик, пов’язаних із цією діяльністю, і
соціального контексту, в якому вона здійснюється [14]. Відтак вивчення таких
фундаментальних ціннісно-мотиваційних утворень як смисложиттєві орієнтації (СЖО) і
самоефективність (СЕ) є завданням, виконання якого дозволить наблизитися до
розуміння психологічних чинників, закономірностей і механізмів аксіогенезу обдарованої
особистості. Оскільки СЖО і СЕ безпосередньо пов’язані з ціннісною сферою,
саморозвитком і продуктивністю, то їх можна розглядати як універсальні показники
аксіогенезу обдарованої особистості.
Аналіз останніх публікацій. З-поміж інших ціннісно-мотиваційних утворень СЖО і
СЕ є одними із найбільш осмислених і значимих для людини. У наукових працях сучасних
дослідників аналізуються проблеми сенсу життя людини в контексті життєтворення
(Т. М. Титаренко), формування суб’єктної позиції, що детермінує процеси
самоактуалізації та набуття ціннісного особистісного досвіду (Г. К. Радчук), суб’єктноціннісного аналізу й особистісно-ціннісної регуляції (О. Л. Музика). Самоефективність
розглядається як центральний компонент самотворення особистості (Л. З. Сердюк),
відіграє важливу роль у самоздійсненні фахівця (О. М. Кокун), має взаємозв’язок із
продуктивним мисленням та саморегуляцією (Д. О. Шапошник-Домінська) та ін.
У переважній більшості психологічних досліджень проблема розвитку обдарованої
особистості, музично обдарованої зокрема, розглядається в контексті окремих
функціональних проявів когнітивної сфери чи інструментальних можливостей
особистості. Значно менше наукових студій, в яких цей феномен вивчається під кутом
ціннісно-мотиваційного потенціалу саморозвитку обдарованої людини як цілісної
особистості.
З огляду на це, сучасні підходи до обдарованості, в центрі яких стоїть особистість і
які спрямовані на інтегральні особистісні характеристики, заслуговують особливої уваги.
Особистісні цінності як результат персонального досвіду і є такими інтегральними
характеристиками. Вони поєднують у собі як цільові, так і інструментальні інтенції
особистості, що необхідні для досягнення життєвих цілей. Планування власного життя і
саморозвитку стає необхідною функцією ціннісної свідомості обдарованої особистості.
Ціннісна свідомість особистості є тим центром, у якому породжуються, існують і
узгоджуються уявлення людини про можливі шляхи саморозвитку і власні перспективи
на кожному з них. Т. М. Титаренко пише: «Якщо під час життєконструювання переважно
використовують наративи з їхньою тенденцією до сюжетної інтеграції подій, переживань,
смислів, то особистість стає більш цілісною, інтегрованою і всі значущі для неї контексти
починають перетворюватися на єдиний текст» [13, с. 28].
На ролі свідомості як ментального простору творення особистісних цінностей як
джерела саморозвитку наголошує Г. К. Радчук: «Осмислення реальності ми визначаємо
як акт свідомості, що відбувається «тут і тепер», в якому особистість переживає смисл
свого минулого, що є для неї досвідом і має певну цінність, і проектує у майбутнє
особистісні уявлення, очікування та плани, які виступають для неї ціннісними
орієнтирами діяльності у теперішньому часі» [11, с. 17].
Становлення цілісного особистісного підходу до музичної обдарованості
відбувається різними шляхами, зокрема й через реалізацію структурно-функціонального
підходу. І. Г. Гатрич зазначає: «Структура музичної обдарованості є цілісним утворенням
і певною організацією якостей. Функціонувати таке утворення може тільки під впливом
246

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

різноманітних якостей, що є компонентами структури музичної обдарованості.
Дослідження компонентів, що належать до різних рівнів музичної обдарованості, при
структурному вивченні цього розвитку обов’язково повинно бути поєднано з
дослідженням видів взаємозв’язків між самими компонентами» [2, с. 129].
Далі йде А. О. Гетманенко, яка розглядає музичну обдарованість як емерджентну
систему, що складається з творчого, мотиваційного і спеціального компонентів,
взаємодія яких сприяє переходу всієї системи на якісно новий рівень функціонування та
визначає потенціал подальшого розвитку цілісної системи обдарованості в структурі
особистості дитини. Важливим для наших студій є висновок, який робить дослідниця:
«Музична обдарованість є інтегральною якістю особистості. Емерджентна за своєю
суттю, вона не зводиться до суми факторів, що забезпечують її функціонування, а
передбачає їх системну організацію і наявність внутрішніх джерел розвитку, що
забезпечують спрямованість самореалізації особистості в сфері музичної
діяльності» [3, с. 5].
Що стосується емпіричних досліджень ціннісного розвитку музично обдарованих
студентів, то їх наразі недостатньо для того, щоб скласти цілісну картину аксіогенезу і
виявити його відмінності від аксіогенезу осіб, які не демонструють ознак обдарованості.
Тож в аналізі будуть використані дослідження музикантів-професіоналів, яких безумовно
не можна ототожнювати з музично обдарованими людьми, але які, на наш погляд, через
спільність професійних інтересів мають показувати подібні тенденції в ціннісних аспектах
особистісного розвитку.
І. Ф. Аршава, Е. Л. Носенко і В. Ю. Кутєпова-Бредун отримали дані про те, що, що
музиканти-професіонали відрізняються від аматорів за цілим рядом показників. Вони
вирізняються вищими рівнями емоційної сензитивності і вразливості, нейротизму,
тривожності, соціальної ізольованості, автономності, мають високі показники загального
рівня відчуття психологічного благополуччя і його складників, зокрема й усвідомлення
особистісного зростання. Автори приходять до висновку, що «…музична діяльність
виконує для професіоналів не лише роль засобу саморегуляції, але й психотерапевтичну
функцію» [1, с. 28]. Доступність емоційно-сприятливого переживання стану «потоку»
завдяки високому рівню майстерності у діяльності, яка виконується щоденно, створює
невичерпний ресурс для обдарованих музикантів відчувати суб’єктивне благополуччя.
Деякі результати, отримані авторами, виявилися доволі суперечливими. Так,
значна частина студентів консерваторії демонструвала підвищений рівень тривожності
за методикою «Госпітальна шкала тривоги та депресії» (A. Zigmond, R. Snaith, адаптація
– М. Ю. Дробижева) та високі показники за фактором О 16-факторного особистісного
опитувальника Р. Кеттела, водночас за П’ятифакторним особистісним опитувальником
(Р. МакКрае, П. Коста, адаптація – О. Г. Шмельова, В. І. Похилько) студенти
консерваторії мали досить високі показники емоційної стійкості. У цілому досліджувані
демонстрували здатність до самоконтролю і вольової регуляції поведінки, що
пояснюється формувальними впливами професії музиканта, яка потребує
систематичних занять та мобілізації вольових ресурсів на концертних виступах [1].
Формулювання мети і завдань статті. Мета – виявити особливості розвитку
смисложиттєвих орієнтацій і самоефективності в процесі аксіогенезу музично
обдарованих студентів. Мета конкретизується у таких завданнях:
1) теоретично обґрунтувати значення смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) і
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самоефективності (СЕ) у ціннісному розвитку обдарованої особистості;
2) порівняти показники СЖО і СЕ музично обдарованих студентів і тих, які не
демонструють ознак обдарованості залежно від успішності, досягнень та сфери розвитку
здібностей.
Виклад методики і результатів дослідження. Дослідження проводилося в
Київському університеті імені Бориса Грінченка. Для порівняння особливостей ціннісного
розвитку музично обдарованих і пересічних студентів було застосовано тест СЖО
(Д. О. Леонтьєв) і Шкалу самоефективності (Р. Шварцер, М. Єрусалем, адаптація –
І. Галецька). Дані збиралися з допомогою Е-платформи «Обдарованість ТЕСТ ONLINE»,
що розробляється в лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України. Загальна вибірка – 87 осіб, із яких 40 – студенти з ознаками
музичної обдарованості (критерій відбору – визнані досягнення в музичній діяльності).
Оскільки СЖО і СЕ безпосередньо пов’язані з саморозвитком особистості та
продуктивністю діяльності, важливо було порівняти як загальні, так і окремі показники
досліджуваних груп залежно від досягнень та навчальної успішності. Статистична
достовірність порівняння середніх контролювалася з допомогою t-критерію Стьюдента
(р < 0,05).
Теоретичним підґрунтям дослідження стало положення про те, що вивчення
аксіогенезу музично обдарованої особистості має спиратися на особистісний підхід до
обдарованості. Обдарованість розглядається не як сукупність задатків, а як сукупність
здібностей, властивостей і ознак, що інтегруються у більшість особистісних структур,
визначає пріоритети людини і зрештою стає одним із основних системотвірних чинників
саморозвитку особистості.
У цьому зв’язку важливо відшукати ті особистісні утворення, з допомогою яких
людина рефлексує власну обдарованість, зокрема ті її аспекти, які позначаються на
розвитку суб’єктності у взаємодії з соціальним оточенням, і на тенденціях саморозвитку,
які можуть вести як до розвитку обдарованості, так і до її втрати. Таким відносно стійким
утворенням є особистісні цінності, а їх виникнення, розвиток і утвердження – аксіогенез
– можна розглядати як динамічну характеристику генези обдарованої особистості.
На рис. 1. простежуються смислові зв’язки між обраними нами означеннями
обдарованої особистості, особистісних цінностей та аксіогенезу й основних показників,
на вивчення яких спрямовано обрані методики. Показники СЖО і СЕ кореспондуються як
з нашим розумінням обдарованості, так і з уявленнями про особистісні цінності та
аксіогенез, і при цьому, певною мірою, узгоджуються між собою. Якщо методика СЖО
спрямована на вивчення осмисленості життя в цілому і тих його компонентів, рефлексія
яких дозволяє людині проектувати власний розвиток, то показники самоефективності є
індикаторами суб’єктності та її інструментів: здібностей та вмінь.
Релевантність методик СЖО і СЕ для дослідження обдарованої особистості можна
довести емпірично, порівнюючи результати музично обдарованих студентів та тих, які не
демонструють ознак обдарованості. Показники перших мають бути вищими, оскільки
вони кореспондуються з виокремленими ознаками обдарованої особистості. Зокрема,
якщо розглядати окремо таку шкалу як «цілі в житті», то наші попередні дослідження
показали, що в музично обдарованих студентів вони, як правило: 1) пов’язані з
професійною музичною діяльністю; 2) реалістичні; 3) рівномірно розподілені у близькій,
середній і далекій часовій перспективі [7]. Існує низка досліджень, які свідчать про те, що
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обдаровані люди інтенсивніше, ніж пересічні, переживають процес життя. Як невдачі, так
і успіхи й досягнення викликають емоційні відгуки, що підтримують на високому рівні
інтерес до музичної діяльності і формують її мотивацію [5; 8; 12; 14].
Обдарована особистість – це особистість, яка характеризується такими ознаками:
o найвищим рівнем розвитку здібностей і найвищими досягненнями
o ціннісним ставленням до власних здібностей як до основи особистісної
ідентичності
o спрямованістю на саморозвиток
o творчою спрямованістю особистості
o внутрішньою (суб’єктно-ціннісною) саморегуляцією [14]

ОСМИСЛЕННІСТЬ
ЖИТТЯ

СМИСЛОЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ

САМОЕФЕКТИВНІСТЬ

Цілі в житті
Упевненість людини у
спроможності
контролювати події
власного життя і досягати
бажаних цілей [16]

Процес життя
Результат життя
Локус контролю - Я

Локус контролю - життя

Особистісні цінності – це сформовані в процесі вирішення життєвих завдань і
закріплені в ціннісному досвіді людини уявлення про
індивідуальні способи й етичні межі задоволення базових
особистісних потреб [14]

Аксіогенез обдарованої особистості – це процес становлення й розвитку особистісних
цінностей, що обумовлюють її типологічні особливості,
відображаючи специфіку здібностей, способів соціальної
взаємодії й особистісного саморозвитку [6]

Рис.1. Смисложиттєві орієнтації та самоефективність як показники аксіогенезу
музично обдарованої особистості
Можна припустити, що показники за шкалою «результат життя» у музично
обдарованих студентів також будуть вищими, а ще – зв’язаними зі шкалою «цілі в житті».
Як правило, кожен вже має декілька зреалізованих цілей. З іншого боку, на показниках
може позначитися і невдоволення досягнутим, а це потребує додаткової перевірки.
«Локус контролю – Я», що вимірює силу особистості, її впевненість у своїх можливостях,
очевидно теж кореспондується з ознаками обдарованої особистості, зокрема такими як
суб’єктно-ціннісна саморегуляція та спрямованість на саморозвиток. Обдаровані люди
не є фаталістами, вони самі проектують власне життя, тому їм мають бути властивими
вищі показники за шкалою «локус контролю – життя».
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Всі шкали тесту СЖО і СЕ узгоджуються із прийнятим у цій статті означенням
особистісних цінностей, які є результатом ціннісного досвіду людини, накопиченого нею
в процесі задоволення персональних потреб. Щоб накопичити такий досвід, людина, тим
більше обдарована людина, не може обмежуватися реакціями на низку життєвих
ситуацій, вона планує своє життя, ставить перед собою цілі і завдання, і досягаючи їх,
формує бачення нових цілей та можливостей їх досягнення.
Отримані нами емпіричні дані свідчать про те, що у цілому музично обдаровані студенти
в порівнянні з пересічними демонструють вищі показники СЖО і СЕ (рис. 2.). Виявлено
відмінності на рівні середніх показників осмисленості життя (109,52 – у музично
обдарованих студентів, 98,24 – у пересічних) та самоефективності (37,2 та 30,8
відповідно).
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Рис. 2. Середні показники СЖО і СЕ музично обдарованих і пересічних студентів
Для того, щоб зафіксувати це як доконаний факт, важливо взяти до уваги, що
здібності можуть розвиватися не лише в музичній, а й у навчальній та інших видах
діяльності. З огляду на це, варто порівняти показники музично обдарованих студентів з
показниками студентів, які не демонструють ознак обдарованості, враховуючи їх
навчальну успішність, навчальні досягнення і досягнення в інших видах діяльності
(спорті, мистецтві тощо).
Аналіз обох досліджуваних груп за критерієм навчальної успішності студентів, що
входять до їх складу, дозволив виявити такі тенденції:
- музично обдаровані студенти, що мають вищу навчальну успішність,
демонструють і вищі показники осмисленості життя порівняно з тими, що мають середню
успішність (ОЖ – 116,05 і 103,0 відповідно);
- схожа тенденція спостерігається всередині групи досліджуваних пересічних
студентів (ОЖ – 104,2 і 92,28 відповідно);
- близькими виявилися показники ОЖ пересічних студентів із високою успішністю
та музично обдарованих студентів із середньою навчальною успішністю (ОЖ – 104,2 і
103,0 відповідно).
Отримані дані можуть свідчити про те, що навчальна діяльність студентів, пов’язана
з життєвими цілями і перспективами саморозвитку, впливає на загальний рівень
осмисленості життя. Студентам, які не демонструють ознак обдарованості, але активно
включені в процес професіоналізації, притаманна тенденція до зростання показників ОЖ.
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Відмінності між музично обдарованими студентами і тими, які не демонструють ознак
обдарованості, виявилися значимими за всіма субшкалами СЖО (рис. 3.).
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Рис. 3. Порівняння показників музично обдарованих і пересічних студентів за
субшкалами СЖО
Музично обдаровані студенти мають вищі показники життєвих цілей (середнє
значення показника за шкалою «Цілі в житті» – 32,84, що значно перевищує результати
студентів, які не демонструють ознак обдарованості – 28,34); вирізняються сприйманням
життя як емоційно насиченого і наповненого сенсом (показник за шкалою «Процес життя,
чи інтерес і емоційна насиченість життя» – 31,64, у пересічних студентів – 28,05); мають
вищий рівень осмислення продуктивності прожитого відрізку життя (показник за шкалою
«Результативність життя, чи задоволеність самореалізацією» – 28,26, у пересічних
студентів – 22,54); уявлення про себе як про достатньо сильну особистість (показник за
шкалою «Локус контролю-Я (Я – господар життя)» – 22,45, у пересічних студентів –
19,03); упевненість в можливості контролювати власне життя, приймати і втілювати
рішення (показник за шкалою «Локус контролю-життя, або керованість життя» – 32,62, у
пересічних студентів – 28,57).
За показниками СЕ також виявлено відмінності у музично обдарованих і пересічних
студентів залежно від рівня навчальної успішності (рис. 4).
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Рис. 4. Показники СЕ музично обдарованих і пересічних студентів
залежно від рівня навчальної успішності
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І музично обдаровані, й пересічні студенти з високою навчальною успішністю
демонструють вищі показники СЕ (38 та 32,6 відповідно), ніж студенти з середньою
навчальною успішністю (36,4 та 29 відповідно). При цьому, як і очікувалося, показники СЕ
музично обдарованих студентів із середньою успішністю вищі за показники пересічних
студентів, які мають високий рівень успішності.
Аналіз відмінностей досліджуваних груп за критерієм досягнень показав, що група
студентів, що не демонструють ознак обдарованості, виявилася неоднорідною: частина
досліджуваних має досягнення в академічних конкурсах та олімпіадах. Група музично
обдарованих студентів є гомогенною: всі студенти мають перемоги на конкурсах і
фестивалях різного рівня. З огляду на це порівнюються показники СЕ трьох груп (рис. 5).
37,2

Мають досягнення

32,8

Не мають досягнень

28,8
0

5

10

15

Музично обдаровані студенти

20

25

30

35

40

Пересічні студенти

Рис. 5. Показники СЕ музично обдарованих і пересічних студентів
залежно від рівня досягнень
У музично обдарованих студентів найвищий показник СЕ (37,2). Показник СЕ групи
пересічних студентів, що мають досягнення, значно нижчий (32,8) і очікувано перевищує
показник пересічних студентів, які досягнень не мають (28,8).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Музично обдарована
особистість розглядається як цілісність, що об’єднує окремі показники музичної
обдарованості на вищому системному рівні, який відображається в особистісних
цінностях. Застосування методик СЖО і СЕ дозволяє отримати показники, які
кореспондуються з розумінням особистісних цінностей як результатів персонального
досвіду особистості у сфері задоволення власних потреб, що конкретизується у
параметрах локусу контролю (Я і життя), у результатах життя і задоволеності ними, та у
тенденціях до розвитку, закріплених у життєвих цілях. Інтегральний показник
осмисленості життя узгоджується із притаманною обдарованій особистості здатністю до
рефлексії і вибудови лінії власного саморозвитку. Самоефективність можна розглядати
як ціннісне утворення, що є внутрішнім регулятором саморозвитку здібностей.
Вищі показники СЖО і СЕ, що їх демонструють музично обдаровані студенти у
порівнянні з пересічними, підкріплюють положення про релевантність обраних методик
дослідження. Виявлені тенденції дозволяють зробити висновок про те, що у
студентському віці формується ціннісне ставлення до здібностей як основи особистісного
саморозвитку, і рівень його тим вищий, чим більше людина відповідає ознакам
обдарованої особистості. Додатковими аргументами на користь цього положення є такі
емпіричні результати: 1) вищі показники СЖО і СЕ у студентів, які не демонструють ознак
обдарованості, але розвивають свої здібності у навчальній діяльності; 2) вищі показники
СЖО і СЕ у студентів, які мають досягнення окрім навчальної, ще й в інших видах
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діяльності.
Перспективи досліджень вбачаються у вивченні взаємозв’язків між компонентами
СЖО і СЕ обдарованої особистості та вікової динаміки ціннісних утворень з метою
отримання цілісної картини аксіогенезу музично обдарованих студентів.
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М.М. Назар

ПСИХОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Назар М.М.
Психологічні
потенціали
віртуального
навчання
у
постіндустріальному суспільстві. Метою дослідження є виявлення ролі навчання у
віртуальному середовищі мережі Інтернет у постіндустріальному суспільстві. Навчання у
віртуальному середовищі мережі Інтернет виявляє свою психологічну роль не лише як
можливість, але і як провідну властивість, що характеризує суспільство нової
(постіндустріальної) формації та є базово притаманним для нього, з урахуванням двох
чинників: по-перше, потреби індивідуумів постійно здійснювати опрацювання нових знань,
вмінь та навичок, що необхідно для забезпечення власної соціальної продуктивності та
адаптивності, по-друге – функціонування та розвитку віртуального мережевого простору
Інтернету, що перетворюється на провідний майданчик для навчання та самонавчання, як
індивідуального, так і групового. Ці два психологічних ресурси починають займати ключові
позиції для розвитку психічних, інтелектуальних можливостей сучасної людини –
представника постіндустріального суспільства. Навчання та освіта з кожним роком все
більш розширюються, а в деяких випадках і переміщуються, у віртуальний простір мережі
Інтернет. Стає все більш актуальною необхідність виваженого та безпечного розвитку
навчання у віртуальному середовищі Інтернету, залучення до нього як нових учасників, так
і педагогів (викладачів, тренерів, ведучих навчальних програм і курсів, тренінгів, занять,
вебінарів і т.п.), зростають потреби у різнобічних психологічних дослідженнях його
можливостей, переваг і недоліків, особливостей різних змістовних напрямків і аудиторій
учасників навчального процесу.
Ключові слова: віртуальний простір, дистанційна освіта, дистанційне навчання,
електронне навчання, постіндустріальне суспільство, Інтернет.
Назар М.Н. Психологические потенциалы виртуального обучения в
постиндустриальном обществе. Целью исследования является выявление роли
обучения в виртуальной среде сети Интернет в постиндустриальном обществе. Обучение
в виртуальной среде сети Интернет обнаруживает свою психологическую роль не только
как возможность, но и как ведущее свойство, характеризующее общество новой
(постиндустриальной) формации и являющееся базово присущим для него, с учётом двух
факторов: во-первых, потребности индивидуумов постоянно осуществлять проработку
новых знаний, умений и навыков, что необходимо для обеспечения собственной
социальной продуктивности и адаптивности, во-вторых – функционирования и развития
виртуального сетевого пространства Интернета, превращающегося в ведущую площадку
для обучения и самообучения, как индивидуального, так и группового. Эти два
психологических ресурса начинают занимать ключевые позиции для развития
психических, интеллектуальных возможностей современного человека – представителя
постиндустриального общества. Обучение и образование с каждым годом всё более
расширяются, а в некоторых случаях и перемещаются, в виртуальное пространство сети
Интернет. Становится всё более актуальной необходимость обоснованного и безопасного
развития обучения в виртуальной среде Интернета, привлечения к нему как новых
участников, так и педагогов (преподавателей, тренеров, ведущих обучающих программ и
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курсов, тренингов, занятий, вебинаров и т.п.), растут потребности в разносторонних
психологических исследованиях его возможностей, преимуществ и недостатков,
особенностей разных содержательных направлений и аудиторий участников учебного
процесса.
Ключевые слова: виртуальное пространство, дистанционное образование,
дистанционное обучение, электронное обучение, постиндустриальное общество,
Интернет.
Постановка проблеми. Прогрес індустріальної суспільної формації створив
передумови для переходи на нову стадію суспільного розвитку – стадію
постіндустріального суспільства. На цій стадії виробництво товарів за своїм значенням
поступається виробництву послуг та знань, тоді як головною суспільною цінністю стають
знання та більш загально – інформація. Набувають особливого значення розподіл знань,
що має соціальний характер та певним чином репрезентує соціальну ієрархію,
можливості до ефективного пошуку, зберігання, застосування вже наявних знань,
продукування нових знань та їх розповсюдження. Психологічну цінність для особистості
набувають як самі знання та здатності опрацьовувати їх, та і їх нестача, що впливають
на продуктивність багатьох, якщо не всіх, видів діяльності, успішність в цілому.
Завдяки постійному науково-технічному прогресу, активній інтеграції технологій у
переважну більшість сфер життя людини, динамічності змін, що зростає, збільшуються
також і особистісні потреби в розвитку продуктивного, дивергентного мислення,
рефлексивності, в усвідомленні та розкритті зворотних зв’язків між діяльністю та
знаннями. Завдяки поступу науки та впровадженні результатів її розвитку відносини у
суспільстві раціоналізуються, ставлення до природи стає більш екологічним, колективна
та індивідуальна діяльності стають більш продуктивними. Різні галузі психології
починають відігравати значущу роль у формуванні та задоволенні потреб у знаннях,
націлених на розв’язання соціальних і особистих невизначеностей. Навчання та освіта
протягом всього життя (life-long learning) стає для представників постіндустріального
суспільства однією з провідних діяльностей, адже ступінь їхньої життєвої продуктивності
та соціальної адаптивності напряму залежить від якості, обсягу, новизни та системності
опрацьованих знань, вмінь і навичок. Постійні навчання та освіта, стаючи репрезентацією
всього постіндустріального суспільства, психологічно розкривають себе як ключовий
особистісний ресурс, головний інструмент інтелектуального розвитку та саморозвитку.
Найвищий рівень зосередження інформації досягається у віртуальному просторі
мережі Інтернет, що стає основною технічною платформою для пошуку, зберігання,
розповсюдження та виробництва нових знань. Віртуальний простір виконує функцію
головного всесвітнього майданчика, що забезпечує здійснення функцій навчання,
самонавчання, перенавчання, отримання освіти представниками постіндустріального
суспільства. Актуальність психологічного дослідження навчання у віртуальному просторі
в умовах розвитку постіндустріальної суспільної формації є очевидною. Предметом
дослідження є навчання у віртуальному просторі Інтернету у постіндустріальному
суспільстві.
Виділення невирішених раніше частин проблеми. Для мільйонів представників
постіндустріального суспільства майже постійна освіта та навчання протягом всього
життя, включаючи самоосвіту і самонавчання, складає одну з ключових цінностей в
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особистісній ієрархії цінностей, є однією з провідних діяльностей, причому значення
останньої лише збільшується з часом. Відповідні тенденції детерміновані, в основному,
все більшим зміщенням суспільного виробництва з виробництва товарів на виробництво
послуг та інформації, з розвантаження все більшої кількості людей від тяжкої фізичної
праці, все більшої актуалізації продуктивного, творчого мислення та інтелектуальної
праці. Навчання та освіта протягом всього життя здійснюються переважно у таких
форматах, як тренінги, навчальні курси, семінари, майстер-класи, індивідуальні заняття
тощо. Суспільний попит на інформацію або, більш конкретно, знання зростає, що
визначає збільшення індивідуальної цінності знань та технологій роботи з ними.
Ефективність роботи зі знаннями поступово стає ключовим показником людської
ефективності та переважає показник володіння обсягом знань: не кількість і навіть не
якість знань стають провідним чинником персональної успішності, висхідного руху
соціальною ієрархією та інтерконтекстуальної адаптивності в суспільстві, а саме
ефективність пошуку, опрацювання, зберігання, упровадження в практику, виробництва
нових знань. Знання та ефективність роботи з ними перетворюються на провідний
психологічний ресурс як на груповому, так і на індивідуальному рівнях.
Навчання та освіта в умовах постіндустріального суспільства змінюються,
ампліфікуються новими можливостями, контекстами та технологіями. В процесі того, як
бурхливо розвиваються та розповсюджуються інфокомунікативні та мультимедійні
технології, відбувається інтенсивна інтеграція електронних розробок майже в усі
контексти діяльності людини, психічні здатності останньої розширюються, перш за все за
рахунок вільного доступу до майже необмежених обсягів знань у мережевому простору
Інтернету. Майже всі сфери діяльності людини, зокрема навчання, ампліфікуються
новими можливостями, інструментами та умовами, в той час як віртуальний простір
всесвітньої електронної мережі стає головним джерелом та концентрацією знань в світі,
поступово перетворюючись на найбільш значущий навчальний і освітній майданчик.
Навчання та освіта з кожним роком все більш розширюються, а в деяких випадках і
переміщуються, у віртуальний простір мережі Інтернет.
Виходячи з тенденцій масового розповсюдження інформаційних і мережевих
технологій в постіндустріального суспільстві та їх інтеграції у майже всі сфери діяльності
людини, зокрема у навчання та освіту, навчання у віртуальному просторі починає все
більшою мірою визначати продуктивність, успішність і соціальну адаптивність
індивідуумів.
Формулювання мети і завдань статті. Метою дослідження є виявлення ролі
навчання у віртуальному середовищі мережі Інтернет у постіндустріальному суспільстві.
Завданнями дослідження є: розкриття психологічних властивостей діяльності
представників постіндустріального суспільства; виявлення ролі та значення навчання у
постіндустріальному суспільстві; виявлення потенціалів мережі Інтернет як контексту
здійснення освіти та навчання.
Виклад методики і результатів дослідження. Постіндустріальне суспільство, як і
будь-яке інше, функціонує на ґрунті ключової для себе системи цінностей, що в даному
випадку включає знання, їх постійне виробництво, пошук та обмін, різнорівневу
глобалізацію та інтеграцію, подовження життя, подовження працездатного віку,
покращення якості життя, навчання протягом всього життя (що стає все довшим). Процес
отримання освіти в широкому смислі, перманентне навчання починає займати особливе
258

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

місце в ієрархії цінностей постіндустріального суспільства, оскільки визначає
продуктивність діяльностей індивідуума, гнучкість соціальної адаптації, якість життя в
цілому. В процесі становлення постіндустріалізму психологічне значення постійного
навчання зростає.
Сучасні концепти психологічних, соціальних, економічних, політичних, наукових та
ін. властивостей ери постіндустріального суспільства інтегруються у масову, буденну
свідомість його представників, впливаючи на визначення ціннісно-орієнтувальних
(ментальних) карт, моделей мислення й діяльності. Створюються та розвиваються нові
уявлення про успішність та умови її досягнення, що значним чином засновуються на
ключовій ролі постійного навчання, перенавчання та самонавчання, освоєння та
застосування інформаційних технологій, що постійно оновлюються, перенесення
здійснення важкої фізичної праці з людини на автоматизовані та роботизовані
виробництва, все більшій ролі розумової творчої праці. Образом-репрезентацією
постіндустріального суспільства є «трійця», що включає до себе орбітальні супутники
зв´язку, кабельне телебачення та комп’ютери, тоді як останні, в результаті перманентної
мініатюрізації, зменшуються у розмірах і починають використовуватися як імпланти для
розширення психічних і фізичних можливостей індивідуума [3; 13; 15].
Продуктивність діяльності представників постіндустріального суспільства все більш
значним чином визначається персональними та груповими можливостями у володінні
інформацією (знаннями), її знаходженні, фільтрації, аналізі, збереженні, використанні та
продукуванні. Оптимальні, найбільш ефективні рішення суттєво детермінуються
проведеною роботою зі збору, опрацювання та впровадження знань, їх аналізу, творчого
осмислення та використання у практиці. Межі когнітивних потенціалів людини в обробці
значних за обсягом інформаційних масивів розширюються завдяки застосуванню
електронних розробок, гаджетів і найбільшою мірою – в результаті доступу індивідуумів
до мережі Інтернет, що є на даний момент інформаційним простором з майже
невичерпними джерелами знань, а обсяг наявної у ньому інформації з кожним роком
суттєво збільшується. Все більш значущу роль відіграє «lifelong learning» – освіта та
навчання протягом всього життя, спрямована на ампліфікацію ментальних можливостей
людини, формування нових та оновлення тих, що вже існують, компетенцій, підвищення
продуктивності у багатьох видах діяльності. Таке навчання стає затребуваним з боку
суспільства, адже покращує продуктивність його членів, має економічні, соціальні,
психологічні переваги [1; 9; 10; 11].
Розвиток постіндустіального суспільства, разом зі змінами у виробництві товарів і
послуг, формує оновлену систему цінностей, що займають провідне місце у ментальних
картах мільйонів його представників, змінюють їх ціннісно-орієнтувальні стратегії
діяльності, ієрархії установок, весь уклад життя. На одне з провідних місць в системі
цінностей висувається постійне навчання, перенавчання та самонавчання, розвиток
інтелектуальних потенціалів (особистісне зростання), культурне дозвілля, пріоритет
духовних цінностей над матеріальними. Оскільки домінуючим виробництвом у
постіндустріальному суспільстві, на відміну від індустріального, вже є не виробництво
товарів, а виробництво послуг та знань, на ключові позиції висувається розвиток
інтелекту, вдосконалення мислення, безперервне навчання, орієнтація у масивах знань
задля ефективного доступу до потрібних і виробництво нових. Розумова праця стає
домінуючою по відношенню до фізичної, а остання все більшою мірою передається
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технологіям автоматизації та роботизації. Попит суспільства на мислення, творчість,
знання визначає їх актуалізацію на груповому та індивідуальному рівнях [6; 7].
Базовими для постіндустріального суспільства стають такі тенденції, як масова та
глибока інформатизація практично всіх сфер життєдіяльності людини, синтез розробок у
сфері науки та техніки, медичні інновації та покращення медичного обслуговування,
розвиток освіти, покращення освіченості індивідуумів, навчання, перенавчання та
самонавчання протягом життя та ін. Умови діяльності в постіндустріальному суспільстві
сприяють не лише підвищенню якості діяльності та життя його представників, але і
надають ресурси психологічного плану, необхідні для розвитку та ампліфікації
інтелектуальної сфери. В цей час головною репрезентацією роботи зі знаннями у
суспільстві, а саме виробництва, пошуку, фільтрації, накопичення, обміну та
використання інформації, стає всесвітня електронна мережа – Інтернет, що стає
можливим завдяки здійсненню процесів глобалізації та інтеграції на географічному та
міжгалузевому рівнях. Цей глобальний віртуальний простір поступово стає ключовою
платформою для організації та здійснення навчання і освіти [5; 14].
Суспільній прогрес, в результаті якого відбувається перехід з однієї суспільної
формації (індустріальної) на іншу (постіндустріальну), відбувається на ґрунті сукупності
чинників. Зокрема, виділяється такий чинник, як кількість працівників на матеріальних
виробництвах, яка зменшуються в результаті модернізації технологій, автоматизації та
роботизації виробництв. Суспільні зміни, при яких робітників на індустріальних
виробництвах стає менше, створюють для них виклики та більш високі освітні вимоги,
вимоги до інтелектуального розвитку, здатностей самостійно і творчо мислити,
оперувати знаннями. Освіта та навчання стають базовою, загальноприйнятою, такою, що
визначає діяльність та адаптацію у соціумі, цінністю. Створюється взаємна залежність:
освічені представники суспільства потребують більш якісних послуг і товарів, в той час
як надання таких послуг і товарів визначається діяльністю фахівців з високою
кваліфікацією, зокрема таких, які здійснюють діяльність з високою інтелектуальною
часткою. Навчання у віртуальному просторі мережі Інтернет стає зручним і продуктивним
ресурсом, здатним сприяти цій тенденції та допомагати її подальшому розвитку [2].
Постіндустріальне суспільство характеризується сукупністю ключових
психологічних особливостей, серед яких особливе місце займає актуалізація
можливостей, ролі та значення «чинника людини», її інтелектуальних потенціалів,
розвитку мислення, що пов’язано з новими умовами діяльності, при яких розумова праця
цінується та оплачується вище за фізичну чи механічну. Суб’єкт перманентно навчається
новим знанням, вмінням і навичкам протягом всього життя, отримує (іноді неодноразово)
освіту; організації «постіндустріальної» хвилі забезпечують регулярні навчання
співробітників, націлені на підвищення їхньої кваліфікації, оволодіння новими знаннями
та вміннями, все частіше переносячи навчання у віртуальний простір (повністю або у
змішаному форматі). Класичні стандарти у виробництві переосмислюються через все
більшу індивідуалізацію потреб користувачів. Зростає переважання дрібносерійних
партій товарів та їхня модифікація під потреби вузьких цільових аудиторій, що
відбувається на фоні зростання попиту на пропозиції в сфері послуг і нематеріальні,
духовні блага [8; 14; 16; 17].
Психологічною властивістю, що фундаментально характеризує суспільство
постіндустріальної формації, є чинник володіння знаннями, процес, мета і результат
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розвитку мислення, до якого включаються вміння та потреби шукати, знаходити,
відфільтровувати потрібні знання, зберігати, структурувати, організовувати їх,
продуктивно використовувати, розповсюджувати та креативно створювати нові. Така
розстановка пріоритетів дозволяє описувати постіндустріальне суспільство як
«інформаційне», «постекономічне», «комп’ютерне», «мережеве», «віртуальне» [2; 18].
В психологічному плані загрози втратити можливості володіти (знаходити,
опрацьовувати) актуальні знання та, як наслідок, увійти в стан соціальної дезадаптації,
здатні призводити в постіндустріальному суспільстві до масового розвитку тривожності,
страхів, стресів, неврозів, обмежувати можливості для інтелектуального та особистісного
зростання, блокувати усвідомлення духовних цінностей і смислів власного життя.
Таким чином, хоча постіндустріальне суспільство надає значні потенціали для
інтелектуального та особистісного розвитку, розширення когнітивних горизонтів,
гарантій для здійснення цих потенціалів не має через наявність чинників, що їх
обмежують і також відносяться до особливостей діяльності у середовищі цього
суспільства. Навчання та, ще більшою мірою, інтернет-навчання стає тим психологічним
інструментом, що спрямований на ефективне подолання соціальної дезадаптації та
пов’язаних з нею або зі страхом її пережити нересурсних станів індивідуума [6; 8; 12].
Список постіндустріальних суспільств сучасного світу, що характеризуються
домінування третинного сектору економіки, включає США, Південну Корею, Сингапур,
Японію, Німеччину, Великобританію, Нідерланди, Канаду, Ізраїль тощо. Біля третини
всього населення в цих країнах зайнято в інтелектуальній та/або творчій сфері, все
більша кількість людей стають учасниками навчання та освіти протягом всього життя,
користується навчанням у віртуальному середовищі Інтернету. Здатності до
продуктивного та дивергентного мислення, розв’язування завдань інноваційними
способами, творчого руху попереду стандартів і шаблонів, ведення за собою інших,
постійного навчання та самонавчання новому, отримування нової освіти або освіт,
перманентному опрацьовуванню нових знань, вмінь і навичок, є провідними
психологічними особливостями вчених, громадських діячів, представників мистецтва,
журналістів, письменників, інженерів тощо. Знання та вміння їх знаходити,
застосовувати, генерувати стають в постіндустріальному суспільстві найголовнішим,
найбільш цінним і актуальним товаром, від дії якого залежить майже будь-яка область
людської діяльності та її ефективність. Інформація та, більш конкретно, знання як
продукт діяльності, як беззаперечна цінність, як інструмент досягнення цілей набувають
есенціального значення для життя, діяльності та розвитку, тоді як навчання і, перш за
все, навчання у віртуальному середовищі мережі Інтернет, стає способом
оволодіння знаннями та пов’язаними з ними вміннями та навичками шляхом
оптимізації власної відповідності до актуальних запитів і завдань
постіндустріального суспільства [4; 6; 14; 17].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Навчання у віртуальному
середовищі мережі Інтернет виявляє свою психологічну роль не лише як можливість, але
і як провідну властивість, що характеризує суспільство нової – постіндустріальної –
формації та є базово притаманним для нього, з урахуванням двох чинників: по-перше,
необхідності індивідуумів постійно здійснювати опрацювання нових знань, вмінь та
навичок, що необхідно для забезпечення власної соціальної продуктивності та
адаптивності, для розвитку інтелектуальних потенціалів, здатностей обробляти масиви
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актуальної інформації; по-друге – функціонування та розвитку віртуального мережевого
простору Інтернету, що перетворюється на провідний майданчик для навчання та
самонавчання, як індивідуального, так і групового, на головне джерело знань для
переважної більшості громадян. Ці два психологічних ресурси починають займати
ключові позиції для розвитку психічних, інтелектуальних можливостей сучасної людини
– представника постіндустріального суспільства.
Продуктивність діяльності представників постіндустріального суспільства все більш
суттєвим чином визначається персональними і груповими можливостями у володінні
інформацією (знаннями), її знаходженні, фільтрації, аналізі, збереженні, використанні та
продукуванні. Зростають потреби у креативному мисленні, оскільки саме воно найбільш
продуктивно виробляє нові якісні знання та оброблює ті, що вже існують. Оптимальні,
найефективніші рішення суттєво детермінуються проведеною роботою зі збору,
опрацювання та впровадження знань, їх аналізу, творчого осмислення та використання
у практиці. Однією з головних цілей навчання, зокрема у віртуальному просторі
Інтернету, стає формування мислення, що є ефективним у пошуку та виробництві знань.
Перспективи подальших досліджень. Стає все більш актуальною необхідність
психологічних досліджень можливостей проектування, організації та здійснення
виваженого та безпечного розвитку навчання у віртуальному середовищі Інтернету,
залучення до нього як нових учасників, так і педагогів (викладачів, тренерів, ведучих
навчальних програм і курсів, тренінгів, занять, вебінарів і т.п.). Зростають потреби у
різнобічних психологічних дослідженнях його потенціалів, переваг і недоліків,
особливостей різних змістовних напрямків і аудиторій учасників навчального процесу. До
перспективних напрямків досліджень слід віднести виявлення можливостей групової
динаміки, заснованої на застосуванні найсучасніших інфокомунікативних,
мультимедійних та інтерактивних технологій, під час навчальних, психологічних і
навчально-психологічних занять і курсів, що здійснюються у мережевому просторі;
розробка індивідуальних і групових освітніх просторів, побудованих штучним інтелектом
з урахуванням персональних і групових патернів продуктивного навчання тощо.
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Nazar М.М. Psychological potentials of virtual education in post-industrial society. Goal
of a research is an exposure of education role in virtual environment of Internet in post-industrial society.
Education in virtual space of Internet identifies it's psychological role not only as possibility but also as
leading property characterizes society of new (post-tindustrial) formation and is base inherent for him,
taking into account two factors: at first, necessities of individuals to carry out constantly working of new
knowledges, abilities and skills, is necessary for providing of the own social productivity and
adaptiveness, secondly – functioning and development of virtual network space of Internet, grows into
a leading ground for education and self-training, both individual and group. These two psychological
resources begin to occupy core positions for development of psychical, intellectual possibilities of
modern man as a representative of post-industrial society.
Learning and education are expanding with every year into virtual space of Internet, and in some
situations are moving into this space. Educational process in a broad sense, permanent learning begin
to occupy special place in the post-industrial society hierarchy of values, as determines the productivity
of individual activity, flexibility of social adaptation and, in general, quality of life. As a result of postindustrial society development, psychological value of permanent education in virtual space are growing.
The necessity of balanced and safe development of education in virtual space of Internet, bringing in to
it of both new participants and educators (teachers, trainers of on-line programmes and courses,
trainings, employments, webinars etc.), becomes more actual, needs of comprehensive psychological
researches of it's possibilities, advantages and failings, features of different content directions and
audiences of educational process participants, are growing.
Key words: virtual space, distance education, distance learning, e-learning, post-industrial
society, Internet.
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ В ЕТНІЧНІЙ СВІДОМОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ПІДЛІТКІВ

Никончук Н.О., Хохлова К.І. Порівняльне дослідження образу України в
етнічній свідомості молодших школярів та підлітків. В статті представлено авторську
методику вивчення образу рідної країни в етнічній свідомості молодших школярів та
підлітків «Заверши картину». Описано три типи образу України в етнічній свідомості
дітей: позитивний, нейтральний та негативний. Проаналізовано результати дослідження
образу рідної країни в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків, що
проживають в різних регіонах України.
Ключові слова: етнічна свідомість, етнічна ідентичність, образ рідної країни, образ
України, проективні методики, методика «Заверши картину», молодші школярі, підлітки.
Никончук Н.А., Хохлова К.И. Сравнительное исследование образа Украины в
этническом сознании младших школьников и подростков. В статье представлена
авторская методика изучения образа родной страны в этническом сознании младших
школьников и подростков «Заверши картину». Описаны три типа образа Украины в
этническом сознании детей: положительный, нейтральный и отрицательный.
Проанализированы результаты исследования образа родной страны в этническом
сознании младших школьников и подростков, проживающих в разных регионах Украины.
Ключевые слова: этническое сознание, этническая идентичность, образ родной
страны, образ Украины, проективные методики, методика «Заверши картину», младшие
школьники, подростки.
Постановка проблеми. Дослідження образу України в етнічній свідомості
молодших школярів та підлітків має важливе прикладне значення. Створюючи умови для
позитивної етнiчної самоiдентифiкацiї особистостi на раннiх етапах розвитку ми можемо
сприяти її успішній етнічній соціалізації на пізніших етапах. Діти, які матимуть позитивну
етнічну ідентичність, пишатимуться своєю етнічною належністю, зможуть у майбутньому
займати активну громадянську позицію, розбудовувати рідну країну та підтримувати
конструктивні міжетнічні взаємини з представниками інших країн. Знання особливостей
етнічної ідентичності дітей, що проживають в різних регіонах України, є важливими для
цілеспрямованого формування етнічної свідомості майбутніх громадян нашої країни.
Аналіз останніх публікацій. Під етнічною свідомістю у психології розуміють
систему поглядів, уявлень, ідей етнічної групи, що виникають на основі взаємодії з
іншими етнічними групами та відображають знання про них, ставлення, а також стан і
форми самовиокремлення своєї етнічної групи. Такі уявлення формуються у процесі
онтогенезу, накопичуються за допомогою життєвого досвіду людини й етнічної групи [6].
На думку з Г.У. Солдатової, формування етнiчного в особистостi зумовлене
системою процесiв, а саме: етнiчною iдентифiкацiєю (ототожненням та самовизначенням
особистостi через етнiчну групу); мiжетнiчною диференцiацiєю (роздiленням «своєї» i
«чужої» етнiчних груп i розумінням певних мiжетнiчних вiдмiнностей); усвiдомленим
ставленням до «своєї» i «чужої» етнiчних груп [10].
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Т.Г. Стефаненко звертає увагу на те, що першим, хто розробив концепцію розвитку
у дитини усвідомлення приналежності до етнічної групи, був Ж. Піаже. Дослідник
виокремив три етапи становлення етнічної ідентичності дитини та описав їх специфіку.
Т.Г. Стефаненко пропонує стислу характеристику згаданих етапів. У 6-7 років у дітей
з’являються перші фрагментарні несистематизовані знання про свою етнічну належність.
У цей період родина та найближче соціальне оточення мають для дітей більшу вагу, ніж
країна та етнічна група. В 8-9 років діти чітко себе ідентифікують зі своєю етнічною
групою. Вони виокремлюють такі основи ідентифікації як національність батьків, місце
проживання та рідна мова. У дітей з’являються національні почуття. В 10-11 років етнічна
ідентичність формується повною мірою. Відмінності між різними етнічними групами
молодші підлітки бачать в унікальності історії та специфіці традицій побутової культури
[13].
На думку Т.Г. Стефаненко, етнічна ідентичність є одним із ключових елементів
побудови особистістю образу оточуючої дійсності і свого місця в ній. Дослідниця
зазначає, що розвиток етнічної ідентичності має кілька етапів і відбувається у напрямку
від дифузної до реалізованої. У підлітковому віці можна простежити високий рівень
обізнаності дітей про особливості етнічних груп, їх схожість і відмінності, чітку
самоідентифікацію з етнічною спільнотою [12].
На сьогодні предметом досліджень в етнопсихології та суміжних дисциплінах є
особливості формування етнічної свідомості на різних вікових етапах (В.В. Горбунова,
О.Л. Романова, Г.А. Ставицький) [5; 8; 11]. Велика увага приділяється вивченню умов і
засобів розвитку ментальності, національної рефлексії, етнічної ідентичності особистості
(Н.О. Видолоб, А.В. Гафіатуліна, Ю.О. Михальчук, Д.М. Сабол, М.А. Шугай) [1; 3; 7; 9; 15].
Одним із складників етнічної свідомості особистості, на наш думку, є уявлення про
рідну країну. Однак до сьогодні такі уявлення не були предметом самостійних досліджень
в етнопсихології, зокрема не вивчалися особливості образу України в етнічній свідомості
дітей різного віку.
Формулювання мети і завдань статті: описати авторську методику вивчення
образу рідної країни в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків «Заверши
картину»; описати основні типи образу України в етнічні свідомості дітей; виокремити
спільні та відмінні характеристики образу рідної країни в етнічній свідомості молодших
школярів та підлітків, що проживають в різних регіонах України.
Виклад методики і результатів дослідження. Роботи Й.С. Вироста, П.І. Гнатенка,
Г.У. Солдатової, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинець, М.О. Шульги [2; 4; 10; 13; 14; 16 ],
присвячені проблемі формування етнічної свідомості та самосвідомості, наштовхнули
нас на думку вивчити уявлення особистості про рідну землю. Ми припустили, що
важливим складником етнічної свідомості особистості є образ рідної країни. Такий образ
об’єднує знання про місце розташування країни на карті світу, уявлення про
етноінтегруючі та етнодиференціюючі характеристики, що вирізняють країну (етнічну
групу) з-поміж інших подібних утворень, вагомі події в країні в минулому та наразі,
особливості взаємодії з іншими країнами та емоційно-ціннісне ставлення до усього
перерахованого. До структури образу рідної країни входять невербальні та вербальні
складники. Образ рідної країни у свідомості особистості може мати позитивне,
нейтральне або негативне забарвлення.
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Вивчення образу «України» в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків
було проведено за допомогою методики «Заверши картину». Діагностичний інструмент
розроблений Н.О. Никончук та К.І. Хохловою у 2017 році.
Методика «Заверши картину» належить до групи проективних методик.
Комплексний аналіз психосемантичної проекції несвідомого в малюнку та роз’яснення
автором зображеного дозволяє відтворити образ об’єкта у свідомості досліджуваного.
Методика «Заверши картину» складається з двох частин: доповнення малюнку
(невербальна частина) та нестандартизованої бесіди за малюнком (вербальна частина).
Дослідження проводиться індивідуально.
Досліджуваному пропонують аркуш паперу А-4, на якому зображений контур
України (рис.1), простий і кольорові олівці (червоний, рожевий, оранжевий, жовтий, синій,
зелений, коричневий, чорний), гумку та пропонують доповнити малюнок.

Рис. 1. Зразок бланка методики «Заверши картину»
Інструкція: «Перед тобою малюнок, на якому намічені обриси України. Заверши
цей малюнок так, як тобі хочеться. За бажанням використовуй для роботи один, декілька
або усі олівці».
Орієнтованій перелік запитань для бесіди за малюнком:
− Розкажи про свій малюнок. Що на ньому зображено?
− Де на цій карті твій дім?
− Що означає для тебе той чи інший елемент зображення?
− Який колір із обраних тобі подобається найбільше?
Дослідження образу України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків
проводилося на базі Міжнародного дитячого центру Артек. UA. протягом 2017 року.
Участь в дослідженні взяли 100 осіб – 50 хлопців та 50 дівчат двох вікових груп –
молодшого шкільного (6-9 років) та підліткового віку (13-15 років). До вибірки були
включені лише ті діти, які разом з батьками проживали в одному регіоні не менше 5 років
(молодші школярі) та 10 років (підлітки).
До дослідження залучалися діти з п’яти регіонів України:
− Північного (Житомирська, Київська, Чернігівська області);
− Західного (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська,
Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області);
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− Центрального(Сумська, Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська

та Черкаська області);
− Східного (Харківська, Донецька, Луганська області);
− Південного (Запорізька, Херсонська, Одеська та Миколаївська області, а також
Автономна Республіка Крим).
Аналіз малюнків та вербальних висловлювань досліджуваних молодшого шкільного
та підліткового віку, що проживають у різних регіонах країни, дозволив виокремити три
основні типи образу України в свідомості дітей: позитивний, нейтральний та
негативний.
Критеріями виокремлення згаданих типів є такі характеристики:
− предмети і істоти, що зображені на малюнку (кількість предметів і істот, де вони
зображені на малюнку, їх привабливість і особиста значимість для дитини);
− кольори, які досліджуваний використав при роботі (кількість кольорів, які кольори
домінують; поєднання кольорів);
− загальний емоційний стан досліджуваного під час виконання малюнку і в ході
бесіди з дослідником (роботу виконує охоче чи неохоче, ретельно чи недбало, які емоції
домінують);
− спонтанні коментарі досліджуваного під час роботи над малюнком та вербальні
висловлювання в ході бесіди (кількість вербальних висловлювань, що саме із
зображеного коментує досліджуваний, характер висловлювань).
Ознаками позитивного образу України у свідомості досліджуваних слугують такі
характеристики:
− рослинний і тваринний орнамент, зображення усміхнених людей (жінок і чоловіків)
та рукостискань;
− наявність у дітей нейтральних чи позитивних емоцій під час малювання та у ході
бесіди з дослідником (посміхаються, наспівують щось веселе);
− позитивні вербальні коментарі малюнка («грайливе сонечко», «ці квіти дуже схожі
на ті, що ростуть біля мого дому») (рис. 2).

Рис. 2. Малюнок молодшого школяра, який має позитивний образ України
(Вік досліджуваного – 8 років; Західний регіон)
Про нейтральний образ України у свідомості дітей свідчать такі характеристики:
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− позначення на малюнку переважно типової, стереотипізованої символіки: тризуба,

прапора, рушника;
− використання, зазвичай, національних кольорів (блакитного у поєднанні з жовтим
та червоного у поєднанні з чорним);
− акцент на зображенні рельєфу країни – позначення гірської місцевості, моря, лісів
і т.д.;
− відсутність яскраво виражених позитивних або негативних емоцій у
досліджуваного під час виконання роботи;
− нейтральні вербальні висловлювання («на сході багато шахт, де працюють люди,
а на півдні – море»; «тут зображена Говерла і ліси Карпат» тощо) (рис. 3).

Рис.3. Малюнок молодшого школяра, який має нейтральний образ України
(Вік досліджуваного - 8 років, Північний регіон)
Ознаками негативного образу України у свідомості молодших школярів та
підлітків є такі характеристики:
− зображення на малюнку предметів і істот, що мають негативну семантику (вороже
налаштовані або сумні жіночі та чоловічі обличчя, подертий одяг, закривавлені руки,
зброя, ланцюги, мотузки, шипи, вогонь, блискавка, які досліджувані пояснюють як вибух,
страх, біль);
− переважання холодних, темних кольорів;
− стирання намальованого гумкою, перемальовування об’єктів, яке не поліпшує
якість зображеного;
− переважання негативних емоцій (сум, страх, роздратування, відраза);
− негативно забарвлені вербальні коментарі («то грім від танків, а не дощу, тепер
шуму боюсь»; «на нас накричав дядько у військовій формі з автоматом в руках, сестра
дуже злякалась і довго плакала») (рис. 4).
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Рис.4. Малюнок молодшого школяра, який має негативний образ України
(Вік досліджуваного - 9 років, Східний регіон)
Проведене емпіричне дослідження дозволило виокремити особливості образу
України в етнічній свідомості молодших школярів.
В ході дослідження було помічено, що учні початкових класів у процесі роботи над
малюнком велику увагу приділяють вибору кольорів та зафарбовуванню. При виконанні
малюнку діти ретельно підбирають кольори. Спочатку досліджувані зафарбовують увесь
контур карти, а потім зосереджуються на промальовуванні деталей. Зазвичай, молодші
школярі роблять акцент на місці свого проживання – області України, з якої вони родом,
однак наповнюють об’єктами й інші частини контуру карти.
Для молодших школярів образ рідної країни є цілісним утворенням, не пов’язаним
з іншими подібними утвореннями. Учні початкових класів не виходять за межі контру
України та не позначають на малюнку інші країни.
У ситуації інтерпретації намальованого діти використовують здебільшого приклади
казок, історій, приказок та інших фольклорних творів своєї місцевості. Навіть коли
характеризується одне й те ж зображення, то представники Західного регіону України
згадують коломийки, Північного – оповіді, Східного – характерні для їх місцевості
приказки тощо. Отже, елементи вербальних символів в образі України у молодшому
шкільному віці представлені фольклорними творами, типовими для рідної місцевості.
Разом з тим вербальний складник образу України у згаданий віковий період розвинений
ще слабко і суттєво поступається невербальному складнику.
В результаті дослідження було встановлено, що в учнів початкових класів з різних
регіонів країни домінують різні типи образу України (табл. 1).
Позитивний образ України мають переважно представники Західного, Північного та
Південного регіонів країни (70%, 60% та 50% дітей відповідно). У досліджуваних зі
Східного регіону позитивний образ рідної країни зустрічається менше ніж у третині
випадків (30%).
Нейтральний образ України найчастіше демонструють представники Центральної
України – 40% досліджуваних.
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Негативний образ України характерний для половини дітей (50%) зі Східного
регіону. Малюнки досліджуваних цієї групи насичені негативними зображеннями (зброя,
кров, темні кольори). У процесі аналізу намальованого діти дають негативні вербальні
коментарі, відчувають невдоволення, страх, смуток.
В цілому позитивний образ України мають 50% усіх досліджуваних молодших
школярів, нейтральний образ – 28% та негативний – 22% дітей.
Таблиця 1
Узагальнені результати дослідження образу України в свідомості молодших
школярів, що проживають у різних регіонах країни
Регіон України
Північний
Західний
Центральний
Східний
Південний
Середній показник

Тип образу України
нейтральний
30%
20%
40%
20%
30%
28%

позитивний
60%
70%
40%
30%
50%
50%

негативний
10%
10%
20%
50%
20%
22%

Проведене емпіричне дослідження дозволило виокремити особливості образу
України в етнічній свідомості підлітків.
Виявлено, що у процесі малювання підлітки приділяють багато уваги об’єму і
кольору зображення. Досліджувані заповнюють об’єктами не лише контур України, а й
виходять за його межі – створюють обрамлення навколо зображення рідної країни.
У роботах підлітків зустрічається символічне позначення сусідніх країн. Для підлітків
образ рідної країни є цілісним утворенням, яке пов’язане з іншими подібними
утвореннями.
На малюнках підлітків є велика кількість написів, чого взагалі не спостерігається у
роботах молодших школярів. Здебільшого це патріотичні та політичні гасла («Слава
Україні! Героям Слава!», «Борітеся – поборете!») , а також рядки віршів («У цьому полі
синьому як льон…», «Бо москалі злії люди – роблять лихо з вами»)». У роботах хлопців
зустрічається нецензурна лайка. Отже, розвиток етнічної свідомості у підлітковому віці
зазнає суттєвих змін. Образ рідної країни у досліджуваних цієї групи збагачується
вербальними символами. Роль таких символів виконують патріотичні гасла, поезії
відомих українських письменників.
У процесі створення малюнку більшість досліджуваних роблять акцент на місці
свого проживання (деталізують зображення, надають перевагу привабливим яскравим
кольорам) та частково ігнорують інші частини країни.
У ситуації аналізу малюнків підлітки часто використовують присвійні займенники
«я», «мої», «мене». Подекуди для пояснення намальованого застосовують рядки віршів
(«…у мене вдома, у бабусі, так само як у вірші Стуса – поле синє як льон, згадала, то
і синім зафарбувала, гарно ж…»).
Проведене емпіричне дослідження показало, що в підлітків, які проживають в різних
регіонах країни домінують різні типи образу України (табл. 2).
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Узагальнені результати дослідження образу України
в свідомості підлітків, що проживають у різних регіонах країни
Регіон України
Північний
Західний
Центральний
Східний
Південний
Середній показник

Тип образу України
нейтральний
40%
0%
40%
20%
40%
28%

позитивний
50%
100%
30%
10%
40%
46%

Таблиця 2

негативний
10%
0%
30%
70%
20%
26%

Позитивний образ України притаманний представникам Західного та Північного
регіонів країни (100% та 50% підлітків відповідно). У досліджуваних зі Східного регіону
позитивний образ рідної країни зустрічається лише у 10% випадків.
Нейтральний образ України демонструють переважно представники Північного,
Південного та Центрального регіонів – (40% досліджуваних у кожній групі).
Негативний образ України характерний для більшості підлітків зі Східного регіону
(70%). Саме у досліджуваних цієї групи у малюнках домінують негативно забарвлені
зображення (стомлені, сумні обличчя; спалахи вогню, блискавки; шипи та ланцюги, що
зв’язують, придушують; темні кольори). У процесі аналізу власних малюнків підлітки
дають негативні коментарі, відчувають невдоволення, біль і смуток, коли говорять про
рідну країну.
Отже, позитивний образ України мають 46% досліджуваних підліткового віку,
нейтральний образ – 28%, і негативний – 26%.
Проведене дослідження показало ряд спільних і відмінних характеристик
образу України молодших школярів і підлітків з різних регіонів країни.
Встановлено, що досліджувані обох вікових груп мають схожі характеристики
створення малюнків:
1. У переважній більшості робіт є центральне зображення, доповнене іншими
деталями.
2. На більшості малюнків відтворені об’єкти, що мають етнічні ознаки (рушник,
калина, тризуб, віночок, шабелина, вишиванка, прапор та ін.). Частина зображень
розфарбовані у національні кольори – жовтий та блакитний, а також червоний і чорний.
Результати дослідження показали спільні характеристики образу України
молодших школярів та підлітків:
− Центральним складником етнічної свідомості молодших школярів та підлітків є
мала Батьківщина – діти обох вікових груп при виконанні малюнку роблять акцент на місці
свого проживання, частині України, з якої вони родом (деталізують зображення, краще
промальовують об’єкти, надають перевагу привабливим яскравим кольорам).
− Позитивний образ України характерний для половини досліджуваних обох вікових
груп (для 50% молодших школярів та 46% підлітків). Нейтральний образ рідної країни
зустрічається у четвертини досліджуваних (у 28% молодших школярів та підлітків).
Негативний образ України притаманний четвертині дітей обох вікових груп (22%
молодших школярів та 26% підлітків).
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− В етнічній свідомості досліджуваних різного віку, що проживають в Західному

регіоні, домінує позитивний образ України (у 70% молодших школярів та 100% підлітків).
В етнічній свідомості дітей обох вікових груп з Центрального, Південного та Північного
регіонів країни частіше простежується позитивний та нейтральний образ України. В
етнічній свідомості досліджуваних різного віку, що проживають у Східному регіоні,
домінує негативний образ рідної країни (у 50% молодших школярів та 70% підлітків).
Помічено, що негативний образ України простежується переважно у досліджуваних, що
проживають на лінії розмежування або знаходяться дуже близько до місця проведення
бойових дій. Чим далі від лінії розмежування знаходяться домівки дітей, тим більш
позитивний образ рідної країни вони демонструють.
У образі України молодших школярів та підлітків виявлено такі основні відмінності:
− Для молодших школярів образ рідної країни є цілісним утворенням, не пов’язаним
з іншими подібними утвореннями – діти замальовують увесь контур карти, але не
виходять за його межі. Для підлітків образ рідної країни є цілісним утворенням, що
пов’язаний з іншими подібними утвореннями – досліджувані виходять за межі карти і
символічно позначають сусідні країни.
− Молодші школярі, на відміну від підлітків, у ситуації опису власних малюнків
використовують приклади казок, історій, приказок своєї місцевості. Представники
Західного регіону згадують коломийки, Північного – оповіді, Східного – характерні для їх
місцевості приказки. Отже, елементи вербальних символів в образі України у молодшому
шкільному віці представлені фольклорними творами, типовими для рідної місцевості.
Разом з тим вербальний складник образу України у згаданий віковий період розвинений
ще слабко і суттєво поступається невербальному складнику.
− Підлітки, на відміну від молодших школярів, поряд з невербальними засобами для
окреслення образу України активно використовують вербальні засоби. На малюнках
досліджуваних графічне зображення поєднано з написами – патріотичними висловами,
рядками поезій. Отже, розвиток етнічної свідомості у підлітковому віці зазнає суттєвих
змін. Образ рідної країни у досліджуваних цієї групи збагачується вербальними
символами. Роль таких символів виконують патріотичні гасла, поезії відомих українських
письменників.
Проведене дослідження показує, що психологічна підтримка позитивної етнічної
ідентичності в першу чергу потрібна молодшим школярам та підліткам зі Східного регіону
України.
Висновки і подальші перспективи досліджень. Важливим складником етнічної
свідомості особистості є образ рідної країни. Такий образ об’єднує знання про місце
розташування країни на карті світу, уявлення про етноінтегруючі та етнодиференціюючі
характеристики, що вирізняють країну (етнічну групу) з-поміж інших подібних утворень,
вагомі події в країні в минулому та наразі, особливості взаємодії з іншими країнами та
емоційно-ціннісне ставлення до усього перерахованого. До структури образу рідної
країни входять невербальні та вербальні складники. Образ рідної країни у свідомості
особистості може мати позитивне, нейтральне або негативне забарвлення.
Для дослідження образу України в етнічній свідомості молодших школярів і підлітків
було використано авторський діагностичний інструмент «Заверши картину». Дана
метода складається з двох частин: доповнення малюнку (невербальна частина) та
нестандартизованої бесіди за малюнком (вербальна частина). Досліджуваним
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пропонується доповнити малюнок, на якому зображений контур України, та
прокоментувати, що саме вони намалювали.
Дослідження образу України в етнічній свідомості молодших школярів та підлітків
проводилося на базі Міжнародного дитячого центру Артек. UA. Участь в дослідженні
взяли 100 осіб – 50 хлопців та 50 дівчат двох вікових груп – молодшого шкільного (6-9
років) та підліткового віку (13-15 років) з п’яти регіонів України: Північного, Південного,
Центрального, Східного та Західного.
Аналіз малюнків та вербальних висловлювань дозволив виокремити три основні
типи образу України в свідомості дітей: позитивний, нейтральний та негативний.
Критеріями виокремлення згаданих типів слугували такі характеристики: предмети і
істоти, що зображені на малюнку; кольори, які досліджуваний використав при роботі;
загальний емоційний стан досліджуваного під час виконання малюнку і в ході бесіди з
дослідником; спонтанні коментарі досліджуваного під час роботи над малюнком та
вербальні висловлювання в ході бесіди.
Проведене дослідження показало ряд спільних характеристик образу України в
етнічній свідомості молодших школярів і підлітків з різних регіонів країни:
− Центральним складником етнічної свідомості молодших школярів та підлітків є
мала Батьківщина – діти обох вікових груп при виконанні малюнку роблять акцент на місці
свого проживання, частині України, з якої вони родом (деталізують зображення, краще
промальовують об’єкти, надають перевагу привабливим яскравим кольорам).
− Позитивний образ України характерний для половини молодших школярів та
підлітків. Нейтральний образ рідної країни зустрічається у четвертини досліджуваних
обох вікових груп. Негативний образ України притаманний четвертині молодших
школярів та підлітків.
− В етнічній свідомості досліджуваних обох вікових груп, що проживають в Західному
регіоні, домінує позитивний образ України. В етнічній свідомості молодших школярів та
підлітків з Центрального, Південного та Північного регіонів країни частіше простежується
позитивний та нейтральний образ України. В етнічній свідомості досліджуваних обох
вікових груп, що проживають у Східному регіоні, домінує негативний образ рідної країни.
Проведене дослідження дозволило виокремити ряд відмінних характеристик
образу України в етнічній свідомості молодших школярів і підлітків:
− Для молодших школярів образ рідної країни є цілісним утворенням, не пов’язаним
з іншими подібними утвореннями – діти замальовують увесь контур карти, але не
виходять за його межі. Для підлітків образ рідної країни є цілісним утворенням, що
пов’язаний з іншими подібними утвореннями – досліджувані виходять за межі карти і
символічно позначають сусідні країни.
− У молодшому шкільному віці вербальний складник образу рідної країни
розвинений ще слабко і суттєво поступається невербальному складнику. Елементи
вербальних символів в образі України в дітей представлені фольклорними творами,
типовими для рідної місцевості. В підлітковому віці розвиток етнічної свідомості зазнає
суттєвих змін. Образ рідної країни у досліджуваних цієї групи збагачується вербальними
символами. Роль таких символів виконують патріотичні гасла, поезії відомих українських
письменників.
Щонайменше четвертина досліджуваних потребують психологічної підтримки
формування етнічної свідомості. Така підтримка в першу чергу потрібна молодшим
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школярам та підліткам зі Східного регіону України. Є доцільним для цієї категорії дітей
розробити просвітницькі, розвивальні та корекційні заняття, спрямовані на формування
позитивного образу рідної країни та підтримку етнічної ідентичності.
Перспективи дослідження полягають у перевірці виявлених тенденцій на більшій
вибірці, у пошуку шляхів та методів психологічної підтримки позитивної етнічної
ідентичності дітей молодшого шкільного та підліткового віку.
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complete the drawing, which depicts the outline of Ukraine. The researcher conducts a conversation
with students on the drawing.
During the study three types of the image of Ukraine were identified in the ethnic consciousness
of children. They are positive, neutral and negative.
The image of Ukraine in the consciousness of junior schoolchildren and adolescents has
common characteristics. 1. The central component of the ethnic consciousness of both age groups is
a small homeland. Children focus on their place of residence – they carefully draw the details, choose
attractive colours. 2. A half of junior schoolchildren and teenagers have a positive image of Ukraine.
A quarter of them have a neutral image of their native country. Another quarter of junior schoolchildren
and teenagers have a negative image of Ukraine. 3. The positive image of Ukraine prevails in both
age groups from the Western region, the positive and neutral - in the consciousness of children from
the Central, Southern and Northern regions, the negative – among the representatives of the Eastern
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Differences have been revealed in the image of Ukraine of the various groups. 1. In the ethnic
consciousness of junior schoolchildren, the image of their native country is an autonomous entity. In
the ethnic consciousness of adolescents, the image of the native country is associated with the images
of other countries. 2. At primary school age, the verbal component of the image of the native country
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І.В. Нікітіна
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Нікітіна І.В. Індивідуальний підхід до особистості студентів-першокурсників у
процесі адаптації: результати експерименту. У статті проаналізовано результати
констатувального педагогічного експерименту щодо дослідження емпіричних фактів
перебігу процесу адаптації студентів первинного набору 2018-2019 н.р. Національного
університету харчових технологій. Обґрунтована необхідність індивідуального підходу до
розвитку особистості першокурсника в процесі адаптації. Виділено такі механізми
адаптації: звикання, пристосування, відтворення, взаємодоповнення, творіння,
управління та самоуправління. Зазначено критерії ефективної адаптації студентів до
навчання у технічному університеті: когнітивний; мотиваційний; операційний;
інформаційний, а також емоційний та вольовий. Підкреслено актуальність перехідного
періоду для ефективної дидактичної адаптації студентів першого курсу на рівні
індивідуальності. Встановлено взаємозв’язвок процесів адаптації та самореалізації
студентів первинного набору. Автором проаналізовано досвід індивідуальної роботи з
першокурсниками у Центрі психологічної підтримки Національного університету
харчових технологій. Описано комплекс об’єктивних та суб’єктивних умов успішної
адаптації студентів–першокурсників. Визначено чинники дезадаптації та шляхи їхнього
подолання. Розроблено практичні психолого-педагогічні рекомендації викладачам
закладу вищої освіти, кураторам академічних груп, студентському активу щодо розвитку
адаптивних властивостей особистості і підвищення якості освіти студентів –
першокурсників технічного університету.
Ключові слова: адаптація, особистість студента; адаптивні властивості студента;
чинники дезадаптації; шляхи підвищення якості освіти студентів технічного університету;
педагогіка та психологія вищої професійної освіти.
Никитина И.В. Индивидуальный подход к личности студентовпервокурсников в процессе адаптации: результаты эксперимента. В статье
проанализированы результаты констатирующего педагогического эксперимента по
исследования эмпирических фактов протекания процесса адаптации студентов
первичного набора 2018-2019 учебного года Национального университета пищевых
технологий. Обоснована необходимость индивидуального подхода к развитию личности
первокурсника в процессе адаптации. Выделены такие механизмы адаптации:
привыкание, приспособление, воспроизведение, взаимодополнение, созидание,
управление и самоуправление. Отмечены критерии эффективной адаптации студентов
к обучению в техническом университете: когнитивный; мотивационный; операционный;
информационный, а также емоциональный и волевой. Подчеркнута актуальность
переходного периода для эффективной дидактической адаптации студентов первого
курса на уровне индивидуальности. Установлена взаимозвязь между процесами
адаптации и самореализации студентов первичного набора. Автором проанализирован
опыт индивидуальной работы з первокурсниками в Центре психологической поддержки
Национального университета пищевых технологий. Описан комплекс объективных и
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субъективных условий успешной адаптации студентов-первокурсников.
Определены факторы дезадаптации и пути их преодоления. Разработаны
практические психолого-педагогические рекомендации для преподавателей высшего
учебного заведения, кураторам академических групп, студенческому активу по
развитию адаптационных свойств личности и повышения качества образования
студентов – первокурсников технического университета.
Ключевые слова: адаптация, личность студента; адаптационные свойства
студента; факторы дезадаптації; пути повышения качества образования студентов
технического университета; педагогика и психология высшего профессионального
обучения.
Постановка проблеми. Система вищої освіти реформується з метою створення
якісної, привабливої та конкурентоспроможної на вітчизняному та європейському ринках
праці національної системи. Важливим завданням її модернізації є трансформація
закладу вищої освіти (далі ЗВО) в центр незалежної думки, здатний підготувати фахівців
та продукувати ідеї для прискореного розвитку країни та створення плідного
взаємозв’язку між ринком праці та системою вищої освіти [1; 5].
Відповідно до вимог євроінтеграції процес професійної підготовки у ЗВО стає більш
складним за формами та змістом. Це підвищує вимоги до якісного навчання та розвитку
особистості студента, особливо першокурсника, який інтенсивно включається в процес
адаптації. Новий студентський статус, відсутність референтної групи, підвищені вимоги з
боку професорсько – викладацького складу, збільшення обсягу самостійної роботи,
напружений та жорсткий режим навчання й самовідповідальності вимагають від
першокурсника значної мобілізації своїх можливостей для успішного навчання та
входження у новий колектив. Успішність перебігу процесу адаптації є значущою умовою
якісної професійної освіти, ефективного функціонування та творчої самореалізації
майбутнього фахівця у фаховій структурі в широкому соціумі. Досить високі критерії
конкурентоспроможності та складний характер навчання потребують забезпечення
індивідуального підходу до адаптації особистості першокурсника за умови необхідного
керівництва та комплексної інтеграції об'єктивних і суб'єктивних чинників цього процесу
адаптації з боку ректорату, педагогів, психологів і органів студентського самоврядування
ЗВО.
Аналіз останніх публікацій. Вчені досліджують різні аспекти проблеми адаптації
студентів. Так, Т.В. Алексєєва, О.П. Венгер, В.Г. Гамов, О.Д. Гречишкіна, Г.П. Левківська,
Є.О. Резнікова, О.Г. Солодухова, Ф.Г. Хайруллін, А.В. Фурман та ін. вивчали проблему
дидактичної адаптації студентів; Н.М. Дятленко, Н.І. Коцур, Л.В. Клочек, Л.В. Косарєва,
Н.В. Любченко, О.В. Прудська, І.Д. Бех, І.М. Шаповал та ін. – адаптацію студентівпершокурсників; А.Д. Андрєєва, В.І. Слободчиков, В.П. Казміренко розробили методики
дослідження соціально-психологічних чинників адаптації студентської молоді до
навчання та майбутнього фаху; М.І. Вітковська та І.В. Троцук – адаптацію групи, всього
студентського колективу. Адаптацію першокурсників як важливу передмову професійної
підготовки вивчають М.Г. Вієвська, О.О. Стягунова, Н.М. Дятленко, О.В. Маріна,
Н.І. Коцур, Т.В. Буяльська, М.Д. Прищак та ін.
Однак, адаптація студентів-першокурсників потребує подальшого дослідження для
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її оптимального вирішення, особливо у сучасних умовах суцільної кризи взаємодії
особистості та суспільства. Мало вивченою залишаються методи та форми реалізації
індивідуального підходу до адаптації студентів.
Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є теоретичний та
емпіричний системно-функціональний аналіз комплексу об'єктивних і суб'єктивних умов
дидактичної адаптації студентів-першокурсників; інтерпретація результатів педагогічного
констатуючого експерименту, проведеного серед студентів 1-го курсу Національного
університету харчових технологій; психолого-педагогічний аналіз чинників дезадаптації
студентів-першокурсників і розробка психолого-педагогічних рекомендацій щодо
забезпечення індивідуального підходу до особистості студента в процесі адаптації в
умовах ЗВО.
Виклад методики і результатів дослідження. Під процесом адаптації психологи
розуміють складну систему перетворень, що відбуваються з людиною відповідно до змін
умов її життя, внаслідок яких виникають певні якості: 1) адаптованість як безпосередній
результат цих перетворень, тобто стан узгодження наявних якостей і вимог середовища;
2) адаптивність як інтегрована особистісна якість, що забезпечує здатність людини до
подальших перетворень [3, с.76-78].
Адаптацію особистості студента автор розуміє як багаторівневий, динамічний
процес, пов'язаний із певною перебудовою особистості студента у межах включеності її
у модель навчання вищої школи та оволодіння новою соціальною роллю. Головна
функція адаптації студента полягає в адекватному розумінні та прийнятті норм і
цінностей зміненої моделі навчання та студентського колективу, які дадуть значні
можливості реалізації власного потенціалу в умовах ЗВО, а також отримання потенційних
можливостей для майбутньої професійної самореалізації. Студенти – першокурсники,
що оволодівають новою соціальною роллю, переживають інтенсивну перебудову
власного життя у багатьох аспектах. Зміни умов навчання і нове соціальне середовище
руйнують старі динамічні стереотипи та вимагають активізації таких механізмів адаптації
студентів: звикання, пристосування, відтворення, взаємодоповнення, створення,
управління та самоуправління, які розгортаються поступово відповідно до динаміки
процесу адаптації і часто призводять до стану психологічного перенапруження. Для
особистості студента психологічно важливо піти шляхом адекватної самозміни,
саморозвитку та самореалізації. Розвинена саморегуляція є провідним механізмом
адаптації студентів [1; 4].
Національний університет харчових технологій (НУХТ) є технічним університетом.
Студенти технічних спеціальностей мають більш прозору та стабільну перспективу у
майбутньому. Суспільство потребує фахівців таких спеціальностей, що робить навчання
в університеті не тільки корисним, а й привабливим з позиції благополучного
майбутнього, можливостей піднятись соціальним ліфтом. Соціально-значущі мотиви
інтегруються з пізнавальними і інтенсифікують розвиток професійних мотивів. Перші
задаються ззовні, другі обґрунтовуються цілями самовизначення у фаховій діяльності,
досвідом і цілями розвитку особистості [6]. Важливо, щоб вони співпадали та
відтворювались у структурі внутрішньої мотивації. З іншого боку, специфіка технічного
університету пов’язана з мінімізацією гуманітарних дисциплін, що є особистіснозорієнтованими та дають значимий розвивальний ефект. Тому актуальним для умов
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технічного університету є психолого-педагогічне керівництво процесом адаптації на рівні
індивідуальності студента, що відповідає концепції «Безперервної освіти» особистості,
яка безупинно розвивається.
В НУХТ студентам пропонується кілька розвивальних психологічних дисциплін за
вибором: «Розвиток організаторських та лідерських якостей», «Самореалізація
особистості», «Психологія відносин», «Психологія лідерства», «Психологія керівника
харчової промисловості», «Психологія ділової комунікації», «Навички командної
співпраці», «Професійна етика та медіаторство», «Психологія лідерства та
конфліктологія» тощо. Вони обираються багатьма студентами й активізують
індивідуальні потреби у саморозвитку та самовдосконаленні особистісно-професійного
потенціалу. Адаптація студентів – першокурсників потребує особливої уваги тому, що
звичні для них організаційні моделі навчання та спілкування відрізняються від моделей
вищої школи. Професійна підготовка у ЗВО є важливим етапом онтогенезу індивіду.
В цей час відбувається інтенсивне особистісне зростання, формування індивідуального
стилю діяльності, спілкування, взаємодії з діловими партнерами на основі розвитку
індивідуальності та закладаються основи майбутньої дорослості. Це – сензитивний
період для професійного та особистісного самовизначення. Перше пов'язане з розвитком
професійно значущих якостей, а друге – з розвитком системи ціннісних орієнтацій.
Важливим також є розвиток соціальної адаптивності особистості як інтегрованої якості,
що забезпечує здатність людини до подальших перетворень, відповідно до постійних
викликів сучасного життя [1; 2]. Перший курс закладає базу для успішного перебігу
виділених процесів у подальшому навчанні.
У НУХТ в 2018-2019 н. р. для реалізації індивідуального підходу у процесі адаптації
студентів-першокурсників організовано Центр з психологічної підтримки студентів у
межах міжнародного проекту «Повага дією», в якому систематично проводяться
індивідуальні діагностично-корегувальні консультації за запитом студентів, кураторів,
викладачів і батьків. З початку 2018-2019 н. р. було проведено більш 200 індивідуальних
консультацій у режимі конфіденційності за постійно діючим розкладом. Головна
проблематика: розвиток навчально – професійної мотивації; розвиток творчих
здібностей, конфлікти «Батьки та діти», педагогічні конфлікти, суїцидальні наміри,
самотність, зрада, професійне самовизначення, корекція професійного вибору,
невпевненість у собі та у своєму майбутньому, невизначеність в особистому житті тощо.
В центрі систематично (двічі на місяць) проводяться засідання Психологічного
дискусійного клубу, що збирає студентів різних курсів з усіх факультетів і інститутів НУХТ.
Студентів особливо зацікавили зустрічі на такі теми: «Хто Я?»; «Як бути впевненим у
собі? Подолання комплексів і стереотипів поведінки»; «Суїцид. Ставлення до життя і
смерті»; «Нерозділене кохання. Мистецтво любити»; «Емоції без фільтрів. Почуття під
контролем»; «Саморозвиток. Позитив і негатив»; «НЛП – безпека особистості»;
«Психологія щастя». Центр – це творчий мотиваційний майданчик для дружнього
спілкування та безумовного прийняття себе як особистості. Тут усіх об’єднує спільна
мета та панує атмосфера довіри і безпеки. Це надає багато можливостей живого
спілкування, розвитку, самовдосконалювання, отримування позитивного досвіду
формування цілей та обґрунтування власної позиції для творчої самореалізації.
Тут проводяться дискусії, тренінги, тестування, індивідуальні психологічні консультації,
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співбесіди щодо актуальних проблем студентського життя. Створено сайт для студентів
«Психологічна підтримка», на якому розміщено актуальну інформацію про роботу
психологічного центру з підтримки студентів, програму роботи психологічного
дискусійного клубу, а також корисні поради психолога щодо розвитку пізнавального
потенціалу (наприклад, «Правила ефективного запам’ятовування»;), розвитку
стресостійкості («Як керувати емоціями»), формування індивідуального стилю ділової
комунікації («Як виступати перед аудиторією», «Іспити без стресів»), поради батькам
студентів, кураторам і педагогам тощо. Важливо те, що в університеті робота з
педагогічної та психологічної підтримки проводиться комплексно із врахуванням
зовнішніх факторів, що впливають на свідомість і поведінку студентської молоді: засоби
масової інформації, соціальні мережі, спеціфіка комунікативної моделі взаємодії
студентів з різних регіонів, молодіжні субкультури тощо.
Зрозуміло, що локальна діяльність ЗВО, орієнтована тільки на «технологічний»
формально-організаційний аспект, гальмує успішну адаптацію студента. Тому в
університеті проектується не тільки модель конкурентного фахівця, але й модель
конкурентного суб'єкта самореалізації та лідерства з високим рівнем соціальної
відповідальності, здатного до безперервного навчання та розвитку. За прогнозами ООН
згідно Плану розвитку суспільства до 2030 року, відомого як Резолюція Генеральної
Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку
на період до 2030 року» головними критеріями конкурентності фахівця у 2030 році
будуть: 1) здатність до ефективного спілкування з людьми; 2) достатній рівень
практичних навичок роботи; 3) необхідний рівень академічних знань у фаховій галузі.
Розвиток комунікативної культури майбутнього фахівця є пріоритетним напрямком
діяльності центру психологічної підтримки студентів.
В Національному університеті харчових технологій було проведено педагогічний
констатуючий експеримент (жовтень-листопад 2018-2019 н.р.) серед студентівпершокурсників з метою дослідження індивідуальних особливостей перебігу процесу
адаптації студентів 1-го курсу та визначення й аналіз актуальних проблем адаптації та
чинників дезадаптації першокурсників. Вибірку склали 663 особи жіночої та чоловічої
статі (80,75% усіх першокурсників) віком 17-20 років.
Істотний вплив на перебіг процесів адаптації студентів мають такі чинники як
ставлення до обраного фаху, до свого майбутнього, рівень розвитку навчальнопрофесійної мотивації, позитивне самоставлення, особистісне самовизначення, ієрархія
цінностей, індивідуально-типологічні особливості, комунікабельність, працездатність,
командність, змістовна та організаційна самостійність, ґрунтовне засвоєння культурних
та соціальних норм поведінки тощо. Для експериментального дослідження було
розроблено анкету для моніторингу процесу адаптації студентів 1-го курсу. Анкета
складалась з 4-х змістовних складових: психодіагностичного тесту Г. Айзенка (версія А)
[9; 10] для визначення індивідуально-типологічних особливостей студента, що дозволило
скласти його базовий психотип, визначити його вплив на формування позитивного
психологічного клімату в студентський групі та план корекції поведінки і розвитку
адаптивних властивостей особистості, а також визначити рівень нейротизму для
профілактики конфліктів, істероїдної та агресивної поведінки та зниження тривожності і
перенапруженості психічних процесів і станів студента. Друга складова анкети була
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спрямована на визначення актуальних проблем дидактичної адаптації та входження у
новий колектив однолітків в університеті та у гуртожитку, а також рівня розвитку
навчально-професійної мотивації. Третя складова дозволила визначити наявність у
студентів психосоматичних ознак переживання стресів. Остання складова анкети за
методикою «незакінчених речень», модифікованою відповідно до мети дослідження,
дозволила дослідити характер міжособистісних взаємин з ровесниками, батьками та
самоставлення студента, ієрархію цінностей, рівень впевненості у собі та у
привабливому майбутньому, ставлення до здорового та якісного життя, рівень емоційночуттєвого, інтелектуально-пізнавального, вольового та соціально-комунікативного
аспектів розвитку. Як додаткові методи застосовувались веб-анкетування, тест ціннісних
орієнтацій (М. Рокича), тест Дембо-Рубінштейна (на визначення рівня самооцінки),
проективні методики: «Неіснуюча тварина», «Дім-Дерево-Людина», тест «Вибір кольору»
(М. Люшера), педагогічне та психологічне спостереження, контент-аналіз відповідей
студентів на запитання «Чому Ви обрали цей фах?», «Яким Ви бачите своє майбутнє?»,
«Ваша стратегія життя?», «Чим подобається Вам навчання в університеті?», «Що
порадили б Ви своєму найкращому другові?», «Чи подобається Вам атмосфера в групі?»,
експертне оцінювання, самоаналіз студентами власної поведінки, психологічних
особливостей особистості та проблем міжособистісних взаємин. Дослідження вимагало
індивідуального комплексного підходу та реалізації принципу «анонімності» у зв’язку з
високою особистісною значущістю вирішення проблеми адаптації для респондента.
Згідно гіпотези експерименту передбачалось, що процес адаптації на першому курсі
відбувається неоднорідно, з певними загостреннями і спадами, що може призводити до
нервових зривів і стресових реакцій. Реалізація індивідуального підходу психологів і
педагогів до особистості першокурсника допоможе подолати бар'єри адаптації. В одних
студентів формування нового стереотипу відбувається стрибкоподібно, в інших –
послідовно, залежно від індивідуально-типологічних особливостей і досвіду вирішення
аналогічних проблем. Адаптація студентів загострюється сучасними умовами вступу до
ЗВО, що інколи призводять до несамостійного та несвідомого вибору фаху (особливо
для комерційних студентів з недостатнім балом ЗНО), що знижує мотивацію навчання та
адаптивний ресурс, при цьому базова потреба розвитку особистості у самоствердженні
переноситься у царину розваг чи реалізації специфічних потреб і здібностей. Оволодіння
новою соціальною роллю – роллю студента як майбутнього фахівця може носити як
адекватні, так і спотворені форми, пов’язані з набуттям небажаних звичок.
За результатами проведеного констатуючого педагогічного експерименту методом
веб-опитування встановлено наступне. На початку навчання, у вересні 2018-2019 н.р.
першокурсники відчували ейфорію від досягнення важливої мети (86%), очікування
успіху у навчанні та привабливість майбутнього (79%). Зрозуміло, вступ до університету
в житті молодої людини – самостійний і відповідальний крок, що викликає переживання
ейфорії від власного успіху. Однак, через 2-3 місяці ( жовтень-листопад 2018-2019 н.р.)
за результатами комплексної анкети з адаптації студентів 67% респондентів відмітили
відсутність життєвої перспективи, 27,3% – роздратування з різних причин, 72,7%
першокурсників почали відчувати труднощі у навчанні та спілкуванні, а також стресові
реакції, зміни у самопочутті, що свідчить про наявність синдрому дезадаптації. Виявлено,
що 39% студентів потребують індивідуальної психологічної консультації у
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конфіденційному режимі. Для усіх студентів із синдромом дезадаптації організовано
збірні групи для проведення соціопсихологічних тренінгів з розвитку адаптивного
потенціалу особистості впродовж 2-го та 3-го семестрів навчання.
Існують об'єктивні ризики дезадаптації студентської молоді: соціальна
незахищеність, явища глобалізації, економічна криза, що провокує на компромісний вибір
професії, нестабільність у державі, у зв'язку з війною на сході, що руйнує незрілу
особистість і її майбутню перспективу та викликає явища алкоголізму, наркоманії тощо,
що може спрямувати до криміногенного середовища. Серед суб'єктивних чинників
особливої уваги заслуговують вольові якості особистості, між якими психологи виділяють
такі – цілеспрямованість, самостійність, відповідальність, почуття вчасності,
стресостійкість, дисциплінованість, орієнтація студента на завершеність дій, яка
виступає як фактор, що впливає на організацію циклу дій від початку до кінця [2, с. 25].
Внутрішні фактори охоплюють актуальний рівень шкільної підготовки, спрямованість
особистості, творчість мислення та стійке бажання оволодіти програмою професійної
технічної підготовки. Проаналізуємо проблеми дидактичної адаптації студентівпершокурсників. Дидактична адаптація як оволодіння студентами новою моделлю
навчання у ЗВО. Форми та методи навчання у вищій та у середній школах мають значні
відмінності. У ЗВО – це самостійна робота та самоосвіта. Для викладачів навчити
студентів вчитися більш важливо, ніж озброїти їх конкретними предметними знаннями.
Однак, деякі викладачі використовують технології навчання, які не забезпечують
поступовий перехід від шкільної системи до системи навчання у технічному університеті,
не враховують наявний рівень шкільної підготовки, мотивації навчання та навичок
самостійної роботи першокурсника. Гальмує адаптацію першокурсників і те, що
навчально-виховний процес часто починається без необхідної індивідуальної
діагностики знань і особистісних якостей студентів: здібностей, ієрархії ціннісних
орієнтацій, мотивації, її спрямованості та стійкості тощо. Тому доцільно педагогам,
кураторам, психологам проводити оперативну первинну діагностику рівня знань і
здібностей студентів, а також важливих особистісних якостей, що складають ресурс
адаптації першокурсників [7]. Студент повинен сформувати свій індивідуальний стиль
навчально-професійної діяльності. Це головне новоутворення розвитку особистості у
студентському віці [1].
Результати проведеного автором експерименту свідчать, що студенти 1-го курсу у
більшості не здатні оптимально самоорганізуватися в процесі навчання. Змістовна та
організаційна самостійність розвинені лише у 23% першокурсників; високий нейротизм
виявлено у 21,20% студентів. Нецікаві лекції відзначили 23% студентів, на високі вимоги
педагогів вказали 23,5% усіх респондентів. Кореляція показників підкреслює важливість
навичок самостійної роботи студентів і неспівпадання досвіду навчання у середній школі
вимогам вищої школи. Результати дослідження показують, що 38% респондентів
зазначають небажання вчитись; відповідно недостатність практичних знань – 18,83%;
відсутність необхідної літератури – 13,75%. Обмаль навичок самостійної роботи з
інформацією; недостатнє вміння конспектувати, працювати з науковою та навчальною
літературою – 27%. Це вказує на недостатній досвід першокурсників самостійного пошуку
необхідної інформації та здатність застосовувати її на практиці, а також недооцінку
викладачами перехідного періоду у студентів для подальшого якісного навчання.
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Важливо визначити особистісне значення навчання та фаху для кожного студента, що є
передумовою формування мотивації досягнень його особистості. Це активізує розумову
діяльність, розвиток творчого потенціалу і працездатності студентів-першокурсників,
оскільки обсяг інформації, що потребує інтелектуальної обробки значно збільшується.
Вплив мотивації на якість навчальної діяльності відбивають два закони Р. Йеркса
та Д. Додсона: 1) збільшення інтенсивності мотивації підвищує якість діяльності до рівня
оптимуму мотивації (найвищих показників успішності діяльності), а потім поступово
зменшується. Ця закономірність не поширюється на пізнавальну мотивацію, постійне
зростання якої збільшує результативність навчальної діяльності; 2) ускладнення
діяльності суб’єкта знижує оптимум його мотивації. Саме мотиви навчання визначають
продуктивність дидактичного процесу і мають значний вплив на адаптацію студентів [6;
8]. У результаті констатувального експерименту визначено такі внутрішні перепони
дидактичної адаптації першокурсників: невміння організувати самостійну роботу,
відсутність навичок конспектування, опрацювання навчальної бібліографічної
літератури, невміння пристосуватися до нових, суттєво відмінних від шкільних вимог,
методів, форм навчання та контролю знань тощо. Це говорить про те, що адаптація
першокурсників бере свій початок ще в старших класах школи.
Адаптація до навчання у вищій школі розпочинається зі створення передумов для
успішного навчання: свідомого вибору фаху, готовність до навчання у технічному
університеті, формування життєвих планів, пов’язаних з майбутнім навчанням,
інтенсифікацією підготовки до ЗНО, формування привабливого образу майбутньої
навчальної та фахової діяльності, усвідомлення позитивного взаємозв'язку своїх
здібностей і якостей особистості з успіхом у фаховій та соціальній діяльності, набуття
досвіду самостійності, розвиток цілеспрямованості, організованості, саморегуляції,
відповідальності, можливостей і практичних навичок проживання на відстані від батьків.
Усі ці якості центруються навколо мотивації першокурсника [6; 8]. Також виявлено такі
зовнішні перепони: недостатня (без самостійної роботи) кількість інформації на лекції, її
надмірна різноманітність, інколи суперечливість, монотонність; обсяг та ступінь важкості
завдань, що перевищує можливості студента їх інтелектуально опрацювати; невизначені
вимоги, нерівномірність академічного навантаження, що досягає найвищого рівня під час
сесії; авторитарна модель педагогічного спілкування викладача, критичні обставини та
ризик під час прийняття рішень. Так, 15,1% респондентів вказали «Боюся сесії», «Боюся
зробити помилки». Непорозуміння з окремими викладачами (студенти пояснюють через
отримання нижчих оцінок, ніж очікували) виділили усього 17.88% першокурсників.
Така психологічна непідготовленість особистості призводить до виникнення
суперечностей між внутрішніми можливостями студента та зовнішніми вимогами якісного
навчання в університеті. Для їх вирішення необхідна індивідуальна педагогічна та
психологічна підтримка першокурсників. Можна визначити такі критерії готовності
студентів до навчання у технічному університеті: когнітивний – розуміння студентами
мети свого навчання, його зв'язку із майбутньою фаховою діяльністю, знання структури і
змісту професійної галузі знань; мотиваційний – прагнення до самостійності, стійкий
інтерес до нових знань, бажання володіти фаховою термінологією; операційний –
володіння методами засвоєння професійно- значущої інформації, володіння навичками
самостійної роботи; емоційно- вольовий: особистісне ставлення до характеру і
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результату навчання, вміння будувати позитивні міжособистісні відносини, вироблення
певних комунікативних навичок, вміння виявляти і долати труднощі, наявність соціально
схвалених ціннісних орієнтацій і моральних якостей, впевненість в успіху, висока
самоорганізація, отримання задоволення від самостійного здобуття професійно
значущої інформації; інформаційний – мовна, інформаційно-технічна і предметна
компетентність.
Виявлено такі причини дезадаптації першокурсників: 1) негативні переживання,
пов'язані із утратою вчорашніми учнями шкільного колективу з його взаємодопомогою та
моральною підтримкою батьків (96%); 2) недостатня психологічна готовність до
оволодіння основами фаху, 3) невизначена професійна перспектива (67%); 4) невміння
самостійно регулювати власну поведінку ( 56%); 5) низький рівень розвитку навчальнопрофесійної мотивації (38%); 6) відсутність оптимального режиму праці та відпочинку в
нових умовах ЗВО, що викликає психосоматичні реакції організму (35%); 7) проблеми
особистого життя, становлення міжособистісних стосунків студентів у групі (40%);
8) слабка шкільна підготовка, що не відповідає високим вимогам викладачів, звичка
«навчатися, але не вчити» (24%); 9) важке налагодження позитивних взаємин із
співмешканцями у гуртожитку, а також умов побуту й самообслуговування (15%).
Висновки і перспективи подальших досліджень. На перебіг адаптації студентівпершокурсників впливає комплекс суб'єктивних і об'єктивних чинників: організація
навчально-виховного процесу, що створює оптимальні психолого-педагогічні умови для
розвитку потенціалу адаптованості та самореалізації індивідуальних можливостей
студентів, формує систему колективних та індивідуальних форм навчання; профілізація
та фундаменталізація навчання; моделювання робочих ситуацій, що спонукають до
професійної діяльності тощо; а також, усвідомлення студентами особистісного значення
та цінності професійної освіти; розвиток суб’єктності, позитивного ставлення до себе та
свого якісного майбутнього, професійної рефлексії, а також пізнання та розуміння
власних індивідуальних особливостей мотивації та адекватної моделі професійної
успішної діяльності.
Для успішної адаптації першокурсникам потрібно приділити особливу увагу на рівні
індивідуального підходу до розвитку їхньої особистості. Дослідження підтверджують, що
психодіагностика адаптаційних властивостей студентів-першокурсників важлива для
подолання синдрому дезадаптації. Останній негативно відбивається на роботі
пізнавальних процесів (сприймання, уваги, пам'яті, мислення, уяви), а також викликає
стресогенні реакції емоційно-почуттєвої сфери (невпевненість у собі та своєму
майбутньому, негативне самопочуття, поганий настрій, недовіра до оточуючих,
конфліктність поведінки) і мотиваційно-смислової царини (відсутність мотиву
збереження здоров'я та життя, відсутність сенсу майбутньої фахової діяльності,
неусвідомлення соціальної значущості професійної самореалізації, розмитий чи
несформований життєвий план). Результат розвитку адаптивних властивостей залежить
від того, яка спеціальна робота здійснюється керівництвом, педагогічним колективом,
психологами і органами студентського самоврядування у першому семестрі навчання.
Інтенсивний розвиток адаптаційного потенціалу студента на першому курсі значно
підвищує якість його освіти у подальшому навчанні.
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of adaptation: Results of the experiment. The article analyzes the results of ascertain
pedagogical experiment about investigation of the first year student's adaptation process
empirical facts in the 2018-2019 academic year of the study at National University of Food
Technologies. Substantiation of the Individual approach to Students's first year necessity in
process of adaptation made in thith work. Such adaptational mechanismes as
Accustomedation, Adjustment, Reprodusement, Interadition, Creation, Management and
Selfmanagementare distinquished here. Succesful adaptational criterions are noticed in thise
article. There are such as Cognitive, Motivative, Effective, Informational, Will-Power and
Emotional. The actual transitional period of the first year Student's effective individual didactic
adaptation are point out at that item. Correlation between adaptation and selfrealization
processes of the Students's first recruitment are determined. Author analysed the own
experience of the Freshmans individual interactive in the Psychological Facilitation Centre at
National University of Food Technologies. Objective and subjective circumstances complex of
the succesful First year Student's adaptation described here. The adaptation barriers and the
ways of its overcoming are defined at the work. Into our research the practical psychological
and pedagogical recommendations about the Personality's Student adaptation properties
development and improvement the quality of education for Higher School Teachers,
Academical Groups Curators and Student's Leaders were made.
Key words: adaptation process; Student's Personality; adaptation qualities of the
Student; negative adaptation factors, the ways of improvement the quality of Technical
University Student's Education; Pedagogics and Psychology of Higher Professional School.
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О.І. Пенькова
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОЦЕСУ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ
СУСПІЛЬНИХ ВЗАЄМИН

Пенькова О.І. Психологічні чинники процесу саморегуляції особистості у
системі суспільних взаємин. У статті аналізується проблема становлення та розвитку
особистості як саморегулюючої системи та як суб'єкта самоактивності. Констатується, що
уміння критично оцінювати себе, довільно спрямовувати і перебудовувати власні вчинки,
прагнення до дотримання соціально цінних і особистісно значущих норм – це вияви
саморегуляції поведінки. Вони переконливо свідчать, що поза розвитком даної якості
неможливий процес становлення творчої, соціально відповідальної особистості із
критичним ставленням до оточуючого середовища, усвідомленням свого місця і ролі
серед інших. Експериментально доведено що саморегуляція може здійснюватися за
умови, якщо особистість крім здатності адекватно відображати й моделювати наявну
ситуацію має змогу перетворювати власну активність (зовнішню і внутрішню) відповідно
до моделі передбачуваної ситуації.
Ключові слова: особистість, цінності, свідомість, самосвідомість, самореалізація,
поведінка.
Пенькова Е.И. Психологические факторы процесса саморегуляции личности
в системе общественных отношений. В статье анализируется проблема становления
и развития личности как саморегулирующей системы и как субъекта самоактивности.
Констатируется, что умение критически оценивать себя, произвольно руководить и
перестраивать личные поступки, стремление к соблюдению социально ценных и
личностно значимых норм – это проявления саморегуляции поведения. Они
убедительно свидетельствуют, что вне развития данного качества невозможен процесс
становления творческой, социально ответственной личности с критическим отношением
к окружающей среде, осознанием своего места и роли среди других. Экспериментально
доказано, что самореализация может осуществляться при условии, если личность кроме
способности адекватно отражать и моделировать наличную ситуацию имеет
возможность превращать собственную активность (внешнюю и внутреннюю) в
соответствии с моделью предполагаемой ситуации.
Ключевые слова: личность, ценности, сознание, самосознание, самореализация,
поведение.
Постановка проблеми. Загальнометодологічні принципи дослідження знайшли
своє відображення в фундаментальних теоретичних положеннях про спадковість,
цілісність, детермінованість, причиннообумовленість психічного розвитку особистості,
про сензитивність і критичні періоди в її становленні (Боришевський М.Й. [2], Костюк Г.С.
[5], Максименко С.Д. [7], Сердюк Л.З. [14, 15]). В зарубіжній психології дане питання
вивчали: (Р. Бернc [1], У. Джемс [3], А. Маслоу [8], Г. Олпорт [10], К. Роджерс [13]) та інші.
У дослідженнях, що вивчають саморегуляцію, суттєвим є визначення
психологічного змісту самого поняття та розмежування його з іншими спорідненими
поняттями. Під саморегуляцією найчастіше розуміють вміння людини розкривати власні
можливості, підпорядковуючи своїм цілям психічні та фізичні функції організму.
290

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Саморегуляція визначається також і як забезпечення особистісної активності, що
обумовлює прояв наполегливості, цілеспрямованості, ініціативності у вчинках,
діяльності, праці. В роботах деяких авторів саморегуляція розглядається як процес, що
спрямований на корекцію або зміну дій у відповідності із завданнями суб’єкта й умовами,
у яких він діє.
У психологічній літературі під саморегуляцією розуміється система психічного
самовпливу з метою свідомого управління особистістю своїми психічними станами у
відповідності з вимогами ситуації та доцільністю. Саморегуляція є функціональним
вираженням тих внутрішніх умов, що визначають ефект зовнішніх, передусім соціальних
впливів, завдяки яким особистості притаманна властивість самоактивності.
Аналіз останніх публікацій. Реалізуючи мету дослідження, ми виходили з того, що
процес самореалізації особистості передбачає її власну активність, спрямовану на
самотворення і самоствердження цінності Я. Ціннісно-смисловий аспект, що
представлений у працях Боришевського М.Й. [2], Леонтьєва Д.О. [6], Максименка С.Д. [7],
Музики О.Л. [9], Пенькової О.І. [12, 13], Сердюк Л.З. [14, 15], розглядає регулятивну роль
таких факторів як спосіб життя, норми, ритуали, цінності, ціннісні орієнтації, ідеали,
інтереси та їх вплив на характер регулювання й вибір стилю поведінки в соціумі.
Леонтьєв Д.О. [6] виокремлює три рівні аналізу проблеми самореалізації
особистості. Найбільш загальний філософський рівень той, на якому розглядаються
питання про суть людини, про суть процесу самореалізації. На соціологічному рівні
вирішуються питання про шляхи і способи самореалізації особистості в конкретних
соціокультурних умовах її існування. На психологічному рівні аналізуються особистісні
якості і конкретні зовнішні умови, що дозволяють даній особистості продуктивно
самореалізуватись. Тут досліджується мотиваційна основа самореалізації, зворотній
вплив об’єктивної і суб’єктивної ефективності самореалізації на особистість і діяльність
суб’єкта, тим самим піднімаються проблеми самооцінки, рівня домагань, психологічного
віку тощо.
В акмеології досліджуються закономірності, тенденції, умови і фактори, що
впливають на самоздійснення людиною свого творчого потенціалу. Як зазначає
Деркач А.О. [4], самореалізація, об’єктивно мотивована потреба відбутися, що стає
метою, здійснюється в реальних діях, в конкретних видах діяльності, є необхідним
моментом не лише саморозвитку індивіда, зростання його самості у розвиваючій
діяльності, але і його діяльності через накопичення творчих рішень, які формують нові
дистанції і структури пошуку, ускладнення її структури, підвищення ступеня дієвості. І в
цьому плані самореалізація об’єктивно виступає як необхідний момент онтогенезу, як
особлива внутрішня структуроутворююча його сторона, що передбачає не лише
розвиток-саморозвиток індивіда, але й його об’єктивно задану і об’єктивно необхідну
реалізацію в соціальному світі і соціального світу в ньому.
Представники даного підходу вважають, що об’єктивна потреба в самореалізації
суб’єкта як умови розвитку суспільства співпадає з об’єктивною потребою
самоставлячого, самоусвідомлюючого себе, здатного для суб’єктної дії, вибору індивіда,
що реалізує дану потребу в реальній діяльності, у якій він відтворюється і відтворює
соціальне діяльнісно в діяльності. Розгортання в процесі онтогенезу двох
взаємопов’язаних його сторін – саморозвитку і самореалізації, взаємозумовлюючих одна
одну, і забезпечує розвиток людини як феномена соціального, де діяльність не просто
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засіб забезпечити собі життя, а особливий циклодинамічний процес, який змінює і
розвиває його носія і забезпечує здійснення індивіда як реального суб’єкта діяльності,
що відтворює в ній свій соціальний світ.
Відмінною особливістю цієї сторони самоконструювання себе людиною –
самореалізації – є мотивація утвердження себе як активно діючого серед інших в
суспільстві суб’єкта розвитку. При цьому самореалізація у реальному житті як об’єктивно
обов’язковий (хоч і здійснюваний у різній мірі) компонент процесу розвитку в усіх
випадках передбачає цілеспрямованість презентації людиною себе соціуму у тій чи іншій
формі презентації останнього – мікросоціуму, макросоціуму – від сім’ї до світової
спільноти. Самореалізація визначається у своїх межах ступенем здібностей,
можливостей людини як дієвого суб’єкта, енергетичним потенціалом його дієвості,
вражає різні просторово-часові і смислові структури свого виконання, фіксує різні рівні і
форми здійснення на різних етапах онтогенезу.
Але найбільш важливу роль відіграє та обставина, що в процесі самореалізації
здійснюється потреба індивіда реалізовувати себе в своєму особистому,
індивідуальному творчому пориві, в реальному значущому для нього досягненні і потребі
прийняття його досягнень іншими, суспільством як реально соціально значущого,
потреба приймати участь у відтворенні соціального через презентацію йому свого Я,
відбутися як реальний носій соціального.
Виходячи з проведеного аналізу літературних джерел, можна констатувати, що
самореалізація особистості – це усвідомлене, цілеспрямоване планування, побудова й
перетворення суб’єктом власних дій і вчинків відповідно до особистісно значущих цілей,
актуальних потреб. Саморегуляція може здійснюватися за умови, якщо особистість крім
здатності адекватно відображати й моделювати наявну ситуацію має змогу
перетворювати власну активність (зовнішню і внутрішню) відповідно до моделі
передбачуваної ситуації. Завдяки складності даного феномена у науковій літературі
існують підходи, у яких чітко представлені автентичні методологічні конструкти,
концепції, дослідні методи для пізнання особливої сфери розвитку людини в онтогенезі.
Виходячи з означених проблем, ми підійшли до емпіричного вивчення
психологічних чинників самореалізації особистості.
Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження – здійснити
порівняльний аналіз вираженості самореалізаційних характеристик з показниками
самодетермінації та з показниками психологічного благополуччя особистості.
Виклад методики і результатів дослідження. Було використано
самоактуалізаційний тест (САТ) Е. Шострома (адаптація Ю.Є. Альошиної, Л.Я. Гозмана,
М.В. Загіки і М.В. Кроза) та опитувальник «Шкала психологічного благополуччя» К. Ріфф,
адаптована Т.Д. Шевеленковою і Т.П. Фесенко.
У дослідженні взяли участь 356 студентів вищих навчальних закладів м. Києва.
В таблиці 1 представлені результати визначення здатності досліджуваних до
самодетермінації, яка розглядається нами як один із найважливіших опосередковуючих
чинників самореалізації особистості. Тест самодетермінації включає дві шкали: шкалу
автономії і шкалу самовираження. Шкала автономії вимірює ступінь впевненості людини
в тому, що вона у власному житті має можливість вибору і що саме вона здійснює цей
вибір, визначаючи хід власного життя. Шкала самовираження визначає, якою мірою
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людина переживає власне життя, як таке, що відповідає її бажанням, потребам і
цінностям.

Автономія

,081

,291** ,132*

,218** ,130*

Самовираження

,130*

,064

,037

,044

,298** ,439** ,136*

-,190** ,083

,111*

,328** ,090

,212** -,088

-,016

Креативність

Пізнавальні
потреби

Контактність

Прийняття
агресії

Синергія

Природа людини

Самоприйняття

Самоповага

Спонтанність

Сензитивність

Ціннісна
орієнтація
Гнучкість
поведінки

Підтримка

Орієнтація в часі

Таблиця 1
Кореляційні зв’язки показників самореалізації з показниками самодетермінації
особистості

,197** ,202** ,217** ,397**
-,028

-,115* ,127*

-,200**

**. Кореляція значима на рівні 0.01 (2-сторон.).
*. Кореляція значима на рівні 0.05 (2-сторон.).

Проведений аналіз свідчить, що значущі відмінності (p < 0,001) було виявлено у
шкалі «Автономія» за такими параметрами: самоповага, креативність, природа людини,
спонтанність, підтримка. Розглянемо дані характеристики більш детально,
Критерій «Самоповага» вказує насамперед на здатність самоактуалізуючої
особистості цінувати свою гідність, позитивні якості характеру, поважати себе через ці
якості.
«Креативність». Даний показник характеризує виразність творчої спрямованості
особистості. Мова іде не про особливі таланти, а про спонтанну креативність, яка має
місце у повсякденному житті.
«Природа людини». Дана якість означає безумовне, адекватне сприймання себе і
інших людей такими, якими вони є, з недоліками та вадами. Водночас самореалізуюча
особистість орієнтована на самовдосконалення.
«Спонтанність». Така особистість не намагається справити враження на будь-кого,
поводить себе природно і невимушено. Як людина самодостатня і впевнена у собі, вона
не має потреби у самоствердженні, а тому не прагне грати соціальні ролі, які не властиві
її природі.
Критерій «Підтримка» свідчить про те, що самоактуалізуюча особистість відносно
незалежна у своїх вчинках, прагне керуватися у житті власними цілями, переконаннями і
принципами, що водночас не передбачає ворожості до оточуючих і конфронтації з
груповими нормами. Вона вільна у виборі та не залежить від зовнішнього впливу.
З даних таблиці видно, що за шкалою «Самовираження» отримано обернені
кореляційні зв’язки: зокрема самовираження корелює з сензитивністю (-,190**), та
креативністю (-,200**), тобто можемо бачити, які механізми і в якій мірі працюють на
підтримку самовираження. Очевидно, що змістовні перспективи самовираження
студентів полягають в їх орієнтації на досягнення життєвих цілей, пов’язаних з власним
розвитком (особистісним і професійним), а також прагненням мати й підтримувати
гармонійні стосунки з оточуючими.
Виявлені взаємозв’язки показують, за рахунок яких внутрішніх ресурсів особистості
забезпечується підтримка високого рівня самодетермінації та які параметри особистості
опосередковують її самореалізацію. Наші досліджувані виявили здатність відчувати себе
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емоційно незалежними від оточення, не піддаватися емоційному навіюванню або тиску
інших людей, не підлягати безпосередньому зовнішньому впливу. Особистісна автономія
пов’язана з внутрішньою свободою, самоефективністю, психологічним благополуччям.
тощо.
Таблиця 2

,098 ,298**

Підтримка

,130*

Ціннісна
орієнтація
Гнучкість
поведінки

,329**
,166**

,039

,072 ,159**

-,024 ,190** -,220**

,119*

,088

,132* ,286** ,221**

,320** ,384** -,276**

-,002

,066

,132* ,150**

,030 ,186** -,257**

-,023

-,108*

-,074 ,169**

-,025

-,059

-,058

,086 ,198**
,055

Сензитивність

-,010 -,207**

Спонтанність

,289**

,102 ,228** ,220** ,293**

,176** ,368** -,350** ,232**

,077

Самоповага

,241**

,205** ,156** ,257** ,154**

,095 ,280** -,360** ,144**

,145**

Самоприйняття ,144**

,031 ,229** ,188**

Природа
людини

,043

,118*

-,017

Синергія

,021

,068

Прийняття
агресії

,108*

Контактність

-,078 -,329** ,197**

,012

Пізнавальні
потреби

-,011

,022

-,088 ,162**

Креативність

,055 -,137** ,212**

,028 ,189**

,060

-,043 ,247** -,269**

-,018 -,181**

,026 ,222**

-,055

-,088

-,018

,063

,207**

-,003

,032 ,189**

-,097

-,082

-,009

-,030

,175**

-,011 ,230**

,028 ,223**

-,031

,068

,044

,055

,207**

-,004 -,155**

-,068

,073

-,054 -,193**

-,089

,021

-,024

-,071

-,047

-,106*

,087

-,044

-,038

,001

-,076

,029

,055

Відкрита
система

,086 ,367** -,382** ,155**

Сенс життя

,136*

,046 ,168**
,235**

Баланс афекту

,180**

Самоприйняття

Автономія1

,243**

Цілі в житті

Позитивне
ставлення

Орієнтація в
часі

Особистісне
зростання

Психологічне
благополуччя

Управління
середовищем

Кореляційні зв’язки показників самореалізації з показниками
психологічного благополуччя особистості

**. Кореляція значима на рівні 0.01 (2-сторон.).
*. Кореляція значима на рівні 0.05 (2-сторон.).

В таблиці 2 подані кореляційні зв’язки процесу самореалізації з показниками
психологічного благополуччя, значущі відмінності (p < 0,001), яке Сердюк Л.З. [14]
визначає як системну якість людини, що набувається нею у процесі життєдіяльності на
основі психофізіологічного збереження функцій, проявляється в переживанні змістовної
наповненості і цінності життя загалом як засобу досягнення внутрішніх соціально
орієнтованих цілей і слугує умовою реалізації її потенційних можливостей і здібностей.
Як показали результати дослідження, рівень самореалізації особистості
зумовлений насамперед ступенем розвитку інтегральних психічних утворень,
сформованістю особистісно-смислових механізмів, що актуалізують дані утворення.
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При дослідженні параметрів психологічного благополуччя виявлено, що суттєву
роль в самореалізації студентів відіграють такі фактори, як управління середовищем і
самоприйняття. Вони позитивно пов’язані з таким показником, як орієнтація в часі, що
характеризує здатність особистості переживати справжній момент свого життя цілісно,
позитивно ставитися до себе тощо. Загалом ці результати свідчать, що самореалізуюча
особистість у студентському віці ще не має деталізованих планів на весь період життя.
Об’єктивний зв’язок даних характеристик психологічного благополуччя й зумовив такі
показники.
Важливими психологічними умовами ціннісної самореалізації досліджуваних є
наступні якості: психологічне благополуччя, мета життя, самоприйняття. Варто
зауважити, що всі три показними взаємопов’язані між собою. Студенти орієнтуються на
цінності, що притаманні самореалізуючій особистості, яка має мету в житті. Вони
здійснюють вибір відповідно до їх соціальної активності, що скерована на приведення
внутрішніх резервів у відповідність до умов оточуючого середовища для успішної
самореалізації. Як показують результати наших попередніх досліджень [11; 12], студенти
активізують лише ті цінності, які відіграють у їх житті важливу роль. Цінності стають
підставою для самореалізації особистості.
В результаті кореляційного аналізу були встановлені позитивні зв’язки між
спонтанністю та психологічним благополуччям, особистісним зростанням,
самоприйняттям та осмисленістю в житті. Змістовна інтерпретація цих шкал свідчить про
здатність досліджуваних переживати у всій повноті теперішній момент свого життя
цілісно, відчуваючи нерозривність минулого, сьогодення і майбутнього, незалежність їх
поведінки від зовнішнього впливу.
Дані тестування показали, що тільки одна шкала достовірно корелює з
самоприйняттям особистості. Це – шкала автономії, яка визначається як самостійність,
нонконформізм, висока саморегуляція, наявність власних критеріїв оцінки себе.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, підводячи
підсумок наведеного емпіричного матеріалу, слід наголосити, що отримані в нашому
дослідженні дані дозволяють підтвердити припущення про можливість розгляду
самореалізації особистості як складного інтегративного процесу взаємодії особистісного
потенціалу і соціуму. Самореалізація особистості залежить від її індивідуальних
особливостей, від її ставлення до свого внутрішнього світу, від глибини інтенсивності
процесу пізнання себе тощо.
Однією з важливих детермінант, яка може справляти конструктивний вплив на
самореалізацію особистості є цінності. Це – різнобічний феномен. Утворений в
результаті суб’єкт-об’єктних відносин, він зумовлює цілий ряд сутнісних характеристик
людини. Особистість відображає ієрархію суспільних цінностей у специфічній формі:
через особливості індивідуальної свідомості, багато в чому не тотожної суспільній. У
своєму виборі ціннісних орієнтацій, вчинків, поведінки, характеру взаємин з іншими
людьми самореалізуюча особистість актуалізує лише ті цінності, які для неї життєво
важливі і від яких залежить динаміка її самовдосконалення. Цінності стають підставою
для самореалізації особистості.
Отримані в емпіричному дослідженні результати розкривають проблему
становлення та розвитку особистості як саморегулюючої системи та як суб'єкта
самоактивності. Уміння критично оцінювати себе, довільно спрямовувати і
перебудовувати власні вчинки, прагнення до дотримання соціально цінних і особистісно
значущих норм – це вияви саморегуляції поведінки. Вони переконливо свідчать, що поза
розвитком даної якості неможливий процес становлення творчої, соціально
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відповідальної особистості із критичним ставленням до оточуючого середовища,
усвідомленням свого місця і ролі серед інших. Наші досліджувані виявили здатність
відчувати себе емоційно незалежними від оточення, не піддаватися емоційному
навіюванню або тиску інших людей, не підлягати безпосередньому зовнішньому впливу.
Особистісна автономія пов’язана з внутрішньою свободою, самоефективністю,
психологічним благополуччям. тощо.
Процесс самореалізації пов'язаний з феноменом потреби у самовдосконаленні,
одній з найвищих потреб особистості, яка спрямована не лише на реалізацію людиною
своїх сил і здібностей, а на постійне зростання своїх можливостей, на покращення якості
власної діяльності. Це – процесс, в результаті якого відбувається системна
трансформація особистості. Самовдосконалення не вичерпується своїм суб'єктивним
змістом, а діє як об'єктивний фактор, впливаючи на взаємовідносини між людьми, на
домагання особистості, її життєву спрямованість, у значній мірі формуючи її. Розвиток
поведінки зрілої особистості характеризується більш узагальненим усвідомленням себе,
адекватною самооцінкою, наявністю здатності регулювати свої дії не лише під впливом
обставин, а й самостійно, появою більш загальної і віддаленої за часом мети,
виникненням внутрішніх стимулів, регулюючих діяльність, формуванням потреби у
самотворенні як одному з проявів самоактивності.
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Penkova O.I. Psychological factors of a person’s individual’s self-regulation in the
system of social relations. The article analyzes formation and development of a person as a selfregulated system and as an actor of self-activity. It is stated that the ability to evaluate critically oneself,
to direct arbitrarily and restructure one’s own actions, the desire to comply with socially valuable and
personally significant norms are manifestations of behavioral self-regulation. The article justifies
convincingly that without such developed personal trait, a person cannot become creative, socially
responsible with a critical attitude to own environment and awareness on own place and role among
other people. The performed experiment has proven that self-realization can take place under the
condition when a person, besides his/her ability to reflect adequately and to model a current situation,
is able to transform his/her activities (external and internal) in accordance with the created model.
Keywords: personality, values, consciousness, self-consciousness, self-realization, behavior.
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С.О. Подофєй
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙ ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У
ПЕДАГОГІВ

Подофєй С.О. Особливості формування емоцій та емоційного вигорання у
педагогів. У статті розглядаються теретичні підходи до розуміння сутності емоцій.
Розкрито зв’язок емоційної сфери з когнітивними процесами, поведінкою та
формуванням особистості. Поданий теоретичний та емпіричний аналіз досліджень
емоційної сфери педагогів та студентів. Визначено особливості прояву їх емоцій та
синдрому емоційного вигорання. Пошук причин такого явища, сприяє визначенню шляхів
запобігання емоційного вигорання у студентів, педагогів. Особливо важливою є
організація психолого-педагогічної профілактичної роботи зі студентами.
Ключові слова: емоції, емоційна сфера, синдром емоційного вигорання, когнітивна
схема емоцій.
Подофей С.А. Особенности формирования эмоций и эмоционального
выгорания у педагогов. В статье рассматриваются теоретические подходы к
пониманию сущности эмоций. Раскрыта связь эмоциональной сферы с когнитивными
процессами, поведением и формированием личности. Представлен теоретический и
эмпирический анализ исследований эмоциональной сферы педагогов и студентов;
особенности проявления их эмоций и синдрома эмоционального выгорания. Поиск
причин такого явления, способствует определению путей предотвращения
эмоционального выгорания у студентов, педагогов. Особенно важной является
организация психолого-педагогической профилактической работы со студентами.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональная сфера, синдром эмоционального
выгорания, когнитивная схема эмоций.
Постановка проблеми. Соціально-політичні зміни в Україні, перехід освітніх
закладів до європейських стандартів роботи висувають складні вимоги до педагогів, що
підвищують рівень інтенсивності їх роботи та відповідальності, які впливають на
емоційний стан працівників. Відповідно до проблеми емоційно напруженої діяльності
вчителів, та студентів необхідно аналізувати та узагальнити концептуальні підходи
виникнення у них емоцій та обрати ті теоретичні підходи, що визначають особливості
детермінації емоцій й формування у них оцінки ситуації, що викликала емоційну реакцію.
Для конкретизації сутності емоцій та особливостей їх виникнення та оцінки, а також
визначення наслідків інтерпретації людиною власних емоцій чи емоцій інших необхідно
проаналізувати теорії виникнення емоцій. Серед них є такі: неврологічні – засновані на
концепції про те, що діяльність мозку викликає емоційну реакцію; фізіологічні – засновані
на концепції про те, що реакції тіла породжують емоції; когнітивні – засновані на концепції
про те, що мислення і ментальна діяльність відповідають за емоції.
Аналіз останніх публікацій. Важливою є проблема формування емоційної сфери
студентів як майбутніх педагогів у навчальній діяльності. Зокрема в останніх
дослідженнях психологи визначають особливості емоційних станів студентів при
виконанні конкретних завдань, виявляють особливості впливу емоційної сфери на
формування професійного становлення особистості у навчальних закладах.
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Метельська Н.Й. досліджує емоційне вигорання та робить висновки про те, що високий
рівень позитивного самоставлення педагогів співвідноситься з низьким рівнем прояву
симптомів та фаз вигорання у їх професійній діяльності [6, с.97-108]. Максьом К.В.
розкриває необхідність удосконалення управліня особистості власними емоціями, що є
однією із структурних компонентів емоційного інтелекту, який значну роль відіграє в
подоланні проявів емоційного вигорання [5, с.348-355].
Формулювання мети і завдань статті. Аналізуючи роль емоцій в життєдіяльності
студентів та педагогів, ми ставимо задачу дослідити особливості формування їх емоцій,
спираючись на теорії виникнення емоцій. Надалі необхідно визначити особистісну та
міжособистісну функцію емоцій в аспекті загального ставлення студентів до себе, до
групи, до процесу навчання та набуття професійного теоретичного та практичного
знання. Відтак вважаємо важливим пошук причин такого явища, що сприяє виявленню
шляхів запобігання емоційного вигорання, а також впровадження профілактичної роботи
для студентів та педагогів. Тому подальше глибоке вивчення емоційного вигорання, а
саме пошук причин цього на ранніх етапах навчання є ефективним та перспективним.
Перш ніж розробити систему психокорекційних заходів для педагогів та студентів,
необхідно на наш погляд аналізувати та узагальнити концептуальні підходи виникнення
емоцій та обрати ті теоретичні підходи, що визначають особливості детермінацій емоцій
студенів як майбутніх педагогів, розглянути особливості формування у них оцінки
ситуації, що викликала емоційну реакцію.
Виклад методики і результатів дослідження. Люди по-різному сприймають
життєву подію чи ситуацію, реагують на одні й ті ж ситуації різними емоціями, навіть тоді,
коли в них однакові цілі. Таким чином, кожна людина реагує власними емоціями в
залежності від життєвого досвіду переживань, системи цінностей, які формують
особливості ставлення людини до даної ситуації чи події. Самі емоції спричиняють
фізіологічні та психологічні зміни людини, відтак впливають на її мислення та поведінку.
За когнітивно-фізіологічною теорією емоцій на виникнення емоцій поряд із
стимулами, що сприймаються та фізіологічними змінами в організмі, впливає минулий
досвід людини та оцінка нею наявної ситуації з точки зору потреб та інтересів, що є в
даний момент. Так Р. Лазарус та С. Сміт визначають 6 параметрів когнітивної оцінки [7].
Два із них повідомляють про важливість події для благополуччя людини, чи пов’язано
воно із особистісними інтересами (мотиваційна релевантність події) та чи відповідає вона
особистісним цілям (мотиваційна конгруентність), визначає знак емоцій; останні чотири
(чи можна змінити обставини, чи можна до них пристосуватися (оцінка потенціалу допінгповедінки), хто – я чи інший – відповідальний за ситуацію, що склалася (оцінка
пояснення), чи можна очікувати, що обставини зміняться (оцінка очікуваних подій в
майбутньому)) – визначають модальність емоцій. За Р. Лазарусом детермінанти оцінки
ситуації виступають як ситуативні фактори так і диспозиційні, тобто властивості
особистості [7].
Психологи Н.Д. Билкіна, Д.В. Люсин звертають увагу на те, що для ідентифікації
емоцій треба враховувати проміжні змінні, такі, як індивідуальні особливості людини,
культурні особливості її оточення, а також актуальні фізичні та психічні стани [4].
Когнітивна схема Н.Д. Билкіна, Д.В. Люсин, яку можна назвати схемою впізнання
емоцій подано на рис. 2. Антецеденти у схемі виступають як причина емоції, це можуть
бути емоціогенні ситуації. Важливо те, що емоції викликаються не самою ситуацією, а її
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взаємодією з внутрішніми станами індивіда, насамперед його цілями. З віком у людини
зв’язки між елементами схеми стають більш гнучкими та взаємодія різних елементів
призводить до виникнення умовних зв’язків типу «якщо, то…» [4].
Антецеденти

Ситуація

Наслідки
Суб’єктивні
переживаня
емоцій

Ціль

Мімічні
Вокальні
Поведінкові
Фізіологічні
Психічні

Індивідуальні
Медіатори
особливості
Культурні
особливості
Актуальні стани

Медіатори
Ціль

Рис. 2. Когнітивна схема емоцій Н.Д. Билкіна, Д.В. Люсин [4].
Психологи узагальнюють впливи позитивних та негативних емоцій на
психофізіологічний стан. За показниками реагуючої вегетативної системи у людини
виникають зміни в диханні, в сфері кровообігу, гормональні реакції, саме такі зміни від
негативних емоцій викликають негативні зміни в стані психічного та фізичного здоров’я
людини. А позитивні емоції такого великого впливу на фізіологічну систему людини не
мають [2].
Вихователь чи вчитель виступає для дітей своєрідним орієнтиром в новому
соціальному оточенні, як зразок вираження емоцій, що і розкриває ставлення людини до
себе, до оточення, до діяльності. Вивчення емоційних станів, емоційних якостей
майбутніх педагогів має особливе значення для психологічних досліджень. Саме
емоційна сфера є тою важливою реальністю, що значною мірою регулює й спрямовує
щоденне життя студентів та педагогів, обумовлює особливості як їх професійної
діяльності так і емоційного впливу на формування емоцій дітей.
Для того, щоб зберегти емоційне благополуччя людини, а саме психічне здоров’я
студентів та педагогів, важливо визначити сутність та значення емоцій в їх
життєдіяльності. Емоції в психології «розглядаються не тільки як важлива мотиваційна
система організму, але і в якості фундаментальних особистісних процесів, які надають
смисл та значення людського існування» [1, с. 55].
Емоційний стан педагога виступає як зразок ставлення людини до різних сфер
життя для дітей та для їх батьків. Кожна дитина прагне, щоб до неї ставилися з довірою
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та повагою, кожен учень розуміє, що треба вміти регулювати свої емоції, розуміти їх,
володіти ними.
Є.П. Ільїн розкриває особливості емоційної сфери педагогів, узагальнюючи
дослідження прояву емоцій у вчителів початкових класів. Було визначено, що в перші
роки роботи схильність до переживання радості у молодих вчителів знижується, а до
переживання печалі, гніву та страху збільшується. Надалі з мірою збільшення стажу та
набуття досвіду змінюється співставлення емоцій: схильність до переживання радості
зростає, а до переживання негативних емоцій зменшується, так збільшується оптимізм.
Можливо у вчителів менше з’являється помилок та невдач, а з другого боку –
виробляється своєрідний імунітет проти невдач та прикрощів, що супроводжують
педагогічну діяльність. Також із збільшенням стажу зменшується гнівливість вчителів [2,
с. 403]. Взагалі із збільшенням педагогічного стажу роботи у вчителів знижуються
показники як фізичного, так і психічного здоров’я. Так у нього зростає кількість
афективних розладів, з’являються почуття незадоволеності собою та своїм життям,
труднощі у встановленні контактів з учнями, колегами, оточуючими людьми. Ці симптоми
негативно відображаються на всій професійній діяльності педагога, погіршуються
результати його роботи, знижується рівень задоволеності власною діяльністю. Для
педагогів таке емоційне вигорання може виникнути внаслідок таких проблем:
невпевненість у професії, проблеми зі здоров’ям, бюрократичні перешкоди та умови,
пов’язані з робочим середовищем, навчанням дітей, які не мають мотивації, тимчасовим
тиском та навантаженням, боротьбою зі змінами, страхом перед негативною оцінкою
колег, конфліктами та ін. Таким чином відбуваються зміни у мотиваційній сфері педагога
і розвивається синдром емоційного вигорання.
Синдром емоційного вигорання – це стан емоційного, психічного, фізичного
виснаження, що розвивається як результат хронічного невирішеного стресу на робочому
місці. Розвиток даного синдрому характерний для альтруїстичних професій, де домінує
турбота про людей (соціальні працівники, лікарі, медичні сестри, вчителі та ін.) Також це
включає розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення до праці, втрату
розуміння і співчуття стосовно клієнтів і пацієнтів. Є.П. Ільїн визначає емоційне вигорання
як «психосоматичний стан, близький до психічного, що супроводжується відразою до
діяльності в результаті багаторічного її виконання» [2, с 489].
Синдром емоційного вигорання пов’язаний з професійною діяльністю, яка
передбачає постійну взаємодію з людьми. Особливу увагу важливо звернути на
навчальну діяльність та взаємодію студентів як у групі, так і з викладачами. Відтак,
актуальною стає проблема підвищення ефективного психолого-педагогічного впливу на
емоційну сферу студентів, що змінює їх ставлення до мотивів, до майбутньої професії.
Це сприяє розвитку емоційного інтелекту у процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців.
К.Е. Ізард визначає, як і більшість психологів, що новизна оточення активізує емоції
зацікавленості, яка в свою чергу підкріплює дослідницьку активність особи. Таким чином
активне пізнання оточення та успішне пристосування знижують рівень збудження та
активізують емоцію радості, в той же час велика кількість складного матеріалу
недоступного до асиміляції може викликати переляк, печаль [1, с. 54]. Відповідно
твердженню науковця, спроби пристосування людини до нового мінливого оточення
лежать в основі тісних стосунків між афектом та пізнавальними процесами. Таке
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визначення можна взяти до уваги стосовно адаптації молодої людини до нових умов
навчального закладу і подальшої реалізації себе в професійної діяльності та
пристосування до специфічних умов роботи.
Відповідно цього, ми провели опитування студентів стосовно міжособистісної
взаємодії в групах першого курсу Педагогічного інституту Київського університету ім.
Б. Грінченка. Було виявлено мотиви, тісно пов’язані з такими життєвими потребами, які
спонукають їх до взаємодії з іншими людьми в нових умовах навчання. Визначено такі
три головні потреби: в активній діяльності, у нових враженнях, визнанні та підтримці.
Зрозуміло, що задоволення таких потреб супроводжується позитивними емоціями, які
спрямовують студентів на взаємодію як в навчальній діяльності, так і в повсякденному
житті.
Виходячи з досліджень емоційної сфери студентів-першокурсників, можна
зазначити, що їх емоційні прояви часто зводяться до міміки, а у стані емоційного
збудження може підвищуватися сила голосу, змінюватися його висота, чи навіть
застосовуватися вигуки яскраво вираженого емоційного забарвлення. К. Ізард зазначає,
що експресія в повсякденному житті впливає як на соціальний розвиток особистості, так
і на формування міжособистісних стосунків. Іспит першокурсниками розглядався як
типова стресова ситуація. Цікавими були розходження в емоційних реакціях під час
іспитів у студентів з різною успішністю. Менш успішні студенти виявляють більшу
емоційну реактивність до іспиту, що призводить до виснаження їхніх енергетичних
резервів ще до початку діяльності. Відповідно емоційна активація у більш успішних
студентів припадає на сам іспит, що визначає велику продуктивність інтелектуальної
діяльності.
Навчальна діяльність у закладах освіти теж супроводжується взаємодією студентів
в групі, з викладачами, з педагогічними працівниками, де проходять студенти практику.
Такі умови спрямовують інтерес як до дослідження емоційної сфери студентів в умовах
вищого навчального закладу, так і до синдрому емоційного вигорання. Так на вибірці
студентів п’ятого курсу Київського славістичного університету та Національного
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова психологами проведено дослідження
[3]. В ньому було використано чотирьохмодальнісний емоційний опитувальник
Л.А. Рабінович; для виявлення спрямованості емоцій, на визначення схильності суб’єкта
до оптимістичності чи песимістичності, до позитивного чи негативного емоційного фону
[2, с. 535]. Для вимірювання ступеня емоційного вигорання у професіях було застосовано
методику «Діагностика рівня емоційного вигорання» К. Маслач і С. Джексона,
адаптований Н.Е. Водоп’яновою [2, с. 531]. Так результати дослідження визначили, що
за спрямованістю у студентів п’ятого року навчання домінує емоція радості (77%), у
12,5% переважає страх, а 10,5% досліджуваних найчастіше відчувають гнів; більшості
студентів властиві середній рівень тривожності і фрустрованості (58% і 52% відповідно);
більшість студентів мають високий рівень емпатійності (38% – високий рівень і 54% –
дуже високий); студентам п’ятого року навчання властива агресивність (середній
показник кожного з видів реакцій 50%); та властивий середній рівень емоційного
вигорання [3].
Було виявлено кореляційні зв’язки емоційного вигорання з гнівом, страхом, сумом,
образою, підозріливістю, фрустрованістю, тривожністю та емпатійністю. Таким чином
(за методом факторного аналізу) одним із вагомих показників у дослідженнях студентів,
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що супроводжує емоційне вигорання є образа, друге місце займає за нею сум, надалі
тривожність, фрустрованість, підозріливість і найменш вплвовими є страх, гнів.
Останньою з показників, які супроводжують емоційне вигорання студентів п’ятого курсу
посідає емпатійність [3].
Висновки і подальші перспективи досліджень. Виходячи з теоретичного аналізу
виникнення емоцій визначено, що детермінантами оцінки людиною ситуації виступають
як ситуативні фактори так і диспозиційні. Таким чином для ідентифікації людиною емоцій
треба враховувати її особливості: суб’єктивних переживань емоцій, фізичних та
психічних станів, а також її оточення [4]. З наведеного вище можна встановити
спрямованість нашого досліждення на визначення чинників, які впливають на
формування емоційної сфери студента та особливостей розвитку його саморегуляції та
самоконтролю у навчальній та суспільній діяльності студентського середовища та
професійній самореалізації Таке дослідження в подальшому спрямовує нашу роботу на
виявлення шляхів запобігання емоційного вигорання студентів, та впровадженню для них
профілактичної роботи. Аналіз таких результатів досліджень є значущим для створення
психологами оптимальних умов для формування позитивних емоцій студентів, що
сприяють ефективному оволодінню професією педагога у вищому навчальному закладі.
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Podofiei S.O. Features of formation of emotions and emotional burnout in teachers. The
article discusses teoretic approaches to understanding the essence of emotions. The connection of
the emotional sphere with cognitive processes, behavior and personality formation is revealed.
A theoretical and empirical analysis of studies of the emotional sphere of teachers and students is
presented. The features of the manifestation of their emotions and burnout syndrome are determined.
The article analyzes the manifestation of emotions in the activity of students as future educators.
Emotions in psychology are considered as an important motivational system of an organism. Emotions
are defined as fundamental personality processes that give meaning and meaning to human
existence. In order to preserve the emotional well-being of a person, namely the mental health of
students and teachers, it is important to determine the essence and significance of emotions in their
activities.
We set the task of investigating the personal and interpersonal function of emotions in terms of
students' general attitude towards themselves, the group, the process of learning, and the profession.
We consider it important to look for the causes of an emotional burnout syndrome. Necessary
introduction of preventive work for students. Therefore, further deep study of the emotional burnout of
students and teachers, the search for its causes in the early stages of student learning is effective and
promising to identify ways to prevent such a syndrome.
Key words: emotions, emotional sphere, emotional burnout syndrome, cognitive scheme of
emotions.
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Н.Ф. Портницька, О.В. Хомутовська
ОБРАЗ ІНТИМНОГО ПАРТНЕРА У СВІДОМОСТІ ЮНАКІВ: ЦІННІСНІ АСПЕКТИ

Портницька Н.Ф., Хомутовська О.В. Образ інтимного партнера у свідомості
юнаків: ціннісні аспекти. У статті представлено результати психосемантичного
дослідження образу ідеального інтимного партнера у свідомості юнаків та юнок.
Здійснено опис змістового наповнення образів Я та Іншого (інтимного(ої) партнера(ки)).
Виявлено, що образ ідеального(ої) інтимного(ої) партнера(ки) будується на перетині
потреб у тілесному й емоційному контакті, провідних особистісних рис (мужності для
чоловіків та довірливості у дівчат) та взаємному очікуванні активності від партнера.
Сімейні стосунки сприймаються як фактор обмеження сексуальної активності. Гендерні
відмінності виявлені на рівні співвідношення емоційних переживань та тілесних відчуттів
інтимних партнерів.
Ключові слова: Образ Я, Образ Іншого, інтимні стосунки, юнацький вік,
психосемантика.
Портницька Н.Ф., Хомутовська О.В. Образ интимного партнера в сознании
юношей: цінностные аспекты. В статье представлены
результаты
психосемантического исследования образа идеального интимного партнера в сознании
юношей и девушек. Осуществлено описание содержательного наполнения образов Я и
Другого (интимного(ой) партнера(ши). Обнаружено, что образ идеального(ой)
интимного(ой) партнера(ши) строится на пересечении потребностей в телесном и
эмоциональном контакте, ведущих личностных черт (мужественности для юношей и
доверчивости у девушек) и взаимном ожидании активности со стороны партнера.
Семейные отношения воспринимаются как фактор ограничения сексуальной активности.
Гендерные отличия выявлены на уровне соотношения эмоциональных переживаний и
телесных ощущений интимных партнеров.
Ключевые слова: Образ Я, Образ Другого, интимные отношения, юношеский
возраст, психосемантика.
Постановка проблеми. Юнацький вік характеризується розширенням спектру
соціальних ролей та соціальних ідентичностей, порівняно із підлітковим. Розширення
картини світу (О.М. Леонтьєв), включення до неї нових сфер активності та відповідних
стосунків веде до розширення категорії «значимий інший» (А.В. Петровський,
В.А. Петровський) [7; 8]. У коло значимих осіб включаються не лише родичі, інші дорослі
(авторитетні у професії), друзі, але й ровесники як партнери інтимно-особистісних
стосунків. Одним із чинників, що впливає на тривалість стосунків, ймовірність прийняття
рішення про шлюб, є гармонійність сексуальних стосунків, які в свою чергу, залежать від
узгодженості образу партнера із образом ідеального інтимного партнера. З іншого боку,
табуйованість теми сексуальності та інтимних стосунків породила значну кількість
стереотипів і забобон, які утруднюють узгодження образів ідеального та реального
інтимного партнера.
Аналіз останніх публікацій. Закладені у роботах Саллівана ідеї взаємодії на рівні
суб’єктивних картин світу, взаємних презентацій партнерів в Образі іншого дозволяють
розглядати Образ значимого іншого як важливий фактор успішності та тривалості
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стосунків [9]. Проблема значимого іншого та його впливу на формування Образу Я та Яконцепцію аналізується як у контексті формування міжособистісних стосунків в цілому (як
процес соціалізації), так і в конкретних стосунках, в т.ч. інтимно-особистісних
(Г.М. Андрєєва, Ю.Б. Гіппенрейтер, Т. Говорун, Г. Крайг, A.B. Мудрик, A.B. Петровський,
B.А. Петровський). Взаємодія зі значимим іншим веде до двосторонньої зміни картини
світу партнерів (О.М. Леонтьєв) [7]. Водночас зазначається, що адекватний образ іншого
є передумовою ефективної взаємодії (М. Вислоцька, І.І. Чеснокова, Л.Ф. Обухова, Г.С.
Салівен).
Аналіз особистісних аспектів інтимних стосунків у юнацькому віці здійснюється у
кількох напрямах. Традиційно, починаючи із робіт З. Фройда йдеться про формування
фізіологічної та психологічної сексуальної зрілості [11]. В інших дослідженнях
звертається увага на емоційну складову інтимних стосунків як таких, що дозволяють
задовольнити притаманну юнакам потребу у любові, розумінні, фізичній та духовній
близькості, що передбачає гармонізацію емоційних реакцій, переживання задоволення
[1; 2; 5].
Окремий напрям у сучасній українській психології утворюють дослідження
інтимності, сексуальності як атрибутів самосвідомості. Так, В.О. Татенко пропонує
вирізняти «інтимне Я» та «інтимне Ми», наголошуючи, що інтимність є феноменом, що
виникає на перетині індивідуального та міжіндивідуального. Інтимне Ми відображає
ціннісні аспекти любовних, дружніх, сімейних стосунків [10]. На думку Т.В. Говорун,
розвиток Я-концепції у юнацькому віці передбачає в числі іншого й оволодіння
сексуальністю як самоцінністю. Приймаючи положення про домінуючу роль соціальних
факторів (сім’ї, школи, ЗМІ) у процесі гендерної соціалізації, авторка відмічає високий
рівень стереотипізованості гендерних ролей, що перешкоджає побудові ефективних
інтимних взаємостосунків. Водночас зазначає, що одним із напрямів розвитку
особистості в цьому аспекті є формування здатності до рефлексії цінностей інтимноособистісних стосунків, поваги до індивідуального вибору та критеріїв, за якими ці вибори
здійснюються [3; 4]. Паралельно відмічається, що мотиваційні тенденції, ціннісні
орієнтації, відношення до значимих об’єктів є одними із важливих чинників вибору
шлюбного партнера поряд із факторами зовнішнього вигляду, виникнення атракцій та
особистісних рис [6].
Виникає неоднозначна ситуація: при визнанні важливості інтимно-особистісних
стосунків для відчуття особистісної гармонії, табуйованість та стереотипізація проблем
сексуальності утруднюють змістове наповнення образу інтимного партнера категоріями,
що відображають ціннісні аспекти інтимно-особистісних стосунків.
Виникає необхідність опису змістового наповнення образу інтимного партнера у
юнацькому віці та його зіставлення з Образом Я юнаків. Водночас ми припускаємо, що
образ ідеального інтимного партнера у юнацькому віці має гендерні відмінності: дівчата
в образ ідеального інтимного партнера включають якості, що відображають досвід
соціальної та інтимної взаємодії, проте вважають, що для жінки першочерговими є
зовнішні риси; юнаки образ ідеальної інтимної партнерки будують на основі зовнішніх
ознак фемінності і протиставляють її власній домінуючій маскулінності.
Формулювання мети і завдань статті. Метою нашого дослідження є опис
змістового наповнення образів ідеального інтимного партнера(ки) у свідомості юнаків та
юнок з різним досвідом інтимно-особистісних стосунків, зокрема їх ціннісних складових.
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Виклад методики і результатів дослідження. Загальну вибірку склали 202 особи
з різним досвідом інтимно-особистісних стосунків, серед яких 101 – юнаки та 101 –
дівчата віком від 16 до 25 років. На основі результатів асоціативного експерименту та
суб’єктивного шкалювання ми здійснили факторну реконструкцію образу інтимного
партнера та образу Я у свідомості дівчат та юнаків. Ми використали процедуру
факторного аналізу методом головних компонент та за допомогою Varimax-ротації.
У результаті частотного аналізу асоціативних рядів досліджуваних було виявлено
перелік основних категорій, якими вони послуговуються для опису образу ідеального
інтимного партнера: асоціації, що описують статевий акт, вторинні статеві ознаки,
особистісні якості партнера, задоволення (взаємне), зовнішній вигляд, тілесний контакт,
досвід, часовий проміжок, сім’ю.
У результаті факторного аналізу результатів дослідження дівчат (Образ інтимного
партнера) було виділено 4 фактори (56% дисперсії) (див. рис.1). 1-й фактор (17,6%
дисперсії) утворений конструктами «задоволення», «домінантність», яким
протиставляється конструкт «досвід». Прийняття досвідченості партнера
протиставляється його домінантній позиції у стосунках. 2-й фактор (16,02% дисперсії)
описує часові характеристики інтимних стосунків і утворений такими конструктами:
«сім’я», «часовий проміжок», яким протиставляється «статевий акт». Це може свідчити
про спроби екстраполяції дівчатами сексуальної активності партнера на умови сімейного
життя: сімейні стосунки в більшій мірі базуються на часовій представленості, ніж на сексі.
3-й однополюсний фактор (12,1% дисперсії) відображає значимість та взаємну
обумовленість емоційного контакту із партнером із почуттям безпеки у сексуальних
стосунках. 4-й фактор (10,07% дисперсії) описує категорії зовнішньої привабливості як
проявів маскулінності інтимного партнера («широкі плечі», «волохаті груди», «сильні
руки»).

Рис. 1 Факторно-семантична реконструкція образу «Ідеальний інтимний партнер» у
свідомості дівчат
Вихідною точкою у змістовому наповненні образу інтимного партнера у свідомості
дівчат є прояви «тілесності», яка корелює з обома факторами і найбільш тісно пов’язана
із конструктами «статевий акт» та «досвід». Значимими також є зовнішні ознаки
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маскулінності та виражений безпечний емоційний контакт.
В результаті факторного аналізу результатів дослідження образу «Я – інтимна
партнерка» було виділено 4 фактори (58% дисперсії), які відображають значимі категорії,
що є вихідними у побудові інтимних стосунків дівчатами (рис. 2.). Перший фактор (20,9%
дисперсії), описує ймовірні пріоритети дівчат при побудові інтимних стосунків.

Рис. 2 Факторно-семантична реконструкція образу «Я-інтимна партнерка» у
свідомості юнок
Протиставленими виявилися конструкти «досвід», «задоволення» та «емоційний
зв’язок», «зовнішній вигляд». 2-й фактор (16,9% дисперсії) складають протилежні
конструкти «сім’я» та «статевий акт»-«тілесний контакт». Ймовірно, це відображає
очікування дівчатами сексуальної активності партнера («обійми, поцілунки») у
дошлюбний період та зниження її у сімейному житті. Протиставлення конструктів
«вторинні статеві ознаки» та «надійність» за 3-тім фактором (11% дисперсії) відображає
стереотипне уявлення про мінливість сексуальних переваг чоловіків із яскраво
вираженою маскулінністю.
Виділення юнками конструкту «тілесний контакт» як значимого як для образу Я, так
і для образу партнера, свідчить про прийняття тілесності та фізичної близькості (що не
обмежується статевим актом) як важливої складової Я-концепції та образу інтимних
стосунків.
Сприймання інтимного партнера базується на категоріях досвіду, сексуальної
активності. Побудова образу Я юнок базується на емоційній складовій та можливості
задоволення потреб у тілесних відчуттях. Водночас протиставлення сексуальної
активності конструкту «сім’я» відображає стереотипне уявлення про сім’ю як фактор
обмеження інтимних стосунків.
В результаті факторного аналізу результатів дослідження юнаків виділилось
3 фактори (46% дисперсії) що відображають уявлення про ідеальну інтимну партнерку
(оскільки при попередній бесіді всі юнаки відзначили гетеросексуальну орієнтацію)
(рис. 3).
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Рис. 3. Факторно-семантична реконструкція образу «Ідеальна інтимна партнерка» у
свідомості юнаків
Значимим за 1-м фактором (25,3% дисперсії) є конструкти «тілесний контакт» та
«сім’я», яким протиставляються конструкти «емоційний зв’язок» та «особисті риси
партнера». Конструкт «тілесний контакт» розкривається через асоціації «поцілунки»,
«обійми», тобто у свідомості юнаків сімейне життя в більшій мірі пов’язане із фізичним
вираженням близькості, а не через емоційний зв’язок. Протиставлення за 2-м фактором
(11,2% дисперсії) конструктів «зовнішній вигляд» та «активність»-«статевий акт» може
свідчити про те, що значимим у побудові інтимних стосунків для юнаків є активність
інтимної партнерки, ініціативність, а не привабливий зовнішній вигляд.
3-й фактор (10,5% дисперсії) становлять два протилежні конструкти – почуття
безпеки (-0,79) та часовий проміжок (0,64), що є показником значимості оптимальної
часової представленості стосунків, яка дозволяє пережити взаємне задоволення. Про це
свідчить і виділення окремого фактору, що пояснює значимість отримання сексуального
задоволення.
Таким чином, змістове наповнення образу інтимної партнерки у свідомості юнаків
здійснюється через поєднання очікувань відносно емоційної складової, ініціативності, які
підкріплюються на рівні задоволення потреб у тілесному контакті та переживанні
сексуального задоволення.
Взаємне розташування конструктів дозволяє висунути гіпотезу про розмежування у
свідомості юнаків категорій «сім’я» і «сексуальна активність» свідчить на підкріплення
стереотипної думки «сексу після весілля не існує». Важливо, що сексуальна активність,
на думку юнаків, підкріплюється емоційним контактом із партнеркою та її сексуальністю
(конструкт «вторинні статеві ознаки»).
За результатами факторного аналізу результатів юнаків (стимул «Я – інтимний
партнер») було виділено виділилось 4 фактори (56,9% дисперсії) (рис. 4). Перший фактор
(18,7% дисперсії) становлять два протилежні конструкти – «задоволення від акту» та
«емоційний зв’язок». Можна припустити, що емоційний в’язок не сприймається як
обов’язкова умова для отримання сексуального задоволення. Протиставлення конструктів
«вторинні статеві ознаки» та «сім’я» за 2-м фактором (14% дисперсії) відображає тенденцію
нівелювання ознак маскулінності для сприймання себе у сімейних стосунках.
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Рис. 4 Факторно-семантична реконструкція образу «Я-інтимний партнер» у
свідомості юнаків
Взаємне розташування конструктів свідчить, що Образ «Я –інтимний партнер» у
юнаків базується на кількох мало пов’язаних між собою тенденціях орієнтації «на себе –
на іншого» та «демонстрацію маскулінності – підтримання сімейних стосунків». Фактично
побудова Я-Образу здійснюється у площині «індивідуальні інтереси – взаємні цінності».
Ймовірно вибір домінуючої тенденції здійснюється в залежності від змістового
наповнення категорії «мужності», розуміння якої у контексті інтимних стосунків потребує
детального дослідження.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Порівняльний аналіз
результатів дослідження дозволяє описати загальні тенденції у визначенні ціннісних
аспектів інтимно-особистісних стосунків у юнацькому віці. Абсолютна більшість
респондентів, до яких зверталися, виразили готовність взяти участь у дослідженні, що
свідчить про готовність вербалізувати «закриті», табуйовані проблеми, а відповідно
здійснювати спроби їх глибшого усвідомлення та категоризації. Однак Образ Я та Образ
іншого у контексті інтимних стосунків є недостатньо структурованим у свідомості юнаків
(про що свідчить відсутність чітко вираженого ціннісного ядра та формування образів як
сукупності окремих мало пов’язаних між собою тенденцій). Відсутність досвіду сімейних
стосунків у досліджуваних обох груп зумовлює «відокремлення» сім’ї та сексуальних
стосунків, як таких, що слабко поєднуються так само, як і винесення конструкту
«особистісні якості» як окремого, такого, що слабко пов’язаний з іншими. Характерним є
приписування ціннісності конструкту «сім’я» як характерного для «жіночої лінії поведінки»
Гендерні відмінності у побудові образу інтимного партнера дозволяють намітити
окремі ціннісні аспекти, що визначають змістове наповнення самих інтимних стосунків.
Так, вихідною точкою (ціннісною основою) у побудові образу інтимного партнера у
свідомості дівчат є прийняття тілесності як потреби у безпечному тілесному контакті (як
прояві турботи та демонстрації взаємної симпатії), що базується на емоційному зв’язку із
партнером та окремих його особистісних якостях (доброта, уважність). Ініціатива та
відповідальність за сексуальні стосунки передається інтимному партнеру.
Неоднозначним є змістове наповнення інтимних стосунків як складової сімейних: у
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свідомості дівчат досвід сімейного життя є фактором зниження \ обмеження сексуальної
активності власної та партнера.
Змістове наповнення образу Я та партнерки у контексті інтимних стосунків у
свідомості юнаків здійснюється на основ кількох тенденцій, більшість із яких
відображають взаємостосунки в системі «орієнтація на себе – інших (партнерку)».
Значимим для партнерки є вважаються демонстрація активності або зовнішньої
привабливості як індикаторів зацікавленості у партнері та стосунках, що мають часову
представленість. Значимими Я-переживаннями задоволення від стосунків. Серед
особистісних якостей в структурі образу Я виділяється «мужність», змістове наповнення
якої, очевидно, визначає домінуючу лінію поведінки юнаків та вибір цінностей інтимних
стосунків.
Наведені результати не претендують на повноту вичерпність висвітлення
проблеми. Для пояснення причин розмежування у свідомості молоді категорій «сім’я» і
«сексуальні стосунки» існує необхідність подальших досліджень проблеми залежності
змістового наповнення образу інтимного партнера в залежності від досвіду сімейного
життя.
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Portnytska N., Homutovs`ka O. The image of intimate partner in minds of youth: value
aspects Spreading of identity spectrum is one of the regularities in adulthood, including intimate
relations. Intimate partner is included to the group of significant people, who effects the addition of
“Me-image” of adults. At the same time, tabulation of intimate and sexual problems has its
consequences connected with difficulties in harmonization of partners' real and ideal images. Some
components of ideal intimate partner are presented in the article in correlation with the image of “Meintimate partner”. Procedures of associative experiment, subjective scaling and individual
conversation with respondents was used during the research. It allowed describing filing of partner's
images in intimate relations and try to highlight the value grounds, that determine the choice of intimate
partner by youth.Image of ideal intimate partner is built on the cross of needs in corporal and emotional
contact, main individual features (men's courage and women’s credulity) and mutual expectation of
activity from partner. Family relations are perceived as a limiting sexual activity factor. For girls, start
point (value ground) in building the image of intimate partner is acceptance of corporal as a need in
safe corporal contact. Corporal contact is sway to show concern and mutual sympathy. It is based on
emotional connection with partner and exact his/her character features (kindness, attentiveness).
Filling of the Me-image and image of the partner in context of intimate relations for men is in system
“orientation on myself –others (partner)”.
Keywords: Me-image, image of another person, intimate relations, youth, psychosomatics.
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А.І. Руденок, К.І. Максимчук
СПОНТАННІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ

Руденок А.І., Максимчук К.І. Спонтанність як важлива складова
самоактуалізації. Стаття присвячена теоретичному та емпіричному аналізу феномену
спонтанності та визначенню його ролі в самоактуалізації особистості. Спонтанність
розглядається як психологічний ресурс, який забезпечує доступ до глибинних
енергетичних джерел всередині нашої психіки; характеристика процесів, викликаних не
зовнішніми впливами, а внутрішніми причинами.
Ключові слова: спонтанність, оцінка спонтанності, самоактуалізація, унікальність,
психодрама, творчість, психологічний ресурс.
Руденок А.И., Максимчук К.И. Спонтанность как важная составляющая
самоактуализации. Статья посвящена теоретическому и эмпирическому анализу
феномена спонтанности и определению его роли в самоактуализации личности.
Спонтанность рассматривается как психологический ресурс, который обеспечивает
доступ к глубинным энергетическим источникам внутри нашей психики; характеристика
процессов, вызванных не внешними воздействиями, а внутренними причинами.
Ключевые слова: спонтанность, оценка спонтанности, самоактуализация,
уникальность, психодрама, творчество, психологический ресурс.
Постановка проблеми. Досить актуальною в наш час є проблема самоактуалізації,
оскільки сучасне соціально-економічне становище характеризується надмірною
складністю. Саме поняття самоактуалізації визначається як реалізація індивідуального
життєвого шляху та власних цінностей та виражається у проживанні, діяльності та
світогляді, а не лише у поодиноких досягненнях. Згідно з поглядами попередніх
дослідників є безліч чинників, які власне впливають на прагнення до самоактуалізації,
серед них орієнтація в часі, цінності, креативність, автономність, гнучкість у спілкуванні,
потреба у пізнанні, спонтанність, саморозуміння, аутосимпатія та погляд на природу
людини. Детальніше у нашому дослідженні ми зупиняємося саме на критерії
спонтанності, оскільки ця властивість дозволяє знайти в собі досі невідомий для людини
ресурс і виразити себе нестереотипно, творчо, породжуючи щось абсолютно нове,
наповнене сенсом, глибиною, ідеєю. Завдяки розвитку спонтанності кожна людина зможе
проявити свою індивідуальність не тільки завдяки зовнішнім атрибутам, а й внутрішнім
якостям.
Аналіз останніх публікацій. Поняття «самоактуалізація» введене в психологію
К. Гольдштейном, подальша розробка цього поняття має життя у гуманістичній
психології. Також в роботах психологів гуманістичного спрямування, таких як А. Маслоу,
К. Роджерс, спостерігається глибокий аналіз значення спонтанності. А. Маслоу пов'язує
свободу і спонтанність, які панують в самовираженні і життєвому виборі особистості.
Також яскраво спонтанність як чинник самоакуалізації описана у роботах
Е. Фромма, який стверджував що спонтанна активність притаманна кожній особистості,
як якість характеру або орієнтація, прагнення до творчості та реалізування своїх
здібностей, це дещо суперечить поглядам Я. Морено, оскільки на його думку

313

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості

спонтанність являє собою швидше не якість, що характеризує особистісь, а певну
енегрію, яка бере участь у формуванні поведінкової моделі.
Е. Шостром наділяв спонтанністю актуалізовану особистость, яка розуміє себе та
залишається щирою і конструктивною навіть у суперництві. Л. Собчик спонтанність
визначається як розкуте самоствердження, наступальність, прагнення до лідерства.
Також неабиякий вклад у аналіз поняття спонтанності належить таким науковцями
А. Шутценбергер, Мош Фельденкрайс, Є. Руденський, Е. Слінгерленд та ін, які вважали
спонтанність однією з ключових умов досягнення успіху та адаптації до нових складних
життєвих ситуацій.
Формулювання мети і завдань статті. У рамках нашого дослідження ми ставимо
за мету визначити роль спонтанності у самоактуалізації особистості. Для досягнення
мети було поставлено такі завдання:
1) теоретично та емпірично дослідити феномен спонтанності;
2) проаналізувати основні характеристики спонтанності та її місце у
самоактуалізації.
Виклад методики і результатів дослідження. Самоактуалізація в значній мірі
спирається на спонтанні психічні процеси. Під впливом потаємних думок і особистої
етики спонтанність є безпосереднім і нетрадиційним в поведінці. Спонтанність
розглядається як повне функціонування особистостей, які самоактуалізуються.
А. Маслоу відкрив, що фактором мотивації для людей, які прагнуть до
самоактуалізації є «цінності Буття». Це цінності, які здорові люди виробляють для себе
природним чином і які не нав'язуються релігією або культурою. Цінності, які важливі для
людей, включають спонтанність, від якої залежить адекватне сприйняття реальності,
можливість прояву власної унікальності. А. Маслоу вважав, що люди, які прагнуть до
самоактуалізації схильні до спонтанної поведінки, яка відрізняється простотою і
природністю. Спонтанність проявляється, на думку вченого, коли людина поглинена
справою, що входить у сферу її найважливіших пріоритетів [2; 3].
На противагу пересічній людині, яка схильна сліпо слідувати нормам, або чинити їм
опір, особистість, що самоактуалізується, наслідує установлені ритуали не автоматично,
а свідомо. Отже, прояв спонтанності у такої людини – це прояв власної автономності від
впливу середовища. Проте така незалежність збалансована здоровим глуздом та є
золотою серединою полюсів конформності та нонконформізму.
Коли йдеться про вчинок, у нашій уяві формується образ дії, як правило, спонтанної,
тобто довільної, добровільної, самостійної. «Мій вчинок не повинен залежати від
сторонньої мети», зазначав Й. Фіхте, проголошуючи ідею моральної спонтанності вчинку.
Не мета визначає зміст веління, а, навпаки, безпосередній зміст веління визначає мету.
Вчинок не має сенсу, якщо він не розв'язує конфлікту. Оскільки ж конфлікт
спеціально не створюється «автором» учинку як самоціль чи засіб для самореалізації,
остільки вчинкова активність за своєю природою тяжіє до «позитивної» спонтанності, що
не слід плутати з імпульсивністю, реактивністю, імпровізацією і та ін. Отже, здатність до
вчинку визначається "коефіцієнтом спонтанності", мірою вільного виявлення своєї
індивідуальності.
За ствердженням А. Маслоу, спонтанність повинна стати новим ключовим
поняттям. Вона характеризується вченим як «звільнення, природність, прийняття свого
«Я», усвідомлення своїх прагнень, задоволення, самовизначення». За підрахунками
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А. Маслоу, люди, що здатні й схильні до самоактуалізації, складають близько одного
відсотка населення, являючи собою зразок найбільш психічно здорових представників
людства, що максимальною мірою уособлюють те, що є істотним, власне людським,
найкращим у людині [1].
Що ж це за «одинаки» у психологічному розумінні? Що то за люди, яким поталанило
бути носіями потенціалу самоактуалізації? На думку А. Маслоу, це ті, в кого більш
адекватне сприйняття дійсності, вільне від впливу ситуативних потреб, стереотипів,
більш адекватна оцінка себе та інших. Для них характерна спонтанність проявів,
простота і природність, відсутність штучних захисних форм поведінки (але є захищеність
від негативних зовнішніх впливів, факторів фрустрації), гумористичне ставлення до
життя, автономність, незалежність від оточення і водночас почуття єдності з людством,
демократичність у стосунках, готовність учитися в інших, стійкі внутрішні моральні норми,
гостре відчуття добра і зла, дружба з тими, хто виявляє схильність до самоактуалізації,
зайнятість, як правило, не собою, а своєю життєвою місією, орієнтація на універсальні,
«вічні» цінності та ін.
Цікаво з цього приводу звернутися до результатів Дж. Морено, який своїми
розробками проблеми вивільнення спонтанної суб'єктивності передбачив ідеї А. Маслоу.
«В результаті тестування великої кількості людей ми переконалися, — пише Дж. Морено,
— що їхня здатність до спонтанної діяльності не однакова. Існує певний талант до
спонтанної творчості. Є люди, спонтанність яких значно вища, ніж в інших, так само як є
люди, які виявляються більш здібними по відношенню до якихось видів діяльності».
Він визначав спонтанність як «нову реакцію на стару ситуацію» [4]. На думку Морено,
спонтанність являє собою швидше не якість, що характеризує особистісь з боку її
самовільності, а певну енегрію, яка поряд з конституційною обумовленістю і соціальним
впливом, бере участь у формуванні поведінкової моделі.
У словнику під спонтанністю розуміється здатність людини діяти під впливом
внутрішніх стимулів, а не лише під дією зовнішніх причин [10]. Спонтанна особистість –
це, перш за все, особистість самовільна, здатна вчиняти так, як їй хочеться в конкретний
момент часу. Спонтанність варто розуміти як початковий імпульс, необхідну для
творчості енергію. Згідно з Морено, спонтанність не накопичується, як , наприклад,
енергія лібідо, вона існує «тут і зараз». Спонтанність може знаходити собі вихід або
придушуватися. Мета тренувань – це вивільнення спонтанності і її одночасна розумна
інтеграція в цілісну структуру життєдіяльності людини. Саме наявність спонтанності
визначає конструктивний початок в поведінці людини – здатність бачити та творити
новий продукт, будь він матеріальний чи духовний.
У своїх працях Я. Морено пов'язує спонтанність з несвідомими ірраціональними
процесами, творчістю, рухом до змін, розвитком і є глибинним філогенетичний чинником.
Здатність до творчої спонтанності може бути розвинена, зі зникненням спонтанності
з'являються дефекти в особистісному розвитку. Ним виділяються два моменти. Перший
- спонтанність може сприйматися суб'єктом як автономне, вільне, що не піддається
свідомому контролю психічне явище. Другий – спонтанність має на увазі також здатність
суб'єкта адекватно вирішувати будь-яку нову ситуацію; спонтанність, в кінцевому
рахунку, забезпечує контроль над ситуацією. Творча спонтанність розглядається як рух
до змін і при цьому спонтанна творчість є ірраціональним процесом. Спонтанність може
звернутися у фальш, якщо не стежити за її розвитком. Здатність до спонтанної творчості
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може бути розвинена. Важливо вивільняти спонтанну енергію. Навряд можна назвати
людину особистістю, спонтанність якої дорівнює нулю. З ростом спонтанності
розвиваються особистісні якості. Можливість спонтанного безмежного особистісного
може бути виміряна ступенем спонтанності (коефіцієнт спонтанності) [4].
Починаючи з 30-х років ХХ століття проводилися психологічні дослідження
спонтанності, в першу чергу в таких областях, як міжособистісна та міжгрупова
взаємодія, адекватна реакція суб’єкта на зміну ситуації (англійські слова: відповідати –
відповідь – відповідальність мають корінь як і у слова спонтанність : spons).
Л. Собчик визначає «спонтанність як властивість, яка проявляється у вигляді
високої пошукової активності, напористості і самопредставлення «Я» [7].
А. Шутценбергер спонтанність вважає «найкращою адаптацією до нової та складної
ситуації» [12]. Мош Фельденкрайс вважає, що спонтанність є засобом досягнення стану
людини, що розвивається, звільненої від примусу; умовою досягнення успіху та
досягнення «здорової радості від життя» [13].
Спонтанна (або продуктивна) активність трактується Е. Фроммом як «внутрішній
стан; вона не обов’язково пов’язана зі створенням витвору мистецтва. Це якість
характеру, це орієнтація особистості, яка може бути притаманна будь-якій людській
істоті, якщо тільки вона не емоційний виродок. Продуктивна (спонтанна) особистість
оживляє усе, до чого б вона не торкнулась. Вона реалізує свої власні здібності і втілює
життя в інших людей і навіть в оточуючі предмети» [9]. Свобода, за твердженням вченого,
може проявитися тільки в умовах спонтанності. Завдяки спонтанності людина реалізує
своє «Я» і зливається зі світом.
За Е. Шостромом, який розвивав ідеї гуманістів, спонтанність притаманна
актуалізованій, творчій особистості, яка розуміє свої потреби, визнає власні бажання і
вчинки, радіє справжньому супернику, пропонує допомогу, коли це необхідно,
залишається щирою і конструктивною навіть в агресії. Втрата спонтанності породжує
людину-маніпулятора, яка в гонитві за вдоволенням власних бажань приховує власні
реальні почуття за різними типами поведінки – починаючи від зверхньої ворожості,
закінчуючи заграванням і улесливістю. Маніпулятор не усвідомлює власного
актуалізуючого потенціалу і тому відмовляється від незалежності й самостійності та
віддає перевагу паразитуванню на власному оточенні [11].
Особливе місце займає феномен спонтанності в консультативній психології, в сфері
психологічної допомоги. Психолог заохочує клієнта зосередитися на позиції дитини,
дитячих компонентах, щоб досягти розуміння, спонтанності, близькості і в кінцевому
рахунку придбати особисту автономію.
Спонтанність – це психологічний ресурс, який забезпечує доступ до глибинних
енергетичних джерел всередині нашої психіки, це характеристика процесів, викликаних
не зовнішніми впливами, а внутрішніми причинами; самодіяльність, здатність активно
діяти під впливом внутрішніх спонукань. Завдяки спонтанності людина здатна гнучко
реагувати в нових, нестандартних ситуаціях, думати і відчувати в «кадрі», не ховатися за
різні «соціальні маски», стереотипно спираючись на «милиці» завчених навичок, фраз,
наслідуючи авторитетам, концепціям успіху і щастя.
Саме тому спонтанність повинна бути відкрита, або, краще буде сказати, відкрита
заново, тому що, коли ви були дитиною, ви були спонтанні. Ви втратили спонтанність,
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тому що в вас насаджувалося занадто багато штучного – дисципліни, моралі, чесноти,
характеру. Ви навчилися грати безліч ролей; тому ви розучилися просто бути собою.
Е. Слінгерланд з Центру перспективних досліджень в науці про поведінку в
Стенфорді досліджує силу спонтанності у своїй книзі «Намагаючись не намагатися». Він
стверджує, що прагнення інтенсивно працювати для досягнення щастя і творчості,
насправді може бути контрпродуктивним, відзначаючи важливість спонтанності на
досягнення цих цілей [5].
Незважаючи на потенційну важливість даного феномену емпіричних досліджень
спонтанності бракує, саме тому нами було здійснено дослідження на сукупній вибірці
студентів віком від 17 до 24 років. Загальний обсяг вибірки – 84 студенти.
Нами було проведено емпіричне дослідження за допомогою методики Е. Шострома
в модифікації Н.Ф. Коіної і А.В. Лазукіна – опитувальник САМОАЛ [8]. Дана методика
включає 11 шкал: 1 – орієнтація в часі, 2 – цінностей, 3 – погляд на природу людини, 4 –
потреба у пізнанні, 5 – прагнення до творчості або креативність, 6 – автономність, 7 –
спонтанність, 8 – саморозуміння, 9 – аутосимпатія, 10 – контактність, 11 – гнучкість.
Максимальний бал за загальним показником прагнення до самоактуалізації може
дорівнювати 100, а за кожним критерієм – 15.
За даними цієї методики у досліджуваних рівень прагнення самоактуалізації в
основному середній, незначний показник високого та низького рівнів. По шкалі
«спонтанність» у 20% спостерігається високий рівень, у 56% – середній, і низький рівень
виявлено у 24% досліджуваних. Результати подано на рис. 1.

Показник спонтанності за САМОАЛ
(%)
20

24

Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень
56

Рис. 1. Результати за методикою САМОАЛ
За інтерпретацією даного опитувальника спонтанність – це якість, що випливає з
впевненості в собі і довіри до навколишнього світу, властивих самоактуалізованим
людям. Високий показник за шкалою спонтанності свідчить про те, що самоактуалізація
стала способом життя, а не є мрією або прагненням. Сформована й успішна особистість
повинна бути особистістю творчою, креативною і спонтанною. Спонтанність потрібна
всім, хто хотів би відчувати себе впевненим і щасливим, в особистому та професійному
житті, всім, хто хотів би вийти за межі звичних, усталених патернів поведінки і спробувати
себе в незвичних ролях, хто хотів би розвинути здатність яскраво і виразно проявляти
себе, насолоджуватися енергією імпровізації, самовираженням.
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Також для проведення дослідження ми використали тест ІТО Л.Н. Собчик
(Індивідуально типологічний опитувальник / Методика Собчик) [6], що направлений на
діагностику самоусвідомлення, самооцінки та самоконтролю особистості. Даний
опитувальник включає у себе 10 шкал, серед яких 2 відповідають за достовірність
результатів («аггравація» та «брехня»), а також 8 шкал, які складається у полярні пари:
«екстраверсія – інтроверсія», «спонтанність – сенситивність», «ригідність – лабільність»
та «тривожність – агресивність». За результатами цієї методики кількість досліджуваних,
що мають надмірну вираженість за шкалою спонтанності складає 30%; помірний
показник притаманний 39%, в рамках норми (за значенням тесту) знаходиться 22%, а
гіпоемотивність, погане саморозуміння, або нещирість при дослідженні виявили 12%
досліджуваних. Спонтанність інтерпретацією опитувальника визначається як розкуте
самоствердження, наступальність, прагнення до лідерства.
Згідно з результатами дослідження найвищі показники прагнення до
самоактуалізації (>60%) пересікаються з високим рівнем спонтанності по шкалам обох
використаних методик. Середнє значення показників прагнення до самоактуалізації
дорівнює 56,8 %, тоді як середній показник спонтанності за методиками САМОАЛ та
Собчик – 50,4% та 62,2% відповідно. Результати подано на рис. 2.

Середнє значення за показниками
спонтанності та самоактуалізації

50,4

56,8

62,2

Рис. 2. Результати за показниками спонтанності та самоактуалізації
Таким чином спонтанність виступає невідємним чинником у структурі особистості,
яка прагне до самоактуалізації.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Теоретично дослідивши
феномен спонтанності ми прийшли до висновку, що праці вчених аналітичної,
екзистенціальної, гуманістичної орієнтації допомогли нам визначити спонтанність як
природність, витік майбутнього вільного дії «тут і зараз», влада відкритого вибору, що
забезпечує доцільність протікання діяльності. Саме спонтанністю забезпечується
адекватність смислової регуляції діяльності. Розглядаючи спонтанність як адаптивну
реакцію на різні ситуаційні умови, можна презентувати дану властивість як головний
внесок у розвиток добробуту і психічного здоров'я, які відіграють істотну роль у контексті
психотерапії. Спонтанність є саме тією суб'єктивною властивістю особистості, від якої
залежить детермінація самої діяльності, що забезпечує доцільність її протікання
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внутрішнім прагненням. Отже, в людей, що прагнуть до самоактуалізації виникає
необхідність становлення даної особистісної якості.
Для подальших досліджень варто взяти до уваги очевидний зв'язок спонтанності з
творчістю та креативністю. Творчість – це одна з великих практик спонтанності. Існує
безліч технік розвитку спонтанності. У дослідженій нами літературі описано незалежні
форми вираження спонтанності: драматична форма (пожвавлення вже відбулися дій,
думок, почуттів, слів); творча форма (творення нових ідей, поведінки, творів і т. п.);
оригінальна спонтанність (надання нової форми вже існуючого); адекватна реакція
(правильно вибране за часом, формі, спрямованості і інтенсивності поведінка).
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Rudenok AI, Maksymchuk K.I. Spontaneity as an important component of selfactualization. The article is devoted to theoretical and empirical analysis of the phenomenon of
spontaneity and to determination of its role in self-actualization of the individual.
This article discusses different approaches to understanding spontaneity and the basic
characteristics of this property. The concept of spontaneity is justified as opportunity to express
yourself, freedom, selfdetermination.
Strong position in the conception of spontaneity is the study of humanistic psychologists.
A. Maslow argues that self-actualizing people are prone to spontaneous behaviour, which is
characterized by simplicity and naturalness. An adequate perception of reality, the possibility of
manifestation of one's own uniqueness depend on spontaneity.
This article will be interesting because it considers spontaneity as a focus of personality and
affirm the positive potential of this property. Also, the phenomenon is considered as a psychological
resource, which provides access to deep energy sources within our psyche; characteristic of
processes caused not by external influences, but by internal causes.
The problem in the article is currently poorly studied and therefore requires more thorough
research. That is why the publication presents an empirical study of spontaneity using the method of
E. Shostrom in the modification of N. Kalina and A. Lazukin - the SAMOAL questionnaire and the
method of L. Sobchak. According to the experimental data there are certain average parameters of
striving for self-actualization and spontaneity among students.
Keywords: spontaneity, spontaneity assessment, self-actualization, uniqueness, psychodrama,
art, psychological resource.
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О.М. Савиченко, Д.Р. Міров
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ЮНАКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ ІГРОВОЇ ІНТЕРНЕТЗАЛЕЖНОСТІ

Савиченко О.М., Міров Д.Р. Психічне здоров'я юнаків з різним рівнем розвитку
ігрової інтернет-залежності. Дослідження спрямоване на емпіричне вивчення
психічного здоров’я юнаків із різним рівнем розвитку ігрової інтернет-залежності та
перевірку припущення про зв’язок рівня психічного здоров'я із досвідом ігрової інтернетзалежності юнаків. Виявлено вищі показники в осіб без ігрової інтернет-залежності за
шкалами, що відображають фізичну та психологічну сфери, соціальну активність,
навколишнє середовище, духовність. Вдалося також прослідкувати баланс у різних
життєвих сферах, який виявився кращим в юнаків без залежності від інтернет-ігор. У
юнаків з інтернет-залежністю були виявлені труднощі в міжособистісній взаємодії,
вирішенні повсякденних проблем, мотивації діяльності. Загальний рівень психічного
благополуччя значно вищий в юнаків без ігрової інтернет-залежності.
Ключові слова: психічне здоров’я, якість життя, психічне благополуччя, інтернетзалежність, ігрова інтернет-залежність.
Савиченко О.М., Миров Д.Р. Психическое здоровье юношей с разным
уровнем развития игровой интернет-зависимости. Исследование направлено на
эмпирическое изучение психического здоровья юношей с разным уровнем развития
игровой интернет-зависимости и проверку гипотезы о связи уровня психического
здоровья с опытом игровой интернет-зависимости в юношеском возрасте. Выявлено
более высокие показатели у лиц без игровой интернет-зависимости по шкалам,
отражающим физическую и психологическую сферы, социальную активность,
окружающую среду, духовность. Удалось также проследить баланс в различных
жизненных сферах, который оказался лучше у юношей без зависимости от интернет-игр.
У юношей с интернет-зависимостью были обнаружены трудности в межличностном
взаимодействии, решении повседневных проблем, мотивации деятельности. Общий
уровень психического благополучия значительно выше у юношей без игровой интернетзависимости.
Ключевые слова: психическое здоровье, качество жизни, психическое
благополучие, интернет-зависимость, игровая интернет-зависимость.
Постановка проблеми. Психічне здоров’я є однією з актуальних проблем сучасної
психології. Рівень психічного здоров’я залежить від багатьох соціальних, економічних,
біологічних чинників. Одним із викликів, з яким сьогодні стикаються фахівці із
забезпечення психічного здоров’я, є комп’ютеризація сучасного життя. Сучасні
психологічні дослідження надзвичайно насичені тематикою взаємодії людини та
комп’ютера. Особливий інтерес викликають дослідження, пов’язані із впливом
комп’ютера та інтернет-мережі на різні аспекти психічного здоров’я людей різного віку.
Зокрема, інтернет-залежність (в тому числі й ігрова), дебютуючи переважно в
підлітковому віці, в юнацькі роки набирає обертів і стає загрозою психічному здоров’ю.
Аналіз останніх публікацій. За визначенням ВООЗ, психічне здоров’я – це стан
благополуччя, при якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним
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життєвим стресам, продуктивно працювати і робити внесок у своє суспільство [9].
В низці досліджень доводиться негативний вплив залежності від комп’ютерних ігор
на окремі компоненти психічного здоров’я [5; 3]. Внаслідок інтернет-залежності
фіксуються проблеми самооцінки та труднощі в отриманні соціальної підтримки [4],
деструктивні процеси в розвитку соціальних навичок [7], труднощі саморегуляції [1],
поява ознак окремих психічних розладів [6] тощо.
Формулювання мети і завдань статті. Метою нашого дослідження є емпіричне
вивчення психічного здоров’я юнаків із різним рівнем розвитку ігрової інтернетзалежності.
Для реалізації мети дослідження поставлено такі завдання:
1. Вивчити особливості якості життя юнаків з різним рівнем ігрової інтернетзалежності.
2. Дослідити взаємозв’язок інтернет-залежності та психологічного благополуччя.
3. Проаналізувати структуру психічного здоров’я юнаків із різним досвідом ігрової
інтернет-залежності.
В основі дослідження лежить припущення про те, що рівень психічного здоров'я
пов'язаний з досвідом ігрової інтернет-залежності юнаків. Для перевірки припущення
здійснювалася діагностика наявності інтернет-залежності юнаків, вивчалися окремі
компоненти та загальний рівень психологічного благополуччя юнаків з різним рівнем
залежності.
Виклад методики і результатів дослідження. Для вивчення наявності інтернетзалежності використано тест К. Янг [1]. Особливості психічного здоров’я респондентів
вивчалися за допомогою опитувальника якості життя ВООЗ (рис.1.) та шкали
психологічного благополуччя К. Ріфф (рис.2.).
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Рис.1. Результати дослідження за опитувальником якості життя ВООЗ
Отримані результати за опитувальником ВООЗ дають підстави для таких
узагальнень:
322

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

У «Фізичній сфері» спостерігаються дещо вищі показники у респондентів без
досвіду комп’ютерної залежності. Ці юнаки мають значно менше проблем у сфері
здоров'я, сну, відпочинку та енергійної складової. Фізичний дискомфорт внаслідок хвороб
спричиняє значно менший вплив на якість їх життя. Адекватнішою є реакція на саму
хворобу та можливий фізичний біль, який вона може спричинити.
За шкалою «Психологічна сфера» у юнаків з ігровою інтернет-залежністю рідше
спостерігається позитивний спосіб мислення та частішими є вияви агресії, тривожності
та репресивності, не завжди адекватними є оцінка тіла та самооцінка.
Сфера «Рівень незалежності»: серед обох категорій досліджуваних маємо досить
високі показники з незначною перевагою у осіб з досвідом залежності. Однак, у зв’язку з
результатами, отриманими за попередньою шкалою, можемо припустити, що така
автономія може мати хибний характер, адже вирішення актуальних життєвих проблем
«тут і зараз», «не в онлайні» – одна справа, а вирішення ігрових питань та проекція
незалежності та здатності приймати самостійні рішення на реальне життя – зовсім інша.
У сфері «Соціальні взаємостосунки» в осіб без досвіду ігрової інтернетзалежності спостерігаємо значно вищі показники, ніж у юнаків, котрі мають подібний
досвід. Можна припустити, що особи з залежністю мають обмежену кількість довірливих
стосунків з оточуючими, їм в більшості випадків складно бути відкритими, виявляти
душевну теплоту та піклуватися про інших; у стосунках, як правило, вони є ізольованими
та фрустрованими.
Сфера «Навколишнє середовище» дає можливість спостерігати більш високі
показники у осіб без досвіду залежності. Можна припустити, що такі юнаки є значно більш
комунікабельними, вони ефективніше контролюють зовнішню діяльність та ефективно
використовують можливості для задоволення власних потреб та досягнення цілей, які
кожного дня створюються внаслідок різних умов і обставин життя.
«Духовна сфера»: юнаки без досвіду комп’ютерної залежності мають більш стійкі
духовні переконання, що допомагають їм справлятися життєвими труднощами.
Духовність є для них джерелом відчуття комфорту, благополуччя, безпеки та
осмисленості їх існування. В цей же час, респонденти з досвідом ігрової залежності в
переважній більшості відчувають, що релігія та інші духовні вірування або традиції мають
негативний вплив на їх життя і намагаються максимально відсторонюватися від даної
сфери.
У результаті дослідження респондентів за методикою К. Ріфф були отримані подібні
результати (шкали обох методик перегукуються). Загальні показники рівня
психологічного благополуччя за методикою К. Ріфф свідчать про суттєві відмінності між
особами з досвідом інтернет-залежності та без такого досвіду.
Для встановлення взаємозв’язку між рівнем комп’ютерної залежності та показником
загальної якості життя респондентів був використаний коефіцієнт кореляції Пірсона.
Обрахунок даних був здійснений за допомогою програми STATISTIKA 6.0.
Встановлено коефіцієнт кореляції p = -0,54, який є статистично значимим на рівні
95%. Зв'язок є оберненим, тобто чим вищим у респондентів є рівень комп’ютерної
залежності, тим нижчі показники психологічного благополуччя вони демонструють.
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Рис. 2. Результат дослідження за шкалою психологічного благополуччя Ріфф
Для узагальнення та систематизації отриманих даних результати дослідження було
піддано факторизації (методом головних компонентів та за допомогою Varimax-ротації).
В результаті факторного аналізу результатів дослідження осіб без ігрової інтернетзалежності було виділено два фактори які охоплюють 65,7% дисперсії (рис.3).

Рис. 3. Факторний аналіз результатів дослідження юнаків без ігрової інтернетзалежності
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За першим фактором (48,19%) представлені пов’язані між собою конструкти «рівень
незалежності» та «автономія», які характеризують юнаків без ігрової інтернет-залежності
як достатньо самостійних та незалежних особистостей. Що стосується другого фактору
(17,6%), то тут бачимо достатньо велике скупчення ознак. Конструкти «Навколишнє
середовище» та «Управління оточенням» є спорідненими і відображають
комунікабельність цих респондентів, здатність вирішувати поставлені перед собою
завдання та різного рівня проблеми, використовуючи ті можливості та обставини, які вони
мають на даний момент часу. В свою чергу, конструкти «Самоприйняття», «Позитивні
стосунки» та «Особистісне зростання» вказують на комплекс критеріїв, завдяки чому
психічне здоров'я цих досліджуваних знаходиться на доволі високому рівні.
Таким чином, юнаки без досвіду ігрової інтернет-залежності мають два блоки, що
характеризують їх психічне здоров’я – автономія/незалежність та соціальні
стосунки/особистісна успішність.
В результаті факторного аналізу результатів дослідження осіб з досвідом ігрової
інтернет-залежності було виділено два фактори які охоплюють 74,2% дисперсії (рис.4).

Рис. 4. Факторний аналіз результатів дослідження юнаків з ігровою інтернетзалежністю
Аналізуючи перший фактор (61,5%), вдалося виділити такі конструкти, як
«Позитивні стосунки», «Рівень незалежності» та «Соціальні взаємовідносини».
У стосунках з іншими інтернет-залежні респонденти прагнуть до самостійності, можливо
навіть певної відстороненості. Внаслідок цього, попри брак близьких стосунків, починає
формуватися залежність від інтренет-гри, де перевіряється здатність особистості
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переживати труднощі та перешкоди на шляху до досягнення мети. Так як ці ігри
функціонують через інтернет-мережу, то відбувається міжособистісний контакт з іншими
гравцями. Тут спостерігаємо унікальне явище – в процесі тривалої гри та кооперації з
іншими гравцями починають формуватися дружні та теплі стосунки, яких до цього часу
бракувало в житті гравців.
Звертаючи увагу на другий фактор 12,72%, бачимо виражений взаємозв’язок
компонентів особистісного становлення та якостей, що безпосередньо детермінують цей
процес. Особливої уваги заслуговують показники за шкалами «Особистісне зростання»
та «Цілі в житті» (маємо найнижчі результати в цієї групи досліджуваних). В осіб з ігровою
інтернет-залежністю спостерігається досить низький рівень мотивації до реалізації у
житті, відсутність планів та перспектив на майбутнє. В той же час, в межах даної
сукупності знаходяться конструкти «Управління оточенням» та «Навколишнє
середовище». Можемо припустити, що внаслідок частих невдач у спробах вирішення
певних життєвих проблем у цих досліджуваних виникає певна приреченість та
переконаність в тому, що вони більше нічого не можуть змінити у власному житті.
Як наслідок, сукупність таких невдач також веде до зниження зацікавленості у самому
житті та зникненні прагнення до продукування цілей та планів на майбутнє.
Якщо ж проаналізувати загальну картину за обома факторами, то бачимо сферу
стосунків та сферу особистого розвитку. Ці сфери є розділеними, тому можна
припустити, що існує дисгармонійність. Часто єдиним способом поєднати ці дві сфери є
саме залучення до онлайн-гри, де відбувається певна компенсація проблемної сфери –
чи то сфера стосунків, чи життєвої реалізації.
Отже, проаналізувавши дані, що були отримані після дослідження психічного
здоров'я осіб з різним рівнем ігрової інтернет-залежності, можна зробити висновок про
те, що в осіб без ігрової інтернет-залежності спостерігається баланс у всіх сферах та
шкалах психічного здоров'я з виокремленням сфери незалежності, тоді як у респондентів
з високим рівнем цієї залежності спостерігаються проблеми у сфері міжособистісних
стосунків та збалансованості в життєвій сфері.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Одним із викликів, з яким
сьогодні стикаються фахівці із забезпечення психічного здоров’я, є комп’ютеризація
сучасного життя, зокрема його гейміфікація. Комп’ютерні ігри, будучи невід’ємною
частиною життя сучасної молоді, мають негативний вплив на самооцінку, соціальні
стосунки, саморегуляцію.
Для перевірки припущення про зв’язок рівня психічного здоров'я з досвідом ігрової
інтернет-залежності юнаків використано тест для вивчення інтернет залежності К. Янг,
опитувальник якості життя ВООЗ та шкалу психологічного благополуччя К. Ріфф.
Узагальнення результатів проведеного дослідження дає підстави для таких
висновків:
1. Виявлено вищі показники в осіб без досвіду ігрової інтернет-залежності за шкалами,
що відображають фізичну сферу, психологічну сферу, соціальну активність,
навколишнє середовище, духовність. Юнаки, які мають ознаки залежності, отримали
вищі показники за шкалою, що позначає незалежність, що інтерпретується як поява
«хибної» автономії, яка з’являється внаслідок відсутності розмежування реального
та віртуального світу.
2. Встановлено, що існує обернений зв’язок між інтернет-залежністю та психічним
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благополуччям, що дозволяє зробити висновок про те, що респондентам з високим
рівнем комп’ютерної залежності властиві низькі показники психологічного
благополуччя.
3. Вдалося також прослідкувати баланс у різних життєвих сферах, який виявився
кращим в юнаків без залежності від інтернет-ігор. У юнаків з інтернет-залежністю
були виявлені труднощі в міжособистісній взаємодії, вирішенні повсякденних
проблем, мотивації діяльності. Такі особливості відображають загальний рівень
психологічного благополуччя, який значно вищий в юнаків без ігрової інтернетзалежності.
Проведене дослідження не претендує на вичерпний аналіз багатоаспектної
проблеми психічного здоров'я юнаків з різним рівнем ігрової інтернет-залежності.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні динаміки психічного здоров’я
інтернет-залежних юнаків, зокрема особливостей відновлення психічного здоров’я у
процесі відмови від залежної поведінки.
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Savychenko O.M., Mirov D.R. Mental health of young people with different levels of online
game addiction. Features of mental health of youth with different levels of online game addiction are
analyzed in the article. Mental health is defined as a state of well-being in which every individual
realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and
fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. It is noted that one of the
challenges faced by mental health professionals today is the computerization of modern life. A general
analysis of modern psychological research, which shows the negative impact of dependence on
computer games on the separate components of mental health (self-esteem, ability to receive social
support, development of social skills, self-regulation, etc.) is presented in the article.
The presented study is aimed at empirical study of the mental health of youth with different levels
of online game addiction and assumptions checking about the connection between the level of mental
health and the experience of the gaming addiction of the youth. Higher indicators of the physical and
psychological sphere, social activity, the environment, and spirituality were found in person without
game online addiction. It was also found better balance in different life spheres in the youth without
the online game of addiction. The difficulties of interpersonal interaction, solving day-to-day problems,
motivation of youth with an Internet addiction were revealed. As a result, youths without game online
dependencies has a much higher overall level of mental well-being.
Key words: mental health, quality of life, mental well-being, internet addiction, game internet
addiction.

328

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
УДК 159.954:316.61:7

О.В. Сторож
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Сторож О.В. Теоретичні основи вивчення творчої соціалізації особистості.
Статтю присвячено теоретичним основам вивчення творчої соціалізації особистості.
Здійснено аналіз наукових джерел, що розкривають погляди на «пасивну» і «активну»
соціалізацію. Зокрема, проаналізовані активні й пасивні реакції формування середовища
«під себе» (процес асиміляції) і пристосування під уже існуючі умови (активна роль
середовища – процес акомодації), які протікають паралельно, існують в єдності і важливі
для реалізації цілей. Досліджено поняття «соціальна творчість», «соціальна
креативність», «соціальна обдарованість». З’ясовано, що ці поняття розкривають
соціальну перетворювальну сутність суб’єкта в процесі взаємодії з самим собою і з
оточуючими об’єктами. Розкрито зміст понять «творча адаптація», «творча
дезадаптація», «творча адаптованість». З’ясувалося, що деякі змістовні та процесуальні
характеристики адаптації й творчості містять як спільні, так і відмінні риси. Основним
вихідним моментом обох процесів дослідники визначають проблемну ситуацію, яка
нібито «дає старт» для включення як адаптаційних так і творчих механізмів.
Проаналізовано, що поняття «творча адаптація» характеризується новим,
оригінальним пристосуванням індивіда до соціального швидко плинного середовища,
створюючи соціально цінні і нестандартні продукти, успішно самореалізовуючись у ньому
на підставі незахисних адаптивних механізмів. Цей вид адаптації існує як інноваційний, з
творчо соціальним підходом і складає основу для розвитку творчої соціалізації
особистості.
Ключові слова: соціалізація, адаптація, творча соціалізація, творча
самореалізація, акомодація, асиміляція, соціальна творчість, творча обдарованість,
творча адаптація, інтелектуальна обдарованість.
Сторож Е.В. Теоретические основы изучения творческой социализации
личности. Статья посвящена теоретическим основам изучения творческой
социализации личности. Осуществлен анализ научных источников, раскрывающих
взгляды на «пассивную» и «активную» социализацию. В частности, проанализированы
активные и пассивные реакции формирования среды «под себя» (процесс ассимиляции)
и приспособление под уже существующие условия (активная роль среды – процесс
аккомодации), которые протекают параллельно, существуют в единстве и важны для
реализации целей. Исследовано понятие «социальное творчество», «социальная
креативность», «социальная одаренность». Выяснено, что эти понятия раскрывают
социальную преобразующую сущность субъекта в процессе взаимодействия с самим
собой и с окружающими объектами. Раскрыто содержание понятий «творческая
адаптация», «творческая дезадаптация», «творческая адаптированность». Выяснилось,
что некоторые содержательные и процессуальные характеристики адаптации и
творчества содержат как общие, так и отличительные черты. Основным исходным
моментом обоих процессов исследователи определяют проблемную ситуацию, которая
якобы «дает старт» для включения как адаптационных так и творческих механизмов.
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Проанализировано, что понятие «творческая адаптация» характеризуется новым,
оригинальным приспособлением индивида к социальной, быстро меняющейся среды,
создавая социально ценные и нестандартные продукты, успешно проходя
самореализацию в ней на базе незащитных адаптивных механизмов. Этот вид
адаптации существует как инновационный, с творчески социальным подходом и
составляет основу для развития творческой социализации личности.
Ключевые слова: социализация, адаптация, творческая социализация,
творческая самореализация, аккомодация, ассимиляция, социальное творчество,
творческая одаренность, творческая адаптация, интеллектуальная одаренность.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство переживає багато криз, починаючи з
екологічних, економічно-політичних, психолого-педагогічних і інформаційних, що певним
чином відображається на розвитку і творчій реалізації майбутнього покоління та кожної
особистості. В теренах інформаційного буму, швидкості життя і великої кількості
буденних задач особистість часом губиться і втрачає свій особистісний потенціал, свою
природу, свою творчість, яка є даром і адаптаційним механізмом у вирішенні будь-яких
соціальних задач. Для прояву свого таланту, обдарування людині необхідно відчувати,
розуміти, приймати і любити себе, що стає базою для творчої соціалізації у суспільному
круговороті.
Аналіз останніх публікацій. Для нашого наукового дослідження важливими є
адаптивно-розвивальна (Дж. Дьюї, В. Кукарц), гуманістична (А. Маслоу, К. Роджерс),
діяльнісна (Г. М. Андреєва, Л. С. Виготський, В .В. Москаленко, В. Т. Циба) концепції
соціалізації особистості у розумінні взаємодії з оточуючим середовищем шляхом зміни
адаптацій у кожній царині життєдіяльності і життєтворчості, яка триває впродовж всього
життя. Ці моделі соціалізації на основі механізму освоєння нових соціальних ситуацій
орієнтовані на формування творчої, мобільної особистості. Основною базою у вивченні
творчої соціалізації особистості стали дослідження В.О. Моляко щодо творчої діяльності
особистості, її вміння розв’язувати складні, нестандартні задачі та проявляти відповідні
стратегії у всіх сферах життя. Також важливими є дослідження Л.В. Коломийченко і
О. А. Туріної щодо творчої соціалізації та індивідуалізації, в створенні людиною себе і
нової культури в умовах мінливого соціального буття [5; 8; 11].
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті – здійснити теоретичний аналіз
основних позицій прояву творчої соціалізації особистості.
Виклад методики і результатів дослідження. Науковці в сфері соціальної
психології Дж. Дьюї, Р.І. Мокшанцев, А. Маслоу, В.В. Москаленко, Л.Е. Орбан-Лембрик,
Г. Олпорт, О.О. Реан, Дж. Роджерс, В. Т. Циба) розглядають соціалізацію не лише як
адаптацію особистості до певного соціуму, а й як активність і вибіркове творче ставлення
особистості до середовища. Успішною соціалізацією, вважається ефективна адаптація
людини до суспільства і здатність певною мірою протистояти суспільству, тому, що
заважає її саморозвитку і самоствердженню [11].
Дослідження В.О. Моляко показують, що для здійснення соціально-економічних
перетворень, розв’язання надзвичайно складних та нових завдань людині
сьогоднішнього, а тим більше завтрашнього дня, вже не просто бажано, а необхідно
оволодіти творчими вміннями, стратегіями і тактиками як інструментарієм не тільки у
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професійній, а навіть у повсякденній діяльності. Творчий потенціал людини реалізується
цілісними процесами, найбільшу роль в яких відіграють творчі мисленнєві компоненти та
компоненти уяви. Творчі мисленнєві процеси, що включають основні цикли – створення
задуму та його реалізацію, гіпотези, – детермінуються й організовуються стратегіями –
унікальними особистісними утвореннями, системами, які водночас відображають
генетичні й набуті настанови, диспозиції, навички та вміння різного масштабу та
суб’єктивного забарвлення і, певним чином, адаптуються в конкретних умовах творчої
діяльності [7; 8].
Л.Е. Орбан-Лембрик у контексті соціалізації особистості і періодів творчості
особистості, зауважує, що кожен стабільний чи нестабільний період розвитку соціального
середовища і суспільства загалом впливає на процес соціалізації особистості з
урахуванням її творчих можливостей і здатності їх вдало реалізовувати, тому і виникають
різні види, типи, підтипи особистостей з різною адаптацією і творчою реалізацією.
Слід звернути увагу на ряд позицій щодо розмежування соціалізації на пасивний
процес, який характеризується підкоренням особистості суспільним нормам, законам,
настановам, і на активний процес, який характеризується творчим внесенням змін у
соціальне середовище (нові норми, стратегії тощо).
У контексті регулятивно-детерміністської концепції соціалізації В.Т. Циби [11], слід
зазначити, що діяльність людства має бути спрямована на відтворення цінностей
життєвого середовища під свої біо- і соціогенні потреби. Це означає, що реалізація
соціогенних потреб може відбуватися пасивним способом, який виявляється у засвоєнні
інформації, споживанні інформаційної цінності (скажімо, прочитання книжки), і активним
способом, у ході якого твориться інформація, створюється інформаційна цінність
(скажімо, написання книжки). Саме реалізація соціогенної потреби активним способом
зумовлює відтворення і творення штучного ціннісного середовища, що є смислом
життєдіяльності особистості, способом її реалізації.
В.А. Роменець [11] доводить, що регулятивні механізми доцільної поведінки живих
істот можна розділити на адаптивні й творчі. Адаптація полягає в такому пристосуванні
до середовища, коли організм змінюється, а середовище залишається незмінним.
Творчість передбачає активну зміну середовища людиною. Все її життя складається з
процесів адаптації й творчості, які взаємодіють між собою.
З позиції Г. Алдера [1] активні й пасивні реакції формування середовища «під себе»
і підлаштування під уже існуючі умови (активна роль середовища) протікають
паралельно. Висновок зі сказаного можна зробити такий: обидва типи процесів (активні
й пасивні, творчі й нетворчі) важливі для реалізації цілей, які ми ставимо перед собою.
Потрібно лише знати, як це зробити. Обидві функції, творча (активна) і адаптивна
(пасивна) – існують в єдності.
У свою чергу Н. Ф. Голованова [11] вважає, що процес соціалізації завжди включає
два плани дії підростаючої особистості: адаптацію до соціуму (пристосування себе до
навколишніх впливів, умов, обставин, що будується на вродженому механізмі
саморегуляції людини) і самовизначення в соціумі (активна позиція, що припускає оцінку
того, що відбувається навколо, відбір запропонованих обставинами впливів, прийняття
їх або опір їм).
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Дослідження О.Г. Карпенко [11] також розкривають те, що реалізація себе
особистістю може здійснюватись на двох рівнях: репродуктивному і творчому. На
репродуктивному рівні здійснюється найпростіший спосіб самореалізації, коли суб’єкт
зберігає певне співвідношення з оточенням, середовищем, не ігноруючи їх, але при
цьому зберігаючи себе як цілісність. Другий рівень самореалізації – творчий – це процес
самовиховання, перетворююче ставлення до себе, розвиток особистісних якостей не
лише заради власних потреб, а й заради потреб, інтересів конкретного соціуму,
спільноти, і, якщо актуалізація внутрішніх сил у першому випадку здійснювалася ніби
«примусово» і не завжди була бажаною суб’єктові, то на творчому рівні внутрішні сутнісні
сили особистості актуалізуються самою особистістю.
Працюючи в сфері психології загальних здібностей В.М. Дружинін [3], зазначив, що
коли високий інтелект сполучається з високим рівнем креативності, то творча людина
частіше всього добре адаптована до середовища, активна, емоційно врівноважена,
незалежна, тощо. Навпаки, при співвідношенні креативності з невисоким інтелектом,
то людина зазвичай невротична, тривожна, погано адаптована до вимог соціального
середовища. Співвідношення інтелекту і креативності призводить до вибору різних сфер
соціальної активності і творчої реалізації.
В.С. Юркевич [11] провела власні дослідження творчо обдарованих людей, які не
знайшли собі місця в суспільстві. Виявилося, що серед молодих людей, які не зуміли
(а може бути, що не бажали) пристосуватися до суспільства, було творчих людей на
багато більше, ніж у звичайній молодіжній групі. Саме тому, якщо інтелектуальну
обдарованість дуже багато хто визначає як здатність до адаптації, до пристосування, то
творча обдарованість, навпаки, і полягає в тому, що звичайні норми, звичайні закони
пристосування для неї не підходять. Немає ніякого сумніву, що творчо обдаровані люди
й інтелектуально обдаровані – це різні типи особистості, а тому й різні типи
обдарованості.
Л.С. Смолінчук [11] виділяє дві протилежні життєві позиції особистості. Перша – це
ставлення до життя як до вже поставленої (суспільством, традиціями) задачі. Друга
життєва позиція полягає у відношенні до життя як до творчої задачі, в якій людина сама
свідомо обирає цінності й цілі свого буття, самостійно знаходить засоби їх досягнення.
Досліджуючи активну і пасивну соціалізацію, слід також звернути увагу на відому
концепцію Ж. П’яже щодо процесів акомодації і асиміляції, яку часто інтерпретують
сучасні науковці. Так, Г.О. Балл, відмітив, що на достатньо високому рівні особистісного
розвитку асиміляційна активність реалізується в тому, що суб’єкт з істоти, яка засвоює
соціальний досвід, перетворюється у творця цього досвіду. У свою чергу, О.Л. Музика [9]
зауважує, що окрім пристосування до вимог суспільства, зокрема до соціальної групи
(процес акомодації), творчо обдарована людина включає ще один, не менш важливий
аспект (процес асиміляції) і сама впливає на соціальне середовище, змінює його. Процес
соціальної адаптації за О.Л. Музикою – це єдність асиміляції та акомодації, а не
механічне узгодження цінностей суспільства та особистості, чи, механічне присвоєння
особистістю суспільних цінностей. Розглядаючи специфічну точку зору Г. С. Батищева на
природу відносин творчості й діяльності, зауважуємо наявність двох форм взаємодії:
адаптивну й перетворюючу [3]. Перетворююча існує двох видів: 1) творча поведінка
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(активність), що створює нове середовище, інакше – конструктивна активність;
2) руйнування, дезадаптивна поведінка, що не створює нового середовища, а знищує
колишнє. Адаптивну поведінку розділяють теж на два види: 1) реактивну, яка
здійснюється за типом реакції на зміну середовища; 2) цілеспрямовану. І адаптивну, і
творчу поведінку Г.С. Батищев називає конструктивною поведінкою [11].
І. Якиманська [13], яка досліджувала суб’єктність як якість, що набувається,
формується, проте існує внаслідок усталеної в природі життєдіяльності людини,
припускає два напрямки її реалізації: пристосувальний і креативний.
Важливою є думка О.О. Реана, в тому, що типи адаптаційного процесу (активний
вплив на середовище і конформне прийняття цінностей середовища) насправді
розрізняються не за критерієм «активний-пасивний», а за критерієм «активний». Мова
йде про активне пристосування особистості, про активні самозміни, самокорекції у
відповідності з вимогами середовища. Пасивне прийняття ціннісних орієнтацій
середовища без активних самозмін бути не може, якщо мова йде про процес адаптації,
зазначає О.О. Реан [10].
На цьому етапі розвитку наукового пізнання виникає інтеграція соціальних і творчих
процесів.
Так, з позиції Л.Б. Єрмолаєвої-Томіної [4] головними підсумками еволюції людини є
унікальна здатність адаптуватися до середовища, актуалізувати при необхідності
резервні здатності мозку до творчої діяльності. Здатність до адаптації й творчості –
головні якості, які керують життєдіяльністю людини, хоча й не усвідомлюються нею,
йдучи в глибини несвідомого, переконана Л. Б. Єрмолаєва-Томіна, вводячи поняття
соціальної творчості.
О.І. Власова [2] вводить поняття соціальної обдарованості, яке включає як
соціальний аспект розвитку особистості, так і творчий. За О.І. Власовою соціально
обдарована людини – це особистість, що має значний дієвий потенціал та стійке бажання
здійснення активних перетворень у соціальній сфері.
Е. Ландау [11] розкриває роздуми Джерекі (1965), яка також вводить поняття
«соціальна обдарованість» і відстоює положення, що коефіцієнт інтелекту охоплює
приблизно лише десяту частину всіх істотних рис, які створюють обдарованість у
соціальній сфері. Інтегральним індикатором соціальної обдарованості виступає
соціальна креативність, підкреслює Р.О. Семенова. Т.М. Балобанова [11] прийшла до
висновків, що соціальна активність виявляється в різних формах. Соціальна творчість
– є вища форма соціальної активності особистості або суспільства. Активність не
характеризується як чисто творча або тільки соціальна. З погляду соціології, творча
активність завжди соціально спрямована. Дуже важливо те, що творча активність, як
правило, соціальна, а соціальна активність не завжди має творчий характер. З одного
боку, на думку Т.М. Балобанової, саме соціокультурна система суспільства сприяє
(а може й перешкоджає) розвитку й становленню особистості в процесі соціалізації, а з
іншого боку, особистість через процеси самореалізації вносить свій внесок у розвиток
суспільства. Від успіху соціалізації залежить, наскільки особистість, засвоївши
сформовані в даній культурі цінності, норми поведінки, налагодивши взаємодію з
партнерами в системі соціальних зв’язків, зуміла реалізувати свої здібності, задатки,
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розвинути свою творчу активність, самореалізуватися.
У своїх дослідженнях О.І. Кульчицька також виділяє поняття «соціальна
творчість» як специфічний вид творчості [11].
С.В. Максимова прийшла до висновку, що коли рівень розвитку адаптивної
активності низький, то людина ставить перед собою цілі, але не реалізує їх, породжує
ідеї, але їх не втілює, бачить проблеми, але не вирішує їх, тобто її творчий потенціал не
реалізується в рамках соціально прийнятної діяльності, що викликає внутрішню
деструкцію особистості або асоціальну поведінку (дезадаптацію). В результаті введення
теоретичного конструкта «неадаптивна (надситуативна) активність» (В.А. Петровський)
з’явилися трактування творчості як феномена неадаптивної активності (А.Г. Асмолов,
В.Т. Кудрявцев, А.С. Огнев). Так, А.Г. Асмолов, у рамках соціогенетичної концепції
всесторонньо обґрунтував ідею неадаптивності стосовно індивідуальності людини:
справжня індивідуальність не адаптується до соціуму, а здійснює акти соціальної
творчості [11].
О.Ю. Тургенєва [11] запропонувала свій погляд на розуміння «соціальної
творчості», яка проявляється в нонконформізмі. Соціальна творчість – це вища
форма соціальної діяльності, творчий процес, спрямований на перетворення
соціального простору і створення якісно нових форм соціальних відношень і суспільного
буття.
У свою чергу, І.Т. Кучерявий, О.І. Клепіков [6] переконані, що соціальний механізм
творчості складається із взаємин, які утворюють взаємодію людей і виявляються у
формі потреб, інтересів, цінностей, ідей, ідеалів та інших духовних утворювань. Людина
не може реалізувати власні творчі сили, підкреслюють І.Т. Кучерявий, О.І. Клепіков, якщо
суспільство у цьому не зацікавлене. Тому О.І. Ніколаєва і виділяє три поведінкові позиції
реалізації творчості: обмежена творчість, дезадаптивна творчість, інтегрована
творчість.
Вище наведений аналіз дає можливість зорієнтуватися у розумінні поняття
«соціальна творчість», яке характеризується різноманітними тлумаченнями і розкриває
соціальну перетворювальну сутність суб’єкта в процесі взаємодії з самим собою і з
оточуючими об’єктами. Поняття «соціальна творчість» більшістю авторами розуміється
як активний творчий прояв особистості в процесі різноманітних соціальних взаємодій, і
притаманний людям з соціальною професією, які є екстравертованими, вдалими
організаторами, емпатійними, альтруїстичними, оперативними і творчими
безпосередньо у взаємодії з людьми. Це один з аспектів співвідношення соціального і
творчого в житті особистості.
Так, у своїх дослідженнях Р.В. Лях [11] вважає, що постіндустріальна реальність
робить світ більш різноманітним, більш мінливим. Ця лавина змін потребує
нестандартної поведінки, незапрограмованих дій, а оригінальних, творчих, більш
адекватних щодо обставин, які змінилися. К. Роджерс щодо цього застосовує термін
«творча адаптація».
Відповідно у дослідженнях В.М. Ямницького [13] виявляємо, що соціальнопсихологічна адаптація може мати неконформістський і творчий характер. Так, девіантна
форма адаптації припускає, що цілі поведінки й діяльності особистості та групи,
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організації або суспільства можуть не збігатися. У такому разі можливі два варіанти
адаптації – неконформістська та інноваційна, або творча поведінка. Неконформістська
передбачає подолання незвичним шляхом внутрішньогрупової проблемної ситуації, що
спричиняє подальші проблеми та конфлікти. Інноваційна або творча поведінка – різновид
діяльності або таке виконання ролі, під час якої особистість здійснює нововведення,
створює нові цінності тощо. На думку А.А. Налчаджяна, як зазначає В.М. Ямницький [13],
правомірним є постановка проблеми творчої адаптації особистості. У цьому
виявляється співзвучність позиції автора ідеям гуманістичного підходу.
Дуже важливим у розумінні взаємозв’язку соціалізації з творчим мисленням є
наявність протилежного феномена, який називає О.В. Губенко [11] творчою
дезадаптацією, так як сутність творчого інтелекту, виявляється у не пристосуванні до
дійсності, а у її перетворенні. У процесі перетворення замість адаптації суб’єкта до
реальності спостерігається протилежне явище протистояння, дисонансу суб’єкта
стосовно об’єкта, замість гомеостазису набирає силу творча нерівновага, і не суб’єкт
пристосовується до реальності, а навпаки, реальність змінюється відповідно до цілей і
потреб людини (звісно, реальність трансформується і перетворюється на основі знання
сутнісних законів цієї реальності).
В.М. Ямницьким [13] також було здійснено детальний аналіз психологічного
дослідження взаємозв’язку між поняттями «адаптація» і «творчість», у результаті чого
з’ясувалося, що деякі змістовні та процесуальні характеристики адаптації й творчості
містять як спільні, так і відмінні риси. Серед спільних рис автор відзначив, що висхідним
моментом обох процесів дослідники визначають проблемну ситуацію, яка нібито «дає
старт» для включення як адаптаційних (М.І. Бобнєва, Дж. Дьюї, В. Кукартц,
Ю.М. Забродін, А.А. Налчаджян, Н. А. Ошуркова та ін.), так і творчих механізмів
(О.М. Матюшкін, Я.О. Пономарьов та ін.). Загальною рисою таких ситуацій є те, що вони
здатні чинити фруструючий вплив як на суб’єкт процесу адаптації (А.А. Налчаджян), так
і творчості (точка «креативної фрустрації», D. Sapp). Важливим наслідком подібного
бачення є поширене у психології уявлення про уяву, фантазію, що може
використовуватися як фундаментальний творчий (Л.С. Виготський), так і як захисний,
адаптивний механізм людини (А.А. Налчаджян, Н.С. Офіцеркіна). Також слід зазначити,
що до адаптивних захисних механізмів А.А. Налчаджян відносить пізнавальні процеси,
цілепокладання, групові соціально-психологічні механізми і рішення задач, різні форми
соціальної гнучкості, процеси спілкування і обміну інформації, інтелектуалізації
індивідуального життєвого досвіду тощо.
Виходячи з теорії установки, Г.О. Горошидзе [11; 13] пояснює механізм творчої
діяльності: «Творча діяльність належить до окремої сфери людської свідомості –
ціннісної свідомості, що визначається установкою суб’єкта». У ході експериментального
дослідження автором одержані результати, які засвідчують існування позитивної
кореляції творчої активності та адаптованості особистості. В.М. Ямницький, зауважує, що
позиція останнього дослідника може вважатись одним із нечисленних свідчень на
користь існування безпосереднього характеру зв’язку між двома поняттями.
Теоретичний аналіз досліджень В.М. Ямщицького показує, що існує поступовість,
наступність процесів адаптації й творчості в динаміці психогенези людини, що
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підвищення ступеня адаптованості людини як особистості створює передумови для
реалізації її власного творчого потенціалу на рівні індивідуальності, тобто: розвиток
адаптаційних здібностей людини створює передумови для розвитку її творчих
здібностей. З іншого боку, прийняття тези щодо відносної незалежності виділених
факторів та визначення подібності їх окремих характеристик дає підстави й для
протилежного твердження: розвиток та реалізація людиною власного творчого
потенціалу сприяє підвищенню рівня її адаптованості в суспільстві (Г. Айзенк,
Г.О. Балл, Ф. Баррон, Д.Б. Богоявленська, Д. Векслер, В.І. Вернадський, А. Маслоу,
Н.Н. Мельникова, Г. Олпорт, Д. Пірс, В.А. Петровський, Я.О. Пономарьов, К. Роджерс,
В. Роттенберг, Є. Торчинська, В. Франкл та інші) [13]. В.М. Ямницький вводить поняття
«життєтворча адаптивність».
Отже, адаптивний і творчий процеси співіснують та доповнюють один одного і на
рівні психіки людини, і на рівні цілісних суспільств та культур, і на глобальному рівні
еволюційного розвитку матерії. Обидва види активності – перетворювальний і
адаптивний є однаково необхідними як для розвитку окремої людини, так і суспільства.
У реальному житті обидва процеси – перетворювальний та стабілізуючий, обидва види
активності тісно переплетені і повністю неподільні. Вони інтегровані та взаємозумовлені,
проте це саме різні види активності і можливий варіант домінування одного з них
(В.М. Ямницький) [11; 13].
Важливим аспектом в аналізі взаємозв’язку адаптації і творчості є розробки
В.О. Моляко [7; 8] щодо творчої діяльності особистості, її готовності до творчої дії і
реалізації своїх цілей у випадку вирішення нових проблем, подолання труднощів,
безвихідних положень, нестандартних ситуацій і т.д. Включеність особистості у процес
творчої діяльності, передбачає як адаптивну її сторону функціонування, під час якої
відбувається відповідна дія, так і творчу – реалізація задуму і отримання творчого
продукту. Творча людина розглядається В.О. Моляко [8] як така, що має вищий ступінь
розвитку підготовленості до конкретних видів діяльності, до життя в цілому, до зміни
стилів поведінки, до пошуку виходу з кризових станів, до найбільш конструктивної,
раціональної поведінки в, так званих, межових станах, часом навіть, в умовах
катастрофи. Тому творчість повинна стати нормою професійної діяльності та підготовки
до неї, кожен фахівець має бути творчим. Таким чином, за І. М. Білою, творчість, творча
діяльність є потребою людини, що забезпечує не лише її адаптацію у середовищі, а
також прогрес, еволюцію самого середовища, суспільства.
Отже, вище наведений аналіз дає можливість зорієнтуватися у розумінні
інтегрального терміна «творча адаптація», який характеризується новим, оригінальним
пристосуванням індивіда до соціального швидко плинного середовища, створюючи
соціально цінні і нестандартні продукти, успішно самореалізовуючись у ньому на підставі
незахисних адаптивних механізмів. Цей вид адаптації існує як інноваційний, з творчо
соціальним підходом і складає основу для розвитку творчої соціалізації особистості.
На підставі подальшого аналізу взаємозв’язку двох процесів: соціалізації і
творчості, – стало можливим розглядати поняття «творчої соціалізації», яке недавно
з’явилося у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Трактування його неоднозначне,
оскільки кожен науковець розглядає це поняття через призму власних досліджень. Так,
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Л.В. Коломийченко вважає, що ефективність соціального розвитку як результату
соціалізації-індивідуалізації обумовлена дією різних факторів. Соціальний розвиток
можливий лише тоді, коли людина не тільки повторює вже існуючий соціальний досвід
попередніх поколінь, але доповнює і поглиблює його творчістю нового. Суть успішного
соціального розвитку може бути представлена саме в творчій соціалізації і
індивідуалізації, в створенні людиною себе і нової культури в умовах мінливого
соціального буття [5]. В свою чергу, О.А. Туріна, виходячи з культурно-мистецького
середовища, запропонувала розглядати творчу соціалізацію як найвищий щабель
соціалізації людини в середовищі – активне входження особи у світ суспільства шляхом
творчо-перетворюючої дії задля позитивної зміни в процесі освоєння традицій, норм і
цінностей культури [12]. Творча соціалізація особи відбувається завдяки індивідуальній
творчій діяльності, продуктам окремих творів мистецтва, національним і регіональним
стилям, певним художнім течіям, епохам і культурам. Отже, феномен творчої
соціалізації існує на перехресті двох понять – творчість і соціалізація, кожне з яких має
високий культурний потенціал із достатньо потужним спектром адаптаційних
механізмів [11].
Підсумовуючи слід сказати, що нами був проведений теоретико-методологічний
аналіз наукових праць, підходів, концепцій, які висвітлювали взаємозв’язок процесів
соціалізації і творчості. На його основі було виявлено взаємозалежність розвитку
соціального середовища від творчих звершень особистості, і, навпаки, реалізація
творчих задумів особистості – від суспільного простору. Дана взаємозалежність
розглядалася через призму процесів пасивної і активної соціалізації, соціальної
творчості, соціальної креативності, соціальної обдарованості, творчої адаптації,
життєтворчої адаптованості і творчої соціалізації.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Теоретично обґрунтовано, що
зміст і структура творчої соціалізації особистості проявляються у: соціальній творчості,
соціальній креативності як вищих формах соціальної активності особистості або
суспільства; творчій адаптації як процесі змін, перебудові соціальних ситуацій на основі
незахисних адаптивних механізмів. Тому творча соціалізація є найвищим щаблем
соціалізації людини в середовищі.
Встановлено, що творча соціалізація – це процес стійкої, загальної адаптованості
на підставі активізації незахисних адаптаційних механізмів психіки, що призводить до
систематизації, конструювання, інтегрування особистістю образу світу і проявляється у
майстерності, винахідливості, творенні нових, корисних продуктів діяльності, а також у
соціальній лабільності, в якій здійснюється її творче самовизначення.
Перспективами подальших досліджень є вивчення умов розвитку творчої
соціалізації на різних вікових етапах.
Список використаних джерел
1. Алдер Г. CQ, или Мускулы творческого интеллекта / Гарри Алдер. – Пер. с англ. С.
Потапенко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 496 с.
2. Власова О. І. Актуальні проблеми побудови концепції соціальної обдарованості / О. І.
Власова // Обдарована особистість – пошук, розвиток, допомога : матеріали доповідей та
повідомлень на Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 квіт. 1998 р. – К. : Гнозис, 1998. – 584 с.
337

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості
3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинін. – СПб.: Издательство
«Питер», 1999. – 368 с.
4. Ермолаева-Томина Л. Б. Креативность как реализация потенциальных возможностей
человека / Л. Б. Ермолаева-Томина // Современные технологии обучения художественнографическим дисциплинам : сборник. – М. : Прометей, 2001.
5. Коломийченко Л. В. Концепция и программа социального развития детей дошкольного
возраста / Л. В. Коломийченко. – Пермь, 2002. – 115 с.
6. Кучерявий І. Т. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості : навч. посібник
/ І. Т. Кучерявий, О. І. Клепіков. – К. : Вища шк., 2000. – 288 с.
7. Кущ О.С. Аналіз методологічних підходів до вивчення психофізіологічних особливостей
особистості у творчій діяльності / О.С. Кущ // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. –
Вип. 4, Том 1 (124). – С. 27–30.
8. Моляко В.А. Процесс творческой деятельности / Валентин Олексійович Моляко //
Материалы Вторых международных Костюковских чтений. – К. – 1994. – С. 81-84.
9. Музика О. Л. Цінності обдарованої особистості / О. Л. Музика // Обдарована дитина. – 1998.
– № 4. – С. 6-10.
10. Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение общение / А.А. Реан. – СПб.:
«прайм – ЕВРОЗНАК», 2004. – 416 с. – (Проект «Мэтры психологии»).
11. Сторож О. В. Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників : дис. …канд..
психол. наук. : 19.00.01/ Олена Василівна Сторож. – К., 2011. – 358 с.
12. Туріна О. А. Культуротворчі чинники творчої соціалізації особи / О.А.Туріна // Вісник
Книжкової палати. – 2011. – № 1. – С. 35-40.
13. Ямницький В. М. Психологія життєтворчої активності особистості : монографія / В. М.
Ямницький. – Одеса : СВД Черкасов М. П. ; Рівне : РДГУ, 2004. – 360 с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

References transliterated
Alder G. CQ, ili Muskuly tvorcheskogo intellekta / Garri Alder. – Per. s angl. S. Potapenko. – M.:
FAIR-PRESS, 2004. – 496 s.
Vlasova O. I. Aktualnі problemy pobudovy kontseptsіi sotsіalnoi obdarovanostі / O. I. Vlasova //
Obdarovana osobystіst – poshuk, rozvytok, dopomoha : materіaly dopovіdei ta povіdomlen na
Mіzhnar. nauk.-prakt. konf., 27-29 kvіt. 1998 r. – K. : Hnozys, 1998. – 584 s.
Druzhynyn V.N. Psykholohyia obshchykh sposobnostei / V.N. Druzhynіn. – SPb.: Yzdatelstvo
«Pyter», 1999. – 368 s.
Ermolaeva-Tomyna L. B. Kreatyvnost kak realyzatsyia po¬tentsyalnыkh vozmozhnostei
cheloveka / L. B. Ermolaeva-Tomyna // Sovremennыe tekhnolohyy obuchenyia
khudozhestvenno-hrafycheskym dystsyplynam : sbornyk. – M. : Prometei, 2001.
Kolomyichenko L. V. Kontseptsyia y prohramma sotsyalnoho razvytyia detei doshkolnoho
vozrasta / L. V. Kolomyichenko. – Perm, 2002. – 115 s.
Kucheriavyi I. T. Tvorchіst – osnova rozvytku potentsіinykh dzherel osobystostі : navch. posіbnyk
/ I. T. Kucheriavyi, O. I. Klepіkov. – K. : Vyshcha shk., 2000. – 288 s.
Kushch O.S. Analіz metodolohіchnykh pіdkhodіv do vyvchennia psykhofіzіolohіchnykh
osoblyvostei osobystostі u tvorchіi dіialnostі / O.S. Kushch // Vіsnyk problem bіolohіi і medytsyny.
– 2015. – Vyp. 4, Tom 1 (124). – S. 27–30.
Moliako V.A. Protsess tvorcheskoi deiatelnosty / Valentyn Oleksіiovych Moliako // Materyalы
Vtorыkh mezhdunarodnыkh Kostiukovskykh chtenyi. – K. – 1994. – S. 81-84.
Muzyka O. L. Tsіnnostі obdarovanoi osobystostі / O. L. Muzyka // Obdarovana dytyna. – 1998. –
№ 4. – S. 6-10.
Rean A.A. Psykholohyia lychnosty. Sotsyalyzatsyia, povedenye obshchenye / A.A. Rean. – SPb.:
«praim – EVROZNAK», 2004. – 416 s. – (Proekt «Mэtrы psykholohyy»).
338

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
11. Storozh O. V. Psykholohіchnі osoblyvostі tvorchoi sotsіalіzatsіi starshoklasnykіv : dys. …kand..
psykhol. nauk. : 19.00.01/ Olena Vasylіvna Storozh. – K., 2011. – 358 s.
12. Turіna O. A. Kulturotvorchі chynnyky tvorchoi sotsіalіzatsіi osoby / O.A.Turіna // Vіsnyk
Knyzhkovoi palaty. – 2011. – № 1. – S. 35-40.
13. Iamnytskyi V. M. Psykholohіia zhyttietvorchoi aktyvnostі osobystostі : monohrafіia / V. M.
Yamnytskyi. – Odesa : SVD Cherkasov M. P. ; Rіvne : RDHU, 2004. – 360 s.
Storozh O.V. Theoretical basis of creative socialization of personality studying. This
article is devoted to the theoretical basis of creative socialization of personality studying. The analysis
of scientific sources revealing views on "passive" and "active" socialization was carried out. In
particular, the active and passive reactions of the environment formation "customly" (the process of
assimilation) and adaptation to existing conditions (the active role of the environment is the process
of accommodation), which occur in parallel, exist in unity and are important for the implementation of
the goals that we set for ourselves. The concepts of "social creativity", "social giftedness" and "social
giftedness" were investigated. It was found out that these concepts reveal the social transforming
essence of the subject in the process of interaction with itself and with surrounding objects. The
concepts of "creative adaptation", "creative maladjustment", "creative adaptationing" were explained.
It was found that some substantive and procedural characteristics of adaptation and creativity have
both similar and distinctive features. The researchers determine the main upward point of both
processes as the problem situation, which "starts" turning on either adaptive or creative mechanisms.
It was analyzed that the concept of "creative adaptation" is characterized by a new, original adaptation
of the individual to the quickly changing social environment, creating socially valuable and nonstandard products with successful self-realization in it on the basis of unprotecting adaptive
mechanisms. This kind of adaptation exists as an innovative, one, which includes creative social
approach and forms the basis for the development of creative socialization. It was found out that
creative socialization is a process of stable, general adaptation on the basis of activation of
unprotecting adaptive mechanisms of the mentality, which leads to the systematization, construction,
integration of the image of the world by the personality and manifests itself in skills, ingenuity, creation
of new and useful products of activity, as well as in social lability, where its creative self-determination
is carried out.
Key words: socialization, adaptation, creative socialization, creative self-realization,
accommodation, assimilation, social creativity, creative giftedness, creative adaptation, intellectual
giftedness.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я»
СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Терещенко Л.А., Петровська Т.В. Психологічний підхід до визначення поняття
«психічне здоров’я» суб’єктів взаємодії в освітньому просторі. У статті
розглядається поняття «психічне здоров’я», визначені основні критерії психічного
здоров’я дитини. Обґрунтовується взаємозв’язок між психічним здоров’ям і
психологічним здоров’ям людини. Виокремлені компоненти і рівні психологічного
здоров’я особистості дитини. В статті надані характеристики психічного здоров’я дітей
залежно від виду прояву. Представлена порівняльна психологічна характеристика
психічно здорової дитини і дитини з порушеннями психічного здоров’я.
Встановлені базові потреби дитини як чинники психічного здоров’я особистості.
Встановлено, що психічно здорова дитина орієнтована на саморозвиток і
самоактуалізацію.
Ключові слова: психічне здоров’я, психологічне здоров’я саморозвиток,
самоактуалізація, базові потреби.
Терещенко Л.А., Петровская Т.В. Психологический подход к определению
понятия «психическое здоровье» субъектов взаимодействия в образовательном
пространстве. В статье рассматривается понятие «психическое здоровье»,
определены основные критерии психического здоровья. Обосновывается взаимосвязь
между психическим здоровьем и психологическим здоровьем человека. Выделенные
компоненты и уровни психологического здоровья личности ребенка. В статье
предоставлены характеристики психического здоровья детей в зависимости от вида
проявления. Представлена сравнительная психологическая характеристика психически
здорового ребенка и ребенка с нарушениями психического здоровья.
Установлены базовые потребности ребенка как факторы психического здоровья
личности. Установлено, что психически здоровый ребенок ориентирован на
саморазвитие и самоактуализацию.
Ключевые слова: психическое здоровье, психологическое здоровье
саморазвитие, самореализация, базовые потребности.
Постановка проблеми. Метою практичного психолога в системі освіти, на
першому плані, має бути завдання збереження психічного та психологічного здоров'я
дошкільників і молодших школярів як умови їх самореалізації й самоактуалізації,
позитивного та повноцінного розвитку, творчого сприйняття світу та соціально значущої
діяльності. Необхідність її вирішення підтверджується і тим, що в останні 40 років
спостерігається зростання числа межової патології в 2,7 рази, яка досягла 80% в
структурі всіх психічних розладів. При цьому від 36% до 80% межових порушень у дітей
відносяться до невротичної групі.
Але неоднозначність розуміння «психічного здоров'я» через його співвіднесення з
рядом суміжних термінів, що вживаються в психології і в медицині, наприклад, «норма»,
«нормальна і аномальна особистість», «ненормативний психічний розвиток»,
«передхвороба», «зріла особистість», «психологічне здоров'я», «суб'єктивне відчуття
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благополуччя», «внутрішня картина здоров'я» та ін. і зумовила вибір нашого
дослідження.
Аналіз останніх публікацій. Поняття «психічне здоров’я» походить корінням із
психіатрії, логічно витікаючи з визначення поняття «психічне захворювання». Нормою
психічного здоров’я є «не хвороба», тобто відсутність симптомів або патологій, що
заважають ефективній адаптації людини до умов середовища, в якому вона перебуває.
На думку О. Шувалова, психічне здоров’я стосується, передусім, окремих психічних
процесів та механізмів і є життєздатністю індивіда, яку забезпечує повноцінний
розвиток і функціонування психічного апарату. Психічне здоров’я свідчить про наявність
душевних сил, необхідних для нормальної життєдіяльності. Психічно здорова людина
ясно мислить, її воля не паралізована. Вона здатна контролювати власну поведінку,
ставити цілі, планувати й організовувати свою діяльність тощо [7].
Утім поняття «психічне здоров’я» у жодному разі не вичерпується медичним
аспектом. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я визначають психічне
здоров’я особистості за такими основними критеріями, як:
• усвідомлення й відчуття безперервності, постійності, ідентичності власного Я;
• відчуття постійності й ідентичності переживань в однотипних ситуаціях
• самокритичність;
• здатність до самоорганізації згідно з прийнятими нормами, правилами,
обставинами, ситуаціями;
• здатність планувати своє життя й реалізовувати задумане;
• здатність змінювати свою поведінку відповідно до зовнішніх і внутрішніх
вимог [7].
Психічне здоров’я є передумовою психологічного здоров’я. Термін «психологічне
здоров’я» ввела в науковий лексикон І. Дубровіна. На думку науковця, психологічне
здоров’я є прижиттєвим утворенням, основу якого складає повноцінний психічний
розвиток на всіх етапах онтогенезу [5].
Поширеним є розуміння психологічного здоров’я в межах адаптаційного підходу,
розробником якого є дослідниця О. Хухлаєва. Згідно з цим підходом психологічно здорова
людина – це людина, яка успішно адаптується і має гармонійні взаємини з оточенням.
Центральною характеристикою психологічно здорової людини є високий ступінь
саморегуляції, тобто здатність пристосовуватися як до сприятливих, так і до
несприятливих умов середовища.
Психологічне здоров’я дитини, за О. Хухлаєвою, містить такі компоненти:
• аксіологічний – усвідомлення дитиною себе як цінності, своєї унікальності;
відчуття єдності з усією повнотою світу;
• інструментальний – володіння рефлексією як засобом самопізнання;
• потребово-мотиваційний – наявність потреби в саморозвитку й особистісному
зростанні [5].
Розуміючи психологічне здоров’я як наявність динамічної рівноваги між індивідом і
середовищем, слід вважати його критерієм гармонії між дитиною і соціумом. Якщо
розвиток є процесом постійної зміни типу взаємодії індивіда з довкіллям (із об’єктивною
реальністю), то необхідна гармонія між умінням адаптуватися до навколишньої
реальності й умінням адаптувати її відповідно до своїх потреб.
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Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є визначення внутрішніх і
зовнішніх чинників які впливають на психічне і психологічне здоров’я дітей.
Завдання:
1. Виокремити рівні й критерії психологічного здоров’я особистості дитини.
2. Надати характеристику психічного здоров’я дітей залежно від виду прояву.
3. Розробити порівняльну психологічну характеристику психічно здорової дитини і
дитини з порушеннями психічного здоров’я.
Виклад методики і результатів дослідження. Виокремлюють такі рівні психічного
здоров’я дитини, як:
• креативний – дитина легко й доволі стійко адаптується до будь-якого
середовища, володіє необхідним резервом для подолання стресових ситуацій та
активно ставиться до навколишньої дійсності;
• адаптивний – дитина в цілому адаптована до соціуму, але може проявляти
ознаки дезадаптації в окремих сферах, підвищену тривожність;
• асимілятивно-акомодаційний, або дезадаптивний – дитина не здатна
гармонійно взаємодіяти з оточенням або проявляє залежність від чинників
зовнішнього впливу; у неї порушені регулятивні процеси, баланс «дитина –
суспільство» [5].
Не можна трактувати поняття психічного й психологічного здоров’я однаково і щодо
дітей, і щодо дорослих. Адже психічне і психологічне здоров’я дітей має свою специфіку.
Так, психічне здоров’я дитини характеризується її здатністю успішно регулювати
свою поведінку і діяльність відповідно до загальноприйнятих норм і правил, активно
розвиватись як особистість.
Основними критеріями, за якими оцінюють стан психічного здоров’я дитини, є:
• ставлення до самої себе;
• ставлення до інших людей;
• здатність справлятися з викликами життя [5].
Найчастіше виокремлюють характеристики психічного здоров’я у дитини залежно
від виду прояву (табл. 1).
Таблиця 1
Характеристики психічного здоров’я дітей
Вид прояву
Показники
адекватне психічне відображення
Психічні процеси
адекватне сприймання дитиною самої себе
здатність концентрувати увагу на предметі
здатність утримувати інформацію в пам’яті
здатність логічно опрацьовувати інформацію
критичність мислення
креативність
емоційна стійкість
Психічні стани
зрілість почуттів (залежно від віку)
здатність стримувати негативні емоції
вільний, природний прояв почуттів та емоцій
здатність радіти
звичне (оптимальне) самопочуття
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Властивості
особистості

впевненість у собі
самоповага
незалежність
урівноваженість
оптимізм
почуття гумору
активність
енергійність
працелюбність
воля
самоконтроль
адекватна самооцінка
високий рівень домагань тощо

Отже, психічно здорова дитина гармонійно розвивається. Вона врівноважена,
адаптивна, емоційна, орієнтована на саморозвиток і самоактуалізацію. Гармонійний
особистісний розвиток і фізичне здоров’я сприяють успішній адаптації дитини у
соціумі [7].
Якщо розуміти розвиток людини як послідовний рух до зрілості, передусім
особистісної, то, на думку О. Хухлаєвої, стан зрілості – це і є психологічне здоров’я.
Проте, якщо говорити про психологічне здоров’я дитини, то воно, радше, є передумовою
досягнення в майбутньому особистісної зрілості. При цьому наголосимо ще раз, як
стверджує І. Дубровіна, основу цієї передумови, тобто психологічного здоров’я дитини,
становить повноцінний психічний розвиток на всіх етапах онтогенезу.
Соціальні установки, моделі поведінки та способу життя формуються в ранньому
віці. Тому дуже важливо знати, які чинники мають визначальний вплив на поведінку щодо
збереження та зміцнення здоров’я.
Оскільки психологічне здоров’я – це прижиттєве утворення, то воно постійно
перебуває під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. У дошкільному і молодшому
шкільному віці найвпливовішими є зовнішні чинники – родинні та/або ті, що пов’язані з
професійною педагогічною діяльністю.
Невротичні прояви в поведінці виникають у дітей, які страждають від дефіциту
спілкування з дорослими та/або від їх ворожого ставлення, а також у дітей, які ростуть в
умовах сімейних негараздів. Рівень обізнаності батьків з особливостями дитячої психіки
часто відіграє вирішальну роль у збереженні психічного здоров’я дитини. Батьки, які не
цікавляться душевним станом своєї дитини щодня, щогодини, щомиті, залишають її
наодинці з образами різних страхів. Поступово, у міру накопичення досвіду негативних
переживань, у дитини знижується рівень її психічного здоров’я: втрачається здатність
радіти, дивуватися, захоплюватися, довіряти, а натомість виникають такі невротичні
прояви, як настороженість, тривога, безпричинні страхи, порушення сну, занепокоєння
тощо. Дитина втрачає емоційний комфорт і почуття захищеності власного Я [3].
Названі сімейні негаразди посилюються проблемами, які існують у системі освіти:
• незадовільне матеріальне забезпечення педагогів, що ускладнює підбір
кваліфікованих кадрів для роботи з дітьми;
• спрямованість батьків на посилену підготовку дітей до школи – відвідування
підготовчих занять, додаткова індивідуальна робота з педагогами тощо. Усе це
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підвищує загальне навчальне навантаження, яке не відповідає віковим
можливостям дітей і в результаті викликає в них нервову перевтому.
Ще одним чинником, що впливає на психічне і психологічне здоров’я дітей, є
неадекватна вікові дитини інформація. Неадекватність інформації стосується як її змісту,
так і кількості. Негативна інформація з дорослого світу регулярно надходить із засобів
масової інформації до світу дітей. Перевантаження школяра інформацією пізнавального
змісту, спрямованість батьків на знаннєвий аспект у вихованні дитини призводить до:
• сталих знань – зазвичай діти не вміють застосовувати свої знання у змінених
умовах, оскільки не встигають їх усвідомлювати, «проживати»;
• підвищеної тривожності, заниженої самооцінки, переживання невдачі та
нервових проявів у фізичному здоров’ї (тики, тремори, астма, коліти тощо).
Визначальну роль у патогенезі психічного нездоров’я відіграє психологічний, тобто
внутрішній конфлікт, що є зіткненням суперечливих ставлень особистості. Переживання,
що виникають під час цього конфлікту, можуть стати джерелом психічних захворювань.
Утім це відбувається лише за умови, що конфлікт не розв’язується, тобто не зникає
патогенне напруження і людина не знаходить раціональний, продуктивний вихід із
ситуації, що склалася [4].
У табл. 2 подано порівняльну психологічну характеристику психічно здорової
дитини та дитини з порушеннями психічного здоров’я.
Таблиця 2
Порівняльна психологічна характеристика психічно здорової дитини і дитини з
порушеннями психічного здоров’я
Дитина з порушеннями психічного
здоров’я

Психічно здорова дитина
Добре ставиться до самої себе:

Неоднозначно ставиться до самої
себе:
надто егоїстично поводиться з іншими
або зневажає себе:

позитивно, толерантно ставиться до себе негативно сприймає інших дітей і світ у
та інших людей;
цілому;
не применшує і не перебільшує своїх
здібностей;

перебільшує свої здібності або, навпаки,
недооцінює себе;

приймає власні недоліки;

не визнає свої недоліки або, навпаки,
комплексує щодо них;

поважає себе;

обожнює себе чи, навпаки, знецінює своє
Я;

усвідомлює свою здатність подолати
більшість складних ситуацій, що
виникають у житті

неадекватно оцінює ситуації і свої
можливості щодо їх розв’язання (мотив –
намагання уникнути невдач)
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Добре почувається з іншими дітьми:

Погано почувається серед дітей, але
прагне бути в їхньому оточенні, віддає
перевагу самотності й відчуженості:

враховує інтереси інших дітей;

не враховує інтереси інших дітей, ставить
власні інтереси на перший план;
не відчуває душевного болю інших –
проявляє егоїзм, заздрощі, гордощі,
зловтіху;

відчуває душевний біль інших, проявляє
альтруїзм і співчуття;
любить інших дітей і довіряє їм,
поводиться природно;

вороже ставиться до інших дітей,
поводиться в їх присутності напружено,
відчужено, уникає спілкування;

не принижує дітей і не дозволяє іншим
цього робити, тактовна, відкрита,
лояльна, щира у взаєминах з іншими
дітьми;

постійно прагне до приниження інших,
немотивовано грубо поводиться з іншими
дітьми, проявляє злостивість,
підступність;

вважає себе частиною групи, легко
вживається у групі;

проявляє яскраво виражені егоцентризм
(концентрація на собі), егоїзм стосовно
інших, відчуває відчуженість у групі;

відчуває відповідальність за доручену
справу

не відчуває відповідальності за доручену
справу

Справляється з викликами життя:

Неспроможна впоратися із викликами
життя:

намагається розв’язати проблему,
зіткнувшись із нею;

проявляє суб’єктивну безпорадність у разі
виникнення проблемних ситуацій – не
бачить виходу з них; можливі внутрішні
страждання;

не боїться брати на себе
відповідальність;

перекладає відповідальність на інших;

ставить перед собою реалістичні цілі;

ставить перед собою нереальні цілі;

може самостійно приймати рішення;

не здатна самостійно приймати рішення;

залюбки докладає зусилля для успіху
справи, якою займається

швидко змінює захоплення, у разі
виникнення навіть найменших складнощів
кидає розпочату справу

За даними досліджень, порушення рівноваги у системі смислових утворень
внутрішнього світу дитини внаслідок депривації її потреби у збереженні почуття
самоцінності, власної значущості для інших, зокрема батьків, зумовлює розвиток
негативних емоційних станів. Емоційна потреба в любові та захищеності посідає перше
місце серед душевних потреб дітей усіх вікових груп. Недостатнє задоволення цієї потреби
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зумовлює виникнення у дітей короткочасних і тривалих негативних психічних станів,
зокрема неврозів, психопатій тощо [7].
Майже кожну ситуацію, у якій зневажають, а то й принижують почуття власної
гідності дитини, вона сприймає як критичну. На думку американського психолога
А. Маслоу (Abraham Maslow), потреба дітей у повазі є глибоко вкоріненою і становить
частину біологічної організації людської істоти. Задоволення цієї потреби веде до
підвищення рівня психічного здоров’я дитини. І навпаки, її депривація дезорієнтує
зростаючу особистість у власних цінностях, знижує самооцінку, порушуючи тим самим
гармонійність самосвідомості, що є психологічним підґрунтям психічного здоров’я.
На думку І. Дубровіної, психічне здоров’я робить особистість самодостатньою.
Отже, дитині потрібно бути:
• любимою, прийнятою, аби її розуміли, визнавали, поважали;
• потрібною і близькою;
• успішною у своїх справах.
Такі базові потреби дають змогу дитині реалізуватися, розвивати свої здібності й
поважати себе.
Повноцінна реалізація цих потреб залежить насамперед від стилю спілкування
батьків з дитиною. Адже саме він створює психологічний клімат у сім’ї – середовищі, у
якому дитина зростає. Від стилю спілкування батьків з дитиною здебільшого залежить
емоційний досвід, якого вона набуває [5].
Відомо, що незадоволення значущих для дитини потреб породжує в неї
страждання. А часті страждання, своєю чергою, призводять до «руйнівних» емоцій –
гніву, злості, агресії, які руйнують і саму дитину (її психіку, здоров’я у цілому), і її
взаємини з оточенням. А від досвіду, набутого у період дошкільного та шкільного
дитинства, значно залежить, буде дитина оптимістом чи песимістом, наскільки
віритиме у свої сили, а отже, як зуміє долати життєві труднощі, протистояти
перешкодам, спокусам тощо. Адже саме в цей період закладаються підвалини
надзвичайно важливих для всього майбутнього життя складових образу Я дитини,
зокрема:
• ставлення до самої себе;
• усвідомлення себе як особистості;
• почуття самоцінності;
• самооцінка.
Ці складові до певної міри є ціннісними орієнтаціями дитини щодо самої себе [6].
Ставлення дитини до себе формується лише на підставі ставлення до неї близьких
дорослих. Адже вона ще не спроможна оцінити себе сама. Образ Я дитини вибудовують
її рідні люди. І вона починає бачити себе такою, якою бачать її дорослі.
Загальновідомо, що діти з хорошими потенційними можливостями розвитку
здібностей, але із заниженою самооцінкою гірше навчаються, часто конфліктують з
однолітками і вихователями, а потім і з учителями. Їх невдачі з роками зростають.
Водночас дитина не просто очікує позитивного ставлення до себе, а й
домагається його, бореться за нього. І якщо у певній критичній ситуації дитина не
отримує відчутного підтвердження любові з боку рідних людей, батьки відштовхують
її, то дитина звикається з оцінкою «поганий» і далі поводиться саме так. Але що
більше прикрощів трапляється з дитиною, то більше їй потрібне визнання з боку
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батьків та інших членів родини, їхня любов, захист, підтримка й віра в її
успішність [1].
Дуже важливо, щоб батьки вміли виявляти свою любов до дитини. Адже часто
конкретні прояви любові від батьків дитина сприймає як образи, вони викликають у неї
негативні відчуття й переживання.
Головним психогігієнічним чинником у вихованні дітей є ставлення до них. Кожна
дитина розвивається ліпше, успішніше долає ті чи ті негативні прояви у своєму стані, якщо
отримує достатньо уваги, розуміння й ласки з боку дорослих. Окрім цього, під час
спілкування з дитиною, організації її життєдіяльності дорослі обов’язково мають
враховувати її індивідуальні особливості [1].
Головне завдання сімейного виховання – сформувати у дитини почуття
самоцінності та адекватну самооцінку. Помилки, яких дорослі припускаються під час
формування адекватної самооцінки дитини, часто стають серйозною причиною розладів
у сфері її психічної регуляції, що відтак призводить до дезадаптації у колективі однолітків.
Так, одні діти стають занадто неспокійними, збудливими, дратівливими, інші ж, навпаки
– пасивними, млявими, полохливими, схильними до відчуженості. Як одні діти, так і інші
– емоційно вразливі. У взаєминах з дорослими й однолітками у них часто виникають
конфлікти, непорозуміння. Часом спостерігаються сильні емоційні прояви, зокрема
спрямована на інших агресія, спалахи гніву, сльози, погрози завдати шкоди власному
здоров’ю тощо.
Висновки і перспективи подальших досліджень:
1. Виокремлені рівні психічного здоров’я особистості дитини (креативний, адаптивний,
асимілятивно-акомодаційний).
2. Визначені критерії психічного здоров’я особистості дитини (ставлення до самої себе,
ставлення до інших людей, здатність справлятися з викликами життя).
3. Надана характеристика психічного здоров’я дітей залежно від виду прояву (психічних
процесів, психічних станів, властивостей особистості дитини).
4. Розроблена порівняльна психологічна характеристика психічно здорової дитини і
дитини з порушеннями психічного здоров’я.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Tereschenko L., Petrovska T. Psychological approach to definition of «mental health»
subjects of interaction in the educational space. This article discusses the concept of mental
health, the main criteria of a child’s mental health are outlined. The relationship between mental health
and psychological human health is justified. Mental health is a prerequisite for psychological health.
Components (creative, adaptive, non-adaptive) and levels of psychological health of the child's
personality (attitude towards oneself; attitude towards other people; the ability to cope with the
challenges of life) are identified. The authors explore mental health characteristics of children
depending on the type of display (mental processes, mental states, personality traits). Internal and
external factors that affect the mental and psychological health of children are outlined. In preschool
and junior school age, the most influential are external factors - family and / or those related to
professional pedagogical activity.
This paper presents a comparative psychological characteristics of a mentally healthy child and
a child with mental health problems. The basic needs of the child as factors of individual mental health
are outlined. The child needs are: to be loved, to be accepted, to be understood, to be recognized, to
be respected; to be necessary and close; to be successful in his/her affairs. Such basic needs allow
the children to realize, develop their abilities and respect themselves. The full realization of these
needs depends first of all on the style of communication between parents and the child. Established
that a mentally healthy child is focused on self-development and self-actualization. It is determined
that dissatisfaction with the needs that are important for the child generates suffering. And frequent
sufferings, in turn, lead to "destructive" emotions - anger, being mad, aggression, which destroy the
child (psyche, health in general), and relationship with the environment. The main task of family
education is forming the child's sense of self-worth and adequate self-esteem.
Key words: mental health, psychological health, self-development, self-actualization, basic
needs.
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О.Р. Ткачишина
ОБДАРОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ

Ткачишина О.Р. Обдарованість особистості у контексті вивчення проблеми
соціальних стереотипів. Стаття присвячена аналізу проблеми обдарованості
особистості у контексті соціальних стереотипів, що існують в інформаційному середовищі
сучасного суспільства. Розкривається психологічний зміст обдарованості особистості,
виділено чинники, що визначають обдарованість. Розглядається сутність соціальних
стереотипів, основні їх характеристики та функції у суспільстві. Визначається роль та місце
стереотипів в сучасному інформаційному середовищі та їх зв'язок з обдарованістю
особистості. Психологічні особливості обдарованої особистості дозволяють їй уникати
негативного впливу стереотипів в сучасному інформаційному середовищі.
Ключові слова: обдарованість, обдарована особистість, стереотип, стереотипізація,
стереотипне мислення, інформаційне середовище.
Ткачишина О.Р. Одаренность личности в контексте изучения проблемы
социальных стереотипов. Статья посвящена анализу проблемы одаренности
личности в контексте социальных стереотипов, существующих в информационной среде
современного общества. Раскрывается психологическое содержание одаренности
личности, выделены факторы, определяющие одаренность. Рассматривается сущность
социальных стереотипов, основные их характеристики и функции в обществе.
Определяется роль и место стереотипов в современной информационной среде и их
связь с одаренностью личности. Психологические особенности одаренной личности
позволяют ей избегать негативного влияния стереотипов в современной
информационной среде.
Ключевые
слова:
одаренность,
одаренная
личность,
стереотип,
стереотипизация, стереотипное мышление, информационная среда.
Постановка проблеми. В умовах суспільних трансформацій актуалізується
проблема формування стереотипів, шаблонів мислення, патернів поведінки тощо. У
контексті досліджуваної теми постає закономірне запитання: наскільки сучасна людина
схильна користуватися стереотипами у своєму житті? Зрозуміло, що однозначної
відповіді не існує, все залежить від психологічних характеристик особистості, рівня
розвитку її світогляду, наявних знань, інтелектуального рівня, креативності, і, безумовно,
її обдарованості. Обдарована особистість інакше сприймає світ, ніж більшість звичайних
людей. Вміння аналізувати інформацію, критично осмислювати її, творчо підходити до
вирішення практичних ситуацій, дає можливість обдарованій особистості вийти за рамки
шаблонного, стереотипного мислення та сприйняття. Тому вивчення обдарованості
особистості у контексті проблеми соціальних стереотипів є актуальним в наш час.
Аналіз останніх публікацій. Проведений теоретико-психологічний аналіз сучасних
досліджень засвідчив, що проблема формування стереотипів та явище стереотипізації в
період суспільних трансформацій цікавлять багатьох дослідників. Феномен стереотипу
активно представлений у сучасних наукових дослідженнях О. Блинової, Л. Потапенко,
Л. Огородник, О. Химович, О. Самкової та ін.
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Незважаючи на значну кількість досліджень у галузі вивчення проблеми
обдарованості (Д. Богоявленська, В. Дружинін, Г. Костюк, В. Крутецький, Н. Лейтес,
О. Матюшкін, Н. Менчинська, В. Моляко, Б. Теплов, В. Юркевич та ін.) деякі аспекти
залишаються недостатньо вивченими. Зокрема, обдарованість особистості у контексті
проблеми соціальних стереотипів.
Виникнення нових та існування старих стереотипів є незаперечним явищем.
Стереотипи завжди існували в людському суспільстві. В наш час в інформаційному
середовищі для виникнення, існування та поширення стереотипів створені більш ніж
сприятливі умови. Актуальним залишається питання про те, наскільки обдарована
особистість схильна потрапляти під вплив соціальних стереотипів, які її особистісні
особливості можуть перешкоджати такому впливові. Зазначені аспекти досліджуваної
проблеми потребують детального розгляду.
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті – проаналізувати
психологічний зміст та основні чинники обдарованості особистості, з’ясувати роль та
місце стереотипів в сучасному інформаційному середовищі та їх зв'язок з обдарованістю
особистості.
Виклад методики і результатів дослідження. Протягом 2017 р. було проведене
пілотажне дослідження спрямоване на вивчення уявлень про стереотипи серед студентів
різних курсів (1, 5 та 7 курс) Київського університету імені Б. Грінченка. Загалом у
дослідженні брали участь 37 осіб, з них – 6 чоловічої статі та 31 жіночої, що навчаються
за спеціальністю «Практична психологія». Для дослідження уявлень про стереотипи у
студентів-майбутніх психологів була розроблена авторська методика, яка включала
питання-твердження, що охоплювали три основні складові уявлень про стереотипи, а
саме – когнітивний, емоційний та поведінковий.
Для розв’язання основних завдань даної роботи та з’ясування ролі обдарованості
особистості у контексті проблеми соціальних стереотипів необхідно детально розглянути
психологічний зміст обдарованості особистості та чинники, що визначають обдарованість
особистості.
В житті зазвичай називають обдарованими тих індивідів, які виділяються своїми
добрими задатками до розвитку загальних або спеціальних здібностей. Обдарованість –
це системна якість психіки, яка розвивається протягом життя і визначає можливість
досягнення людиною більш високих результатів в одному чи декількох видах діяльності
у порівнянні з іншими людьми [1]. На думку О. Кульчицької, обдарованість – це
комплексне явище психіки людини, яке включає єдність інтелекту, творчості і
мотивації [3].
Одні автори дотримуються погляду на обдарованість як на суто біологічне явище:
все закладено природою і потрібно лише чекати прояву задатків. Інші ставлять знак
рівності між обдарованістю і здібностями (Н. Лейтес). Б. Теплов вважає, що поняття
обдарованості втрачає свій сенс, якщо його розглядати лише як біологічну категорію.
Тому не можна говорити про обдарованість взагалі, вона може виявлятися лише у
конкретній діяльності.
Таким чином, основу обдарованості становлять здібності до конкретної професійної
або допрофесійної діяльності (спеціальна обдарованість) і загальні психічні якості
високого рівня розвитку: сенсорні, інтелектуальні, вольові (загальна обдарованість) [6;
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7]. Якщо розглянути структуру обдарованості, то вона складається з трьох основних
підструктур (за О. Кульчицькою):
1) високої пізнавальної активності, яка базується на високому рівні сенсорних (увага,
сприймання, пам'ять) та інтелектуальних (дивергентне і конвергентне мислення,
критичність мислення, здатність до узагальнення і прогнозування) здібностей;
2) творчої інтерпретації пізнавального досвіду (вміння порівнювати, зіставляти,
аналізувати, бачити нове, реконструювати раніше створене, оригінальний підхід до
вирішення проблем, варіативність у розв’язанні задач);
3) емоційної захопленості діяльністю (інтерес, енергетичність, впевненість в успіху і
«відновлення» в разі неуспіху та ін.) [3].
Існують дві крайні точки зору: «всі діти обдаровані» і «обдаровані діти зустрічаються
дуже рідко». Вказана альтернатива знімається у рамках позиції: потенційна
обдарованість по відношенню до різних видів діяльності властива багатьом дітям, тоді як
актуальну обдарованість демонструє незначна частина дітей.
Ознаки обдарованості – це ті особливості обдарованої дитини, які проявляються в
її реальній діяльності і можуть бути оцінені на час спостереження за її діями. Про
обдарованість дитини можна говорити в єдності категорій «хочу» і «можу», тобто ознаки
обдарованості охоплюють два аспекти поведінки обдарованої дитини: інструментальний
і мотиваційний. Інструментальний характеризує способи діяльності, мотиваційний –
ставлення дитини до тієї чи іншої сторони дійсності, а також до своєї діяльності.
Н. Лейтес запропонував розрізняти три категорії здібних дітей за такими
ознаками: 1) ранній прояв інтелекту; 2) яскравий прояв здібностей до окремих видів
діяльності і предметів; 3) потенційні ознаки обдарованості [5].
Якщо мову вести про інтегральну характеристику проявів обдарованості, то
вона характеризується: 1) домінуванням інтересів і мотивів; 2) емоційною заглибленістю
у діяльність; 3) волею до рішення, успіху; 4) загальним та естетичним задоволенням від
процесу і продуктів діяльності; 5) розумінням сутності проблеми, задачі, ситуації;
6) несвідомим, інтуїтивним розв’язанням проблеми; 7) багатоваріантністю рішень;
8) швидкістю оцінок, рішень, прогнозів [2; 7].
Психологічний портрет обдарованої дитини – це питання яке давно хвилювало
багатьох дослідників. Так, Дж. Уітмор виділяє такі особливості обдарованої дитини:
1. Прагнення до досконалості. Для обдарованих дітей є характерною внутрішня
потреба досконалості. Вони не заспокоюються не досягнувши вищого рівня.
2. Відчуття незадоволення. Це відчуття пов’язане з характерним для обдарованих
дітей прагненням досягнути досконалості у всьому чим вони займаються. Вони дуже
критично ставляться до власних досягнень, часто не задоволені, звідси – відчуття
власної неадекватності, нереалістичні цілі.
3. Обдаровані діти часто ставлять перед собою завищені цілі. Не маючи
можливості їх досягнути, вони починають хвилюватися. З іншого боку, прагнення до
вдосконалення і є та сила, яка приводить до високих результатів. Оскільки обдаровані
діти більш сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють стосунки і зв’язки, вони
схильні до критичного ставлення не тільки до себе, а й до оточуючих. Обдарована дитина
вразлива.
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4. Потреба в увазі з боку дорослих. В силу своєї природної допитливості і прагнення
до пізнання обдаровані діти не рідко монополізують увагу вчителів, батьків та інших
дорослих. Це викликає конфлікт з іншими дітьми, яких дратує потреба такої уваги.
5. Нетерплячість. Обдаровані діти нерідко з недостатньою терплячістю ставляться
до інших, які стоять нижче їх в інтелектуальному розвитку тощо [11, с.163].
Загалом можна виділити такі головні чинники, що визначають обдарованість
особистості:
1) генетичні, або спадкові (наявність у родині індивіда осіб з такою ж обдарованістю,
чи то у матері, чи у батька, або інших);
2) ранній прояв обдарованості, коли дитина проявляє певні здібності (чи загальні, чи
спеціальні), які не є характерними для її віку та посилений розвиток здібностей дитини у
сензитивному періоді;
3) оточуюче соціальне середовище, яке якомога повніше сприяє виявленню
природних задатків у дитини і їх активному розвитку, виховний вплив, позитивна
стимуляція тощо (найважливіше – у сім’ї);
4) сприятливі умови для виявлення обдарованості і розвитку здібностей (відповідна
атмосфера у сім’ї, матеріальне забезпечення сім’ї, можливість відвідувати відповідні
навчальні установи, які розвивають здібності, наявність необхідного приладдя для певної
діяльності тощо);
5) раннє стимулювання розвитку дитини. Так, наприклад, вплив стимуляції розвитку
дитини у її пренатальному періоді. Суть методу полягає в тому, що протягом відповідного
часу програються задані музичні ноти в безпосередній близькості від тіла майбутньої
матері. Плід, що формується сприймає ці звуки, і т.ч. різко активізуються не тільки
музичні, але й загальні інтелектуальні здібності майбутньої дитини.
Далі перейдемо до другого аспекту досліджуваної проблеми – з’ясування ролі та
місця стереотипів в сучасному інформаційному середовищі та їх зв'язку з обдарованістю
особистості. Проведений аналіз існуючих досліджень присвячених проблемі стереотипів
та явищу стереотипізації дозволяє виділити три основні напрями вивчення різних
аспектів даної проблеми. Так, перший напрям включає в себе дослідження стереотипів,
де головний акцент робиться на вивчення їх когнітивного аспекту (тобто, стереотип
розглядається як елемент когнітивних процесів людини, а саме – як результат процесу
генералізації, схематизації і т.п.). Другий напрям включає в себе дослідження, в яких
головна увага приділяється вивченню афективного аспекту стереотипів (стереотип у
цьому напрямі досліджується як елемент емоційно-оцінних процесів людини, тісно
пов'язаний з феноменом соціальної установки). Третій напрям присвячено вивченню
соціального аспекту стереотипів (тобто, соціальний стереотип розглядається як
особливий елемент, що бере участь у процесі функціонування соціальної групи) [8].
Вивчення процесу стереотипізації неможливе без визначення функцій цього
соціально-психологічного механізму. Найбільш відома та поширена в науці класифікація
функцій стереотипізації відображена в працях Т. Шибутані, П. Шихірєва, які визначають
такі функції:
• психологічна, що розкривається у спрощенні і систематизації інформації яку
людина отримує з навколишнього середовища, а також у збереженні та захисті цінностей
індивіда, стереотипізація забезпечує індивіда максимумом інформації при мінімальному
когнітивному зусиллі;
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• соціально-психологічна функція стереотипізації реалізується в груповій
ідентифікації і міжгруповій диференціації, яка має оціночний характер (в основному у
великих соціальних групах що виявляється в етнічних стереотипах);
• соціальна функція стереотипізації виражена в поясненні існуючих відносин між
групами та їх виправданні [9; 10].
Отже, об’єктивним результатом стереотипізації є спрощене, схематичне, інколи
близьке до істинного, інколи викривлене уявлення дійсності, що виражається в
соціальних стереотипах. Таким чином, можна зазначити, що усі види стереотипів
виконують ряд функцій у суспільстві, і зокрема, у сучасному інформаційному середовищі,
які тісно пов’язані з психологічною безпекою особистості: 1) класифікацію та
упорядкування соціокультурної інформації; 2) акумуляцію і передачу культурноісторичного досвіду; 3) вироблення моделей поведінки та стандартів; 4) захист групових
цінностей; 5) економії зусиль у повсякденному мисленні; 6) заощадження часу при
сприйнятті нового та сприяння успішній соціально-психологічній адаптації особистості в
умовах суспільних трансформацій тощо [8].
Цікавий аспект впливу стереотипів на міжособистісне та групове спілкування
наводить Н. Лебедєва, яка виділяє чотири основні характеристики їхнього впливу на
процес комунікації: 1) стереотипізація – результат когнітивного «відхилення», зумовлене
ілюзією зв’язку між груповим членством і психологічними характеристиками; 2)
стереотипи впливають на спосіб проходження інформації та її відбору; 3) стереотипи
викликають очікування певної поведінки від інших, індивіди мимоволі намагаються
підтвердити ці очікування; 4) стереотипи породжують прогнози, які підтверджуються [4].
Розглянуті психологічні особливості обдарованої особистості та характеристика
соціальних стереотипів дають змогу дійти певних висновків щодо досліджуваної
проблеми.
По-перше, висока пізнавальна активність, яка базується на високому рівні
сенсорних та інтелектуальних здібностей у обдарованої особистості дає їй можливість
уникати суб’єктивізму та шаблонності при сприйманні інформації, розпізнавати існуючі в
інформаційному середовищі стереотипи, конструктивно протидіяти впливу соціальних
стереотипів та стереотипному мисленню оточуючих у комунікативній взаємодії.
По-друге, характерна для обдарованої особистості, творча інтерпретація
пізнавального досвіду дозволяє уникати спрощення і схематизації інформації,
креативність дає можливість побачити в практичних, життєвих ситуаціях щось нове, а не
типові шаблонні стереотипні схеми, формує оригінальний підхід до вирішення проблем.
По-третє, емоційна заглибленість обдарованої особистості у діяльність, розуміння
сутності проблеми, знаходження багатоваріантності її рішень створює сприятливий
емоційний фон для вивчення певного явища, підтримує зацікавленість ним та дозволяє
уникати негативного впливу професійних стереотипів.
Для підтвердження зазначених узагальнень наведемо деякі результати
емпіричного дослідження, що стосувалося вивчення уявлень про стереотипи у студентівпсихологів. Так, на питання-твердження «Стереотипами користуються лише люди
недалекоглядні, а також ті, що мислять поверхово» більшість учасників дослідження (26
осіб) відповіла позитивно (так – 21,6%; скоріше, так, чим ні – 48,6%), тоді як негативну
відповідь дали 10 осіб (ні – 13,5%; скоріше, ні, чим так – 13,5%). Щодо питаннятвердження «Використання стереотипів у житті може мати і негативні наслідки», то всі
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опитувані виявилися майже одностайними. Так, погодились з даним твердженням 36 осіб
(так – 62,1%; скоріше, так, чим ні – 35,1%) і лише один учасник дослідження не погодився
з даним твердженням.
Наступне питання-твердження «Професійні стереотипи можуть зашкодити
професійній діяльності» стосувалося уявлень студентів про стереотипи професійної
діяльності для з’ясування наявності знань у студентів про дану проблему. Відповіді на
дане питання-твердження показали наявність у студентів знань про професійні
стереотипи. Так, з даним твердженням погодились 33 особи (так – 51,3%; скоріше, так,
чим ні – 37,8%), а не погодились 4 учасника дослідження (скоріше, ні, чим так – 10,8%).
На питання-твердження «Використання професійних стереотипів – це шлях до
професійної деформації особистості» більшість учасників (28 осіб) дали позитивну
відповідь (так – 29,7%; скоріше, так, чим ні – 46%), не погодились з даним твердженням
9 осіб (ні – 16,2%; скоріше, ні, чим так – 8,1%). Таким чином, можна констатувати, що
більшість опитуваних все ж таки усвідомлюють тісний зв'язок між професійними
стереотипами та професійною деформацією.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Стереотип є «скороченим»,
спрощеним сприйняттям дійсності, що функціонує в суспільній свідомості. Стереотип
функціонує на основі сприйняття, не пов’язаного з прямим досвідом. Чимало стереотипів
виникає стихійно і спонтанно через потребу економії уваги у процесі засвоєння досвіду
інших людей і попередніх поколінь, досвіду закріпленого у вигляді звичних уявлень. Вони
формуються в результаті неодноразового смислового й емоційного акцентування
свідомості людей на тих чи інших явищах, подіях, багаторазового їх сприйняття та
фіксування у пам’яті.
Стереотипи в загальних рисах відображають уявлення про об’єкт або клас об’єктів,
формують відповідні когнітивні структури індивіда, що зумовлює схематизацію образів
певних об’єктів або явищ. Вони виступають відносно стійкими формами реагування
особистості на конкретну ситуацію, впливають на її ставлення до об’єкта, що
проявляється як на свідомому, так і несвідомому рівнях, частіше в умовах обмеженого
часу чи браку інформації.
Стереотипи, що існують в сучасному інформаційному середовищі відіграють
важливу роль у сприйнятті людиною навколишньої дійсності. Незважаючи на те, що
стереотипи – вдалий спосіб класифікації і систематизації матеріалу, і те, що стереотипи
полегшують сприйняття стабільних структур навколишнього світу, вони мають і
негативний вплив. Так, в динамічних за своєю природою процесах творчості стереотипи
стають перешкодою: вони закріпачують мислення, примушують його рухатися звичним,
пройденим шляхом, що, звісно, не сприяє пошукові нового, виникненню оригінальних
ідей та багатоваріантності рішень. Не варто забувати, що явище стереотипізації в
інформаційному просторі може мати і негативні наслідки: спрощення, узагальнення
інформації без ґрунтовного осмислення може призводити до логічних помилок, що
можуть нести загрозу для психологічної безпеки особистості.
Обдарована особистість, маючи певні психологічні особливості, може протистояти
негативному впливові соціальних стереотипів. Так, високий інтелектуальний рівень
особистості, критичність мислення дають можливість помічати в сучасному
інформаційному середовищі примітивні шаблонні схеми орієнтовані на свідомість людей
у різних сферах діяльності (політика, бізнес, реклама тощо), виявляти стереотипи та не
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піддаватися їхньому впливові. Креативність та творчий підхід обдарованої особистості
сприяють виникненню оригінальних, не стандартних ідей, знаходженню різноманітних
рішень та шляхів розв’язання проблем.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні чинників, що впливають
на психологічну безпеку особистості в сучасному інформаційному середовищі, ролі
особистісної складової у формуванні психологічної безпеки та конкретних механізмів
стереотипізації в цьому процесі.
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Tkachyshyna O. R. Gifted personality in the context of studying the problem of
social stereotypes. The article is devoted to the analysis of the problem of gifted personality
in the context of social stereotypes that exist in the information environment of modern society.
The psychological content of gifted personality is revealed, the factors determining giftedness
are highlighted. The essence of social stereotypes, their main characteristics and functions in
society are considered. The role and place of stereotypes in the modern information
environment and their connection with the gifted personality are determined.
The psychological peculiarities of a gifted personality allow her to avoid the negative
influence of stereotypes in the modern information environment. High intellectual level of
personality, critical thinking make it possible to notice in the modern information environment
primitive template schemes focused on the consciousness of people in different spheres of
activity (politics, business, advertising, etc.), to identify stereotypes and not to be subjected to
their influence.
Key words: giftedness, gifted personality, stereotype, stereotyping, stereotyped thinking,
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Г.В. Чайка
ОСОБИСТІСНА АВТОНОМІЯ І ПОЗИТИВНІ СТОСУНКИ З ІНШИМИ У
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Чайка Г.В. Особистісна автономія і позитивні стосунки з іншими у
підлітковому віці. У статті проаналізовано наукові статті зарубіжних авторів,
опубліковані за останні роки, в яких досліджуються різні аспекти розвитку автономії
підлітків та побудова ними позитивних стосунків, розвиток прив’язаностей у взаємодії із
батьками, однолітками та шкільними вчителями. Показано, що розвиток особистісної
автономії як риси характеру або задоволення потреби в автономії як вродженої
потреби – складне завдання для підліткового віку. Підлітки прагнуть автономії,
незалежності, однак, їх соціальна ситуація не дає їм змогу стати повністю незалежними.
Проте, повна автономія і не потрібна, оскільки будь-якій людині потрібні близькі стосунки
для відчуття психологічного благополуччя. Якщо дорослі надають підліткам певного
рівня автономії, то це парадоксальним чином підкріплює позитивні міжособистісні
стосунки між дорослими і дітьми. В такому випадку підлітки відчувають, що дорослі їх
розуміють і підтримують. В свою чергу відчуття психологічного благополуччя дає змогу
підліткові у психологічно комфортних умовах розвивати позитивні риси особистості.
Ключові слова: особистісна автономія, позитивні стосунки, пов’язаність, підлітки.
Чайка Г.В. Личностная автономия и позитивные отношения с другими в
подростковом возрасте. В статье проанализированы научные статьи зарубежных
авторов, опубликованные за последние годы, в которых исследуются различные
аспекты развития автономии подростков и построение ими положительных отношений,
развитие привязанностей во взаимодействии с родителями, сверстниками и школьными
учителями. Показано, что развитие личностной автономии как черты характера или
удовлетворение потребности в автономии как врожденной потребности – сложная
задача для подросткового возраста. Подростки стремятся к автономии, независимости,
но, их социальная ситуация не позволяет им стать полностью независимыми. Однако,
полная автономия и не нужна, поскольку любому человеку нужны близкие отношения
для ощущения психологического благополучия. Если взрослые предоставляют
подросткам определенную автономию, то это парадоксальным образом подкрепляет
позитивные межличностные отношения между взрослыми и детьми. В таком случае
подростки чувствуют, что взрослые их понимают и поддерживают. В свою очередь
ощущение психологического благополучия позволяет подростку в психологически
комфортных условиях развивать положительные черты личности.
Ключевые слова: личностная автономия, положительные отношения,
связанность, подростки.
Постановка проблеми. Криза підліткового віку полягає у тому, що підліток, з
одного боку, внаслідок біологічного дозрівання відчуває себе вже дорослою людиною,
проте, з іншого боку, суспільство не вважає його дійсно дорослим. Підліток-школяр ще
навчається, і буде навчатися ще досить довгі роки, він не є економічно незалежним, і
тому не може планувати своє життя сам, має виконувати настанови батьків та інших
близьких дорослих, які несуть за нього відповідальність. Саме тому потреба в
357

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості

особистісній автономії відчувається у цьому віці особливо гостро. Можна сказати, що
постійне розширення області, у якій підліток може приймати рішення власноруч,
розширення меж особистісної автономії, пошук шляхів до самостійного буття є основною
темою підліткової кризи. З іншого боку, підліток живе в оточенні різних близьких людей,
які не байдужі йому і яким він не байдужий. Хоч як би підліток не прагнув автономії, він
залишається емоційно пов’язаним із власними батьками, має емоційно забарвлені
стосунки з іншими дорослими, приміром, вчителями. Більш того, коло тих, до кого підліток
відчуває прив’язаність зростає. Воно приростає, перш за все, друзями-однолітками. Крім
того, школяр вступає у взаємини з досить великою кількістю вчителів, такі взаємини
також знаходять своє відображення на шкалі автономія – прив’язаність. Знайти вірний
шлях між двома берегами: автономією та взаємозв’язком з іншими – це означає успішно
пережити підліткову кризу.
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті: провести теоретичний
огляд наукових розробок останніх років, проведених зарубіжними спеціалістами в області
дослідження проблеми автономії підлітків у її взаємозв’язку із проблемами прив’язаності
підлітків до інших людей, позитивними стосунками з іншими значущими людьми.
Завдання статті. Провести аналіз публікацій присвячених проблемам розвитку
особистісна автономії підлітків і їх взаємозв’язку з іншими через три види стосунків:
1. Стосунки підлітків із батьками та іншими дорослими родичами.
2. Стосунки з однолітками.
3. Взаємодія з вчителями.
Виклад методики і результатів дослідження. Згідно з поглядами E.B. Troy [22]
автономія розвивається від поведінкової (у дитинстві) до емоційної (ранній підлітковий
вік) і в кінцевому підсумку до когнітивної (пізній підлітковий вік). Отже, автономія виникає
у поведінці, веде до автономії у почуттях, а потім до автономії думок. У дослідженні
О.А. Карабанової і Н.Н. Поскребишевої [3] також показано гетерохронність розвитку
когнітивного, поведінкового, емоційного і ціннісного компонентів особистісної автономії
підлітка. Так хлопці показують більш високий рівень емоційної автономії, а дівчата
показують випереджальний розвиток у розвитку когнітивної, поведінкової, ціннісної
автономії. На думку авторів цього дослідження емоційна та поведінкова автономія
розвивається значно пізніше, ніж когнітивна, що суперечить висновкам попереднього
автора.
Як вже згадувалося вище особистісна автономія і прив’язаність до інших, позитивні
стосунки з іншими підлітків загалом досліджуються за трьома напрямами: у стосунках з
батьками та іншими родичами, у стосунках із однолітками і у стосунках із вчителями.
Розглянемо роботи, присвячені розвитку автономії підлітків на тлі стосунків із
батьками. Е.Б. Пак, Н.П. Балкунова у своїй статті [4] наполягають, що для підліткового
віку питання про взаємовідносини з батьками є дуже важливим, тому, що в у цьому віці
на стосунки починає впливати почуття дорослості у підлітка. Підліток починає активний
пошук власної унікальної сутності, свого власного «Я». Підліток прагне знайти себе як
особистість і саме на цьому етапі свого дорослішання дитина найбільше прагне до
незалежності, що в свою чергу породжує нові форми стосунків із дорослими. У випадках,
коли дорослі ставляться до підлітків як до маленьких дітей, ті висловлюють протести в
різних формах, проявляють непокору з метою змінити сформовані раніше стосунки.
І дорослі поступово під впливом домагань підлітків змушені переходити до нових форм
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взаємодії з ними. Благополучна форма переходу до нового типу відносин можлива, якщо
дорослий сам проявляє ініціативу або, враховуючи вимоги підлітка, ефективно
перебудовує своє ставлення до нього. З іншого боку, незважаючи на зовнішні прояви
протидії дорослим, підліток відчуває потребу в підтримці. Ситуація стає сприятливою,
якщо дорослий стає другом підліткові.
У статті О.А. Карабанової і Н.Н. Поскребишевої [3] розглядаються дитячобатьківські відносини і підкреслюється їх роль і значення в розвитку особистісної
автономії підлітка. Виявлено складний нелінійний характер зв'язку між рівнем розвитку
автономії підлітка і такими параметрами, як рівень батьківського контролю, міра наданої
підлітку автономії в рамках стосунків із батьками, характер співпраці підлітків з батьками.
Стосунки підлітків, які мають низки показники автономії, із їхніми батьками
характеризуються існуванням великої кількості заборон, постійним контролем та
директивним стилем виховання. У найгірших випадках спостерігається емоційна
відчуженість, відмова від співробітництва. Іншими словами ми можемо сказати, що не
підтримка батьками потреби підлітків мати певну автономію призводить до руйнації
прив’язаності підлітків до їхніх батьків.
Робота C. Inguglia та ін. [15] була виконана на матеріалі вивчення італійських сімей.
Результати експериментального дослідження показали, що: як потреба в автономія, так
і потреба у добрих взаєминах з іншими позитивно залежать від батьківської підтримки
цих потреб; автономія позитивно пов'язана із прив’язаністю до інших людей; на
автономію негативно впливають відчуття депресії і самотності, а на відчуття
прив’язаності до інших негативно впливають зовнішні проблеми, стрес, і так само
відчуття депресії і самотності. Ці результати підтверджують, що автономія і існування
позитивних взаємин з іншими людьми є фундаментальними потребами для підлітків,
що впливають на їх психологічне благополуччя.
У дослідженні J.P. Allen та ін. [7] розглянуто зв'язки між процесами становлення
автономії та існування позитивних стосунків підлітків з їхніми батьками та розвитком
самості й самооцінки підлітків. Відчуття самості у підлітків і їх позитивна самооцінка
суттєво залежать від поведінки їх батьків. Найбільш ефективний підхід – це, коли батьки
ставлять під сумнів можливість їх дитини бути автономною, але це робиться на тлі дійсно
теплих стосунків між дітьми і дорослими, у контексті, в якому батьки в цілому підтримують
потребу підлітків у автономії.
Гендерні відмінності у досягненні підлітками автономії при взаємодії із батьками
досліджуються у роботі M. Fleming [12]. Показано, що хлопці дальше просуваються на
шляху досягнення автономії, ніж дівчата, проте цей результат досягається, нажаль,
через відкриту непокору батькам. Тобто тут спостерігається розрив прив’язаності до
батьків, що погано впливає на загальне почуття психологічного благополуччя.
У статті E.C. Cook та ін. [9] зауважується, що розвиток автономії та підтримання
позитивних стосунків з батьками можуть приводити до зміни процесу прийняття рішень
підлітками. Такий стан змін може бути напруженим для деяких підлітків, особливо тих,
хто сприймає своє повсякденне життя як стресове. Так підлітки, які повідомляли про
відчуття стресу, тому що їх матері обмежували їх автономію або підривали їхні позитивні
стосунки, мали підвищений рівень кортизолу та систолічного артеріального тиску, що є
об’єктивним показником існування стресових станів. Процес прийняття рішень і вплив на
нього особистісної автономії та відчуття прив’язаності до батьків досліджувалися також
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у роботі S. Tran [21]. Показано, що якщо батьки сильно підтримують прояви автономії
своїх дітей не залежно від того, чи показують вони при цьому свою прив’язаність до дітей,
підлітки здебільшого покладаються при прийнятті рішень на самих себе. Якщо ж батьки
не підтримують автономію своїх дітей, але мають, принаймні, помірно позитивні
взаємини з ними, то у цьому випадку підлітки приймають рішення, запропоновані їх
батьками.
У дослідженні K.B. McElhaney, J.P. Allen [17] вивчався розвиток автономії підлітків у
спокійному оточенні, яке не створює ризикованих ситуацій для особистості, а також в
оточенні, що має багато ризиків. Так, підлітки у безпечному оточенні намагаються вести
переговори та розширити межі своєї автономії у взаємодії з батьками, а саме, вони
оскаржують аргументи своїх батьків і намагаються пояснити власні погляди. Протре, цей
тип взаємодії є менш прийнятним у відносинах між батьками та підлітками в контексті
наявності високого ризику. У цьому випадку підлітки досягають автономії поза
стосунками з батьками. Виявлено, що при наявності високого ризику, стиль відносин між
батьками та підлітками, що підриває автономію, є більш адаптивним, оскільки в цьому
випадку підлітки відчувають себе більш захищеними і, завдяки цьому, підтримуються їх
близькі стосунки з батьками.
Досить цікаве дослідження було проведено разом турецькими та болгарськими
дослідниками D. Güngör і K. Phalet [14]. Так, було показано, що потреба в автономії
суперечить потребі мати позитивні стосунки з іншими у болгарських підлітків (як
представників західної, християнської цивілізації), проте ці потреби розвиваються більш
гармонійно, узгоджено у турецьких підлітків (більш традиційне суспільство).
Кількість статей, присвячених взаємодії підлітків із батьками з погляду на
задоволення потреби підлітків в автономії та у позитивних стосунках із батьками, вказує
на складність цієї проблеми і її простійну та незмінну актуальність. Загальний підхід, на
який погоджуються всі дослідники, полягає у тому, що батьки мають дослухатися до своїх
дітей. Якщо дитині молодшого віку достатньо вказати, що робити, коли і як, то підлітків
такий батьківський підхід вже не влаштовує. Тому батьки мають поступово надавати
все більше автономії своїм дітям, і така зважена поведінка дасть змогу не руйнувати
добрі стосунки між батьками та їхніми дітьми. Стосунки залишаться заснованими на
взаємній любові й повазі, що дуже важливо для підлітка, для того, щоб він успішно
пройшов етап підліткової кризи.
Тому на завершення цього пункту дослідження хочу звернутися до роботи R. FraserThill [13], в якій надано загальний опис проблем, з якими стикаються батьки підлітків щодо
потреби останніх розширити межі автономії, і надаються відповідні поради батькам. Так
показано, що підлітки із загальним розвитком починають розуміти, що різні ситуації
вимагають різних рішень. Вони починають мислити абстрактно, порівнювати вибір і
думати про те, як їхні рішення можуть вплинути на результат. Підлітки можуть
демонструвати свою автономію, ставлячи під сумнів або навіть порушуючи правила, які
батьки встановлюють для них. Вони також починають висловлювати свої уподобання
щодо одягу, музики або навіть висловлювати власні соціальні або політичні переконання.
Батькам пропонується почати відкрито спілкуватися щодо встановлених правил,
пояснювати чому вони введені; зовні не висловлювати несхвалення, якщо дитина
посилається на поради друзів, а обговорювати їх; і, найголовніше, надавати можливість
підлітку практикувати самостійність, щоб сприяти добрим стосункам у сім'ї в цілому.
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Наступна тема досліджень: спілкування підлітків з однолітками і розвиток їх
особистісної автономії. Цій проблемі присвячено значно менше статей. Перш за все
треба звернути увагу на зауваження, висловлене у роботі E.B. Troy [22]: перенесення
емоційної залежності з батьків на однолітків або до Значного іншого не є справжньою
автономією. Якщо підліток більше не залежить, емоційно або у поведінці, від батьків, але
перенаправляє таку залежність на іншу людину, очевидно, що він не демонструє
автономії.
Робота P. Ward та ін. [23] досліджує взаємодію у групі підлітків-однолітків з погляду
теорії самодетермінаці. Описане у статі експериментальне дослідження підтвердило
гіпотезу з теорії самодетермінації, що підлітки частіше визнають таких лідерів, які
надають їм автономію у поведінці, а також підтримують позитивні стосунки як з самим
лідером, так і за іншими членами своєї групи. Досить подібний результат отримано у
роботі Н.Н. Поскребишевої [5]. Умовами становлення автономії у стосунках з
однолітками виступають взаємодопомога і емоційна підтримка, легкість встановлення
контакту, помірний рівень тривожності. Спілкування з однолітками на основі
взаємодопомоги і емоційної підтримки, існування міцних дружніх взаємин, сприяє
розвитку автономії підлітків; емоційно тепле оточення, що розуміє і приймає, надає
підлітку позитивний зворотний зв'язок у відповідь на прояви автономії, підкріплюючи її.
Відносини з однолітками у підлітків з низьким рівнем автономії носять мало емоційний
характер. У них не спостерігається дружби, інтимно-особистісних відносин
взаємодопомоги і емоційної підтримки.
У статті J. Leóna, J. Liewb [16] показує, що добрі стосунки з однокласниками
позитивно впливають на академічну успішність, навіть у випадку, коли стосунки з
вчителем не склалися і вчитель не підтримує особистісну автономію учнів. Цей висновок
підтримується і у статті A.Y. Mikami та ін. [18], у якій вказується, що позитивні стосунки із
однокласниками сприяють добрій поведінці і уважності на уроках, що, в свою чергу, веде
до кращих результатів у навчанні.
У статті Ch. Daddis [11] зазначається, що підлітки, які відчувають, що їх друзі мають
більшу автономію, ніж вони, більш схильні до розширення меж своєї автономії. Тобто
підлітки використовують однолітків як показник для оцінки рівня розвитку власної
поведінкової автономії.
Як бачимо, робіт, що стосуються взаємодії однолітків у контексті сприяння
автономії, менше ніж тих, де розглядаються стосунки між підлітками та їх батьками.
Проте це не значить, що запропонована тема не є актуальною. Адже один з напрямів
розвитку особистості у підлітковому віці – це розширення контактів, і таке розширення і
поглиблення стосунків відбувається, перш за все, через появу друзів-однолітків.
Стосунки з однолітками можуть принести відчуття емоційної близькості,
прив’язаності, міцної дружби, але й можуть сприйматися як негативний вплив, тиск з
боку інших однолітків, як загроза досягнутому рівню автономії.
На завершення звернемося до автономії підлітків у школі, під час навчальної
діяльності.
Як зазначається у статті [1], система взаємин підлітків з вчителями ускладнюється
у порівнянні з молодшими школярами, на зміну беззаперечної авторитетності педагогів
приходить диференційоване ставлення до них. Якщо молодші школярі автоматично
висловлюють свою повагу до вчителя, то вчительський авторитет у підлітковій групі
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необхідно завоювати. Якщо педагог не бачить зусиль підлітків в сфері саморозвитку, це
сильно зачіпає їхнє самолюбство і призводить до розчарування. Спілкування підлітка з
учителем може набувати відверто конфліктного характеру, негативно впливати на
загальну продуктивність їх взаємовідносин. При цьому ініціатором конфлікту може стати
кожен із суб'єктів взаємодії. Оптимальним стилем взаємодії вчителя з підлітками є
демократичний, що поєднує в собі заохочення підлітків до самостійності,
відповідальності і колегіальності і постійний, вимогливий контроль, справедлива оцінка
результатів навчання школярів.
У статті «Автономія навчання» [24] запропоновані принципи автономії, що мають
закладатися до навчального процесу.
• Автономія означає перехід від научання до само-учіння, що дає змогу
максимізувати можливий вплив на учнів.
• Автономія заохочує співпрацю, надання і отримання підтримки з боку
однокласників.
• Автономія будується на використанні самооцінки.
• Автономія забезпечує 100% диференціацію учнів.
• Роль вчителя – бути опорою і підтримкою, створювати простір для розвитку
автономії, і ця роль дуже важлива, проте дуже складна.
• Автономія означає розширення можливостей учнів, вона включає технології, що
дозволять вийти за межі класної кімнати, або, навпаки, привнести навколишній світ до
класу, дає змогу учню працювати самостійно і пишатися своєю роботою.
C. Philip [20] вказує, що автономна людина у навчанні має такі риси: методичність /
дисциплінованість; логічність / аналітичність при розв’язанні завдань; рефлексія; висока
вмотивованість і зацікавленість у роботі; гнучкість при вирішенні завдань;
відповідальність та наполегливість; творчий підхід до завдань і позитивна самооцінка,
самодостатність; вміння шукати / отримувати інформацію, розробляти або
використовувати критерії оцінки.
На думку, висловлену О.А. Доронцовою [2], таки принципи необхідно визначити як
основні у формуванні автономії підлітка в системі навчальної взаємодії: суб'єктності,
співробітництва, самодіяльності, врахування вікових особливостей. Принцип
суб'єктності: при формуванні автономії підлітка, той виступає як активний суб'єкт
взаємодії, з власним суб'єктивним досвідом, який необхідно враховувати. Принцип
співробітництва передбачає активну співпрацю суб'єктів психолого-педагогічної
взаємодії. Принцип самодіяльності означає, що необхідно розвивати природні задатки,
здібності особистості шляхом формування навичок саморегуляції, самоаналізу,
саморефлексії. Завдяки самодіяльності у підлітка виникає внутрішнє спонукання до
сприйняття і накопичення досвіду, ініціативності, цілеспрямованості, відповідальності.
Принцип урахування вікових особливостей означає, що у підлітковому віці джерело і
рушійні сили розвитку зміщуються всередину самої особистості, відбувається
формування особистісних механізмів – свободи і відповідальності – і їх змістовне ціннісне
наповнення, що виражається у створенні індивідуального світогляду, системи цінностей
і набутті людиною духовності.
Цікавою є робота А.В. Шамне [6]. Проведене у статті опитування вчителів показало,
що більшість підлітків, на думку вчителів, орієнтовані сьогодні на критерії, які традиційно
розглядалися як індивідуалістичні: пошук шляхів самореалізації, прагнення до
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особистісного благополуччя, самостійність поглядів. Якщо підліток 70-х і 80-х років
усвідомлював себе насамперед як частина суспільства і ставив інтереси колективу
(групи) вище власних, то для сучасного підлітка головною цінністю є він сам, і тому в
мотивації спілкування, навчання і будь-який інший діяльності на першому місці
виявляється орієнтація на себе, прагнення до самоствердження і самореалізації. Чітко
вираженими є посилення суб'єктності, особистісної автономії, прагнення до
самореалізації, активний пошук шляхів творчого самовираження, самостійність,
орієнтація на індивідуалістичні цінності, зниження рівня конформізму, нівелювання
сфери морально-етичних відносин, прагматична спрямованість, ініціативність.
У роботі J. Graça та ін.[10] зазначається, що молоде покоління все частіше ставить
під сумнів право вчителів на владу. Результати показують, що право вчителів на владу,
як його визнають учні, залежить від підтримки їх автономності. З погляду підлітків, якщо
вчителі підтримують автономію своїх учнів при взаємодії з ними, то влада вчителів
законна і сприймається підлітками. Крім того, більш автономні підлітки у ситуації, яку
вони сприймають як таку, що не підтримує їх автономію, перестають визнавати право
своїх вчителів на владу. Середовища, що підтримують автономію, сприяють
інтерналізації зовнішньо регульованої поведінки, що сприяє когерентному відчуттю «Я».
Щоб заохотити учнів сприймати їхню поведінку як правильну, вчителі мають брати до
уваги інтереси учнів, надавати їм право вибору та мінімізувати використання стратегій
примусу.
Проте не усі згідні, що підтримка автономії у навчальному процесі – завжди
позитивне явище. Так, у роботі P. Nelson [19] висловлюється побоювання, що деякі
форми автономії можуть обмежувати діапазон концепцій «правильного життя»,
доступних учням; сприяння автономії може надихнути учнів на відмову від сімейного
життя або участі у громадських рухах. Контроверсійний результат також отримано у
роботі D. Ata [8]. Тут показано, що готовність підлітків взяти під свій контроль навчання і
зануритися в роботу, яка цікава, важливіша, ніж їх переконання щодо того, на скільки
вчителі повинні підтримувати почуття автономії учнів. Тобто зацікавленість у темі
навчання важливіша, ніж відчуття власної автономії у навчальному процесі.
Отже, більшість дослідників згідні з тим, що розвиток особистісної автономії
підлітків в межах навчального процесу, підтримка автономії учня вчителями
позитивно впливає не лише на академічну успішність школярів, а й на їх подальше
життя, оскільки сприяє формуванню таки позитивних якостей, як цілеспрямованість,
опора на власні цілі, ініціативність і творчість.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Як показують досліджені
роботи, розвиток особистісної автономії як риси характеру або задоволення потреби в
автономії як вродженої потреби – складне завдання для підліткового віку. Підлітки
прагнуть автономії, незалежності, хочуть брати на себе відповідальність. Однак, їх
соціальна ситуація, як то продовження навчання, матеріальна залежність від батьків, та
рівень фізичного і психологічного розвитку не дають їм змогу стати повністю
незалежними. З іншого боку повна автономія і не потрібна, оскільки людина будь якого
віку та соціального статусу потребує для свого психологічного благополуччя близьких,
довірчих, позитивних стосунків з іншими людьми, із ріднею, друзями, колегами по
навчанню і роботі.
Характерною рисою підліткового віку є те, що якщо дорослі надають підліткам
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певного рівня автономії, дозволяють підліткам діяти, до певної розумної межі, на власний
розсуд, незалежно, дозволяють підліткам приймати рішення і нести відповідальність за
наслідки таких рішень, то такий підхід до виховання парадоксальним чином підкріплює
позитивні міжособистісні стосунки між дорослими і дітьми. В такому випадку підлітки
відчувають, що дорослі їх розуміють, підтримують їх прагнення, захищають у складних
ситуаціях, що веде до взаємодовіри и взаємної прив’язаності, до психологічного
благополуччя підлітка. І на противагу цьому, відмова батьків надавати підліткам певної
автономії призводить до розриву у прив’язаності підлітків до батьків.
Так само спілкування з однолітками на основі взаємодопомоги і емоційної
підтримки, тобто у межах позитивних стосунків сприяє розвитку автономії підлітків.
Підтримка автономії учня вчителями позитивно впливає не лише на академічну
успішність школярів, а й на їх подальше життя, оскільки сприяє формуванню таки
позитивних якостей, як цілеспрямованість, опора на власні цілі, ініціативність і творчість.
Автономія і відчуття прив’язаності до інших є фундаментальними потребами для
підлітків, що впливають на їх психологічне благополуччя. В свою чергу відчуття
психологічного благополуччя дає змогу підліткові у психологічно комфортних умовах
розвивати позитивні риси особистості, такі як позитивна самооцінка, віра у власні сили,
здатність до цілепокладання і наполегливість у досяганні цілей, творчий пошук. На нашу
думку було б цікаво віднайти як само, через які чинники і особистісні конструкти,
автономія та позитивні стосунки з іншими людьми впливають на відчуття психологічного
благополуччя підлітків.
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Chaika G.V. Personal autonomy and positive relations with others at adolescence. The
article discusses the peculiarities of development of autonomy and building of relationships with others
at adolescence. The article analyzes the scientific articles of foreign authors published in recent years,
in which various aspects of adolescents’ autonomy and positive relation building, relatedness
development in interactions with parents, peers and school teachers are studied. It is shown that the
development of personal autonomy as a trait of character or satisfaction of the need for autonomy as
an innate need is a difficult task for adolescence. Adolescents seek autonomy, independence;
however, their social situation does not allow them to become completely independent. However,
complete autonomy is not needed, because any person needs close relations with others for a sense
of psychological well-being. The denial of adolescents’ right to autonomy leads to a break of their
relatedness with their parents. If adults provide adolescents with a certain level of autonomy, this
paradoxically reinforces positive interpersonal relationships between adults and adolescents. In this
case, teenagers feel that adults understand and support them. Similarly, communication with peers
on the basis of mutual assistance and emotional support, that is, within the framework of positive
relations, contributes to adolescents’ autonomy development. It is shown that students’ autonomy
support by teachers positively affects not only academic achievement of the students, but also their
subsequent life, as it contributes to the formation of such positive qualities as dedication, reliance on
their own goals, initiative and creativity. Autonomy and a sense of relatedness with others are
fundamental needs for adolescents and influence their psychological well-being. In turn, a sense of
psychological well-being allows a teenager in psychologically comfortable conditions to develop
positive personality traits.
Key words: personal autonomy, positive relations, relatedness, adolescents.
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О.А. Чиханцова
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ САМОДЕТЕРМІНОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Чиханцова О.А. Життєстійкість самодетермінованої особистості. У статті
висвітлюються результати теоретичного та емпіричного дослідження, спрямованого на
вивчення взаємозв’язків між життєстійкістю та самодетермінацією особистості.
Розглядається поняття життєстійкості самодетермінованої особистості та розкриваються
компоненти зазначеного феномену. Життєстійкість розглядається нами як основний
ресурс перетворення життєвих подій у нові можливості всупереч зовнішнім негативним
впливам та має прямий вплив на самодетермінацію особистості.
Встановлено, що самодетермінована людина діє на основі власного вибору, а не
на основі зобов’язань або примусу, і цей вибір базується на усвідомленні своїх потреб й
протиставленні їх зовнішнім умовам.
Ключові слова: життєстійкість особистості, самодетермінація, компоненти
життєстійкості.
Чиханцова Е.А. Жизнестойкость самодетерминованой личности. В статье
освещаються результаты теоретического и эмпирического исследования,
направленного на изучение взаимосвязей между жизнестойкостью и
самодетерминацией
личности.
Рассматривается
понятие
жизнестойкости
самодетерминованой личности и раскрываются компоненты указанного феномена.
Жизнестойкость рассматривается нами как основной ресурс преобразования жизненных
событий в новые возможности вопреки внешним негативным воздействиям и имеет
прямое влияние на самодетерминацию личности.
Установлено, что самодетерминованый человек действует на основе собственного
выбора, а не на основе обязательств или принуждения, и этот выбор основан на
осознании своих потребностей и противопоставлении их внешним условиям.
Ключевые слова: жизнестойкость личности, самодетерминация, компоненты
жизнестойкости.
Постановка проблеми. Актуальність проблеми поведінки людини в складних
життєвих ситуаціях зростає останнім часом все більше. Це обумовлюється процесами
глобалізації, інформаційною насиченістю і прискоренням ритму життя сьогочасної
людини. Для сучасної психологічної науки важливе значення мають дослідження,
спрямовані на виявлення факторів, що допомагають протидіяти негативному впливу
середовища, сприяють знаходженню внутрішніх резервів, що забезпечують їй
самостійність вибору, напрямку саморозвитку та самореалізації. Така здатність і
готовність особистості до ініціації власного розвитку є джерелом і причиною її
самодетермінованої поведінки [6].
Життєстійкість характеризує ступінь сформованості здатності особистості
витримувати стресову ситуацію, зберігати внутрішню збалансованість, не знижуючи при
цьому успішності діяльності. Життєстійкість є одним із ключових параметрів
індивідуальної здатності людини до зрілих форм саморегуляції.
У стресових умовах життєстійкість стримує розвиток різних психічних захворювань
і знижує ефективність діяльності, оскільки сприяє оцінці життєвих подій як менш
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напружених і мотивує людину на пошуки ефективнихстратегій подолання пригнічення та
психічної напруги.
Аналіз останніх публікацій. У ефективному протистоянні особистості стресовим
ситуаціям діяльності ключову роль відіграє життєстійкість особистості, яка вивчалася
багатьма науковцями (П. Бартон, Д. Леонтьєв, Дж. Кашані, С. Кобейса, С. Мадді,
К. Маннапова, Т. Наливайко, О. Рассказова, М. Селінман, А. Фомінова, Д. Хошаба [6; 8;
9]. Передумовою для формулювання поняття «життєстійкості» є екзистенційна
психологія. На думку екзистенційних психологів та філософів (В. Франкл, С. Мадді,
С. Кобейса, П. Тілліх, М. Хайдеггер), згідно поглядів яких, усі події в нашому житті є
результатом прийняття рішень, незалежно від того, значимі вони чи не значимі,
усвідомлені чи неусвідомлені. Тобто, висловлюючись науковою термінологією,
життєстійкість є екзистенційною мужністю [6; 9]. Аналіз зарубіжних досліджень,
присвячених вивченню життєстійкості, показує, що деякі дослідники (M. Rush,
W. Schoael, S. Barnard, F. Rhodewalt, S. Agustsdottir, LaGreca, C. Huang) розглядають
життєстійкість у контексті проблеми подолання стресу, адаптації-дезадаптації у
суспільстві [6].
Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є теоретичне та емпіричне
дослідження аспектів життєстійкості самодетермінованої особистості. Оскільки,
самодетермінація зумовлюється комплексом взаємопов’язаних параметрів особистості,
то завданням нашої статті є вивчення вираженості компонентів життєстійкості серед
досліджуваних з високою та низькою самодетермінацією.
Виклад методики і результатів дослідження. Виходячи із теоретичного аналізу
проблеми дослідження, самодетермінацію особистості можна визначити як відчуття
свободи по відношенню як до сил зовнішнього оточення, так і до внутрішніх сил
особистості. Власне, життєстійкість виникла як модель відносин і стратегій, які разом
сприяють зростанню особистості [6; 8; 10]. Досить багато робіт, присвячених
життєстійкості, було видано в самому інституті життєстійкості С. Мадді. У результаті було
виділено шість основних чинників, які могли б допомогти послабити вплив негативних
ситуацій на людину. Це - адаптація у дитячому віці, життєстійкість особистості,
підготовленість до стресів, розчленовування стресів, соціальна підтримка і навколишнє
середовище. Результуючою стороною самодетермінації є життєстійкість особистості.
Тому вивчення цього феномену вважаємо необхідним для глибинного розуміння сутності
самодетермінованої особистості.
Дослідження С. Мадді та Д. Хошаба показали, що життєстійкість – це особистісна
характеристика, яка є загальною мірою психічного здоров’я людини і включає три життєві
установки: залученість, контроль над подіями та готовність до ризику [8] (див.рис. 1).
Так, Д. Леонтьєв та О. Рассказова, цитуючи С. Мадді, підкреслюють важливість
вираженості всіх трьох компонентів для збереження здоров’я іоптимального рівня
працездатності та активності в стресогенних умовах [5].
У свою модель життєстійкості C. Мадді включає не тільки конструкт компонентів,
але і п’ять основних механізмів, які дозволяють життєстійкості надавати своєрідний
буферний вплив на розвиток захворювань і зниження загальної ефективності діяльності
особистості: життєстійкі переконання – оцінка життєвих змін як менш стресових на основі
залученості, контролю і прийняття ризику; створення мотивації до процесу
трансформації оволодіння собою, в основі якої відкритість до нового, готовність активно
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діяти в стресовій ситуації (використання життєстійких копінг-стратегій); підсилення
імунної реакції через психічну і фізичну мобілізацію; підсилення відповідальності й
турботи про власне здоров’я; пошук ефективної соціальної підтримки, яка буде сприяти
процесу трансформації оволодіння собою, через розвиток навичок спілкування [6].

Життєстійкість особистості

Залученість

Контроль

Прийняття
ризику

Характеристика ставлення людини до себе,
оточуючого світу та характеру взаємодії з ним,
яка дає сили та мотивує її до самореалізації; дає
можливість відчувати себе значущою і достатньо
цінною.
Контроль за обставинами активізує пошук
шляхів впливу на результати стресових змін, у
противагу впаданню в стан безпорадності та
пасивності.
Допомагає людині бути відкритою до оточуючого
світу, інших людей та суспільства.

Рис. 1. Складові компоненти життєстійкості особистості
Ми погоджуємося з думкою науковців, що життєстійкість особистості є певним
ресурсом, потенціалом, який може бути затребуваний ситуацією; інтегральною
психологічною властивістю особистості, що розвивається на основі установок активної
взаємодії з життєвими ситуаціями; інтегральною здатністю до соціально-психологічної
адаптації на підставі динаміки смислової саморегуляції [2].
До того ж, особистісний потенціал постає як інтегральна характеристика рівня
особистісної зрілості, а головним феноменом особистісної зрілості і формою прояву
особистісного потенціалу є феномен самодетермінації особистості, тобто здійснення
діяльності у відносній свободі від заданих умов цієї діяльності.
За Л. Александровою (2005), життєстійкість – інтегральна здатність, яка лежить в
основі адаптації та самореалізації особистості. Ця здатність не дозволяє збитися з
правильного шляху, тобто сприяє досягненню мети. У зарубіжній психології поняттю
життєвої стійкості відповідає поняття пристосування до життєвих труднощів та загальної
міри психічного здоров’я людини [1].
Зокрема, Л. Куликов, описуючи життєстійкість, виділяє три аспекти психологічної
стійкості: 1) стійкість, стабільність, 2) врівноваженість, відповідність, 3) опірність
(резистентність). Так, на думку Л. Куликова, стійкість проявляється у подоланні
труднощів як здатність зберігати віру в себе, бути впевненим у собі, своїх можливостях,
як здатність до ефективної психічної саморегуляції [3].
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Так, А. Фомінова (2012) зазначає, що обсяг поняття життєстійкість складають:
психологічний феномен, ресурс, особистісна властивість, інтегральна здатність, риса
особистості, психологічна властивість, динамічний процес, інтегральне особистісне
утворення. Життєстійкість як складне психологічне утворення може бути розглянута з
точки зору індивідуальності людини [7].
Ці властивості включають значимі компоненти психофізіологічного, соціальнопсихологічного та особистісно-смислового рівнів психіки людини, які проявляються в
певних ситуаціях як єдиний комплекс, який сприяє успішному подоланню стресових
ситуацій, ефективної саморегуляції неврівноважених станів, оптимальному проживанню
власного життя. Також життєстійкість розглядається «як можливість особистості
витримати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню збалансованість незнижуючи
успішність діяльності» [4]; особлива структура установок і навичок, що дозволяють
перетворити зміни в можливості. Це свого роду операціоналізація, введеного П. Тілліхом
поняття «мужність бути» [10]. Поняття життєстійкість перетинається з вищенаведеними
поняттями, однак воно означає окремо значимий феномен психіки людини, який
розвивається за певними закономірностями, є багатокомпонентним особистісним
утворенням, що впливає на актуалізацію різних властивостей психіки людини в ситуаціях
життєвої напруги.
У емпіричному досліджені взяли участь 365 осіб: 235 студентів закладів вищої
освіти та 130 працюючих фахівців (м. Київ). Вік досліджуваних від 18 до 44 років. Обробка
отриманих результатів емпіричного дослідження здійснювалася за допомогою
комп’ютерної програми для статистичної обробки даних SPSS Statistics 21.0.
Для діагностики показників життєстійкості ми використали методику «Тест
життєстійкості» (адаптація Д.О. Леонтьєва, О.І. Рассказової) [5]. Дана методика є
модифікацією англомовного варіанту тесту життєстійкості С. Мадді та містить 45 пунктів.
Чотири показники методики включають загальний бал життєстійкості та бали за трьома
субшкалами: залученість (установка на участь у подіях, що відбуваються), контроль
(установка на активність по відношенню до подій життя) і прийняття ризику (установка по
відношенню до важких або нових ситуацій, коли останні розглядаються як виклики, а
також до можливості отримати новий досвід).
Таким чином, дана методика дозволила виявити рівень життєстійкості особистості
в межах норми (див. рис. 2). Результати дослідження рівня життєстійкості показали її
високий рівень (від 90 балів і вище) у 32% респондентів. Цеговорить про те, що кожен
третій респондент готовий до подолання життєвих труднощів і в ситуації підвищеного
емоційного напруження схильний приймати усвідомлені рішення та продовжувати
активну діяльність. Низькі показники були відмічені у 27% респондентів, що вказує на
неготовність респондентів активно діяти в стресових ситуаціях, долати труднощі,
емоційно стабільно реагувати на несприятливі умови.
Варто зазначити, що життєстійкість є цілісним системним утворенням, що поєднує
значимі для особистості цілі та цінності, самоставлення, стильові характеристики
поведінки, детерміновані установками і переконаннями щодо світу, соціального оточення
і свого місця в ньому. При чому, розвиток таких компонентів життєстійкості, як залучення,
контроль іприйняття ризику, сприяють формуванню позитивного ставлення до себе і
подій життя.
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Рис. 2.Показники розвитку рівнів життєстійкості особистості
За результатами нашого дослідження найбільш високі значення має шкала
«залученість», що свідчить про наявність у респондентів таких особистісних
характеристик як цілеспрямованість, особистісна креативність, мотивація до
саморозвитку та задоволеність життям. Тобто, життєстійкість – це процес від адаптації
до самодетермінації та реалізації свого життєвого призначення.
А, оскільки, головним феноменом особистісної зрілості, формою прояву
особистісного потенціалу є феномен самодетермінації особистості, то розглянемо
вираженість компонентів життєстійкості серед досліджуваних з високою та низькою
самодетермінацією (див. табл. 1). Відповідно до представлених в таблиці 1 даних,
життєстійкі переконання захищають людей від тяжких переживань, життєстійкість
впливає на оцінку ситуації, стимулює прийняття правильних рішень, що, в свою чергу,
позначається на адекватній поведінці та здатності людини долати труднощі. Якщо
людина самодетермінована, то вона діє на основі власного вибору, а не на основі
зобов’язань або примусу, і цей вибір базується на усвідомленні своїх потреб й
протиставленні їх зовнішнім умовам.
Таблиця 1
Вираженість компонентів життєстійкості серед досліджуваних
з високою та низькою самодетермінацією
Компоненти
Особи з високою
Особи з низькою
життєстійкості
самодетермінацією
самодетермінацією
Контроль
37,22
30,63
Залученість
38,33
31,00
Прийняття ризику
19,56
17,63
Загальна життєстійкість
95,11
79,23
Аналізуючи отримані дані, особи з високою самодетермінацією керують своїм
середовищем або своїми діями, спрямованими на результат, але можуть також і
відмовитися від контролю. Результати кореляційного аналізу переконливо свідчать про
прямі зв’язки (на рівні р< 0,01) між усіма показниками компонентів життєстійкості, а це, у
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свою чергу, розширює перспективу особистісної взаємодії зі світом, розширює часову
перспективу, дає можливість співвіднесення минулого, майбутнього і теперішнього, а
також проаналізувати власне життя, що збільшує можливості набуття нового життєвого
досвіду, відчути свободу вибору свого життєвого шляху [6].
Слід зазначити, що дослідження життєстійкості самодетермінованої особистості є
одним із важливих напрямків у виявленні причин дій, вчинків, діяльності людини, бо
життєстійкість розглядається як сукупність компонентів, що допомагають особистості
будувати повноцінне життя у важких умовах [6]. Аналізуючи результати нашого
дослідження, ми дотримуємось точки зору, що життєстійкість самодетермінованої
особистості проявляється як ставлення людини до себе, оточуючого світу та характеру
взаємодії з ним, яка дає сили та мотивує її до самореалізації, лідерства, здорового
способу думок та поведінки; дає можливість відчувати себе значущою і достатньо
цінною, щоб повністю включитися в розв’язання життєвих завдань, не звертаючи увагу
на наявність несприятливих факторів та змін.
Таким чином, життєстійкість являє собою один із ключових параметрів
індивідуальної здатності до зрілих і складних форм самодетермінації та одну із опорних
перемінних особистісного потенціалу. Загалом, кожна життєва ситуація ставить людині
умови для виживання, адаптації, самореалізації та ін. Спираючись на свої смисли,
цінності, значущі установки, людина робить певний вибір, перебуваючи у певній
діяльності, що визначається вчинком.
Слід наголосити, що життєстійкість людини пов’язана із можливістю подолання
різних стресів, підтримкою високого рівня фізичного і психологічного здоров’я, а також із
оптимізмом, самоефективністю, суб’єктивною задоволеністю власним життям, здатністю
до неперервного особистісного саморозвитку. Це здатність людини долати труднощі й
перешкоди, виходячи з них більш сильною і досвідченою. Тобто, життєстійкість
самодетермінованої особистості є тим необхідним ресурсом, який забезпечує фізичне і
психічне здоров’я, ефективну адаптацію у складних життєвих ситуаціях, а також
самодетермінацію, тобто реалізацію себе в світі.
Результати емпіричного дослідження свідчать про те, що самодетермінація
особистості є психологічною основою її розвитку, створює умови для досягнення нею
високих результатів діяльності та досягнення відчуття задоволеності життям, оскільки
дозволяє погоджувати наявні у неї ресурси (здібності, особистісні риси, нерозкриті
можливості, задатки) для організації власної життєдіяльності в цілому і досягнення
поставлених цілей зокрема [6].
Підсумовуючи, ми можемо сказати, що життєстійкість розуміється нами як
диспозиційне особистісне утворення, що бере участь у процесах саморегуляції і
самодетермінаціі особистості та забезпечує здатність і сміливість особистості
залучатися до ситуації, яка змінилася, в процес пошуку та здобуття нових смислів,
породжувати нове ставлення до світу, приймати і втілювати перетворення рішень. У
функціонуванні життєстійких установок особистості переважають самодетерміновані
особистісні процеси.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, під життєстійкістю ми
розуміємо системне утворення, яке підкреслює установки, що мотивують особистість
перетворювати стресові життєві події у нові можливості та є складовою самодетермінації
особистості. Сприйняття людиною змін, які з нею відбуваються дозволяють скористатися
373

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості

внутрішніми ресурсами, зберігаючи внутрішню збалансованість. Прикладний аспект
життєстійкості самодетермінованої особистості обумовлений тією роллю, яку це
особистісне утворення відіграє в успішному протистоянні стресовим ситуаціям,
передусім у професійній діяльності особистості. Подолання особистістю несприятливих
умов її розвитку є однією зі специфічних форм прояву її особистісних рис.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
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8.
9.
10.
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Chykhantsova O. Abstract. Hardiness of self-determined personality. The article
covers the results of theoretical and empirical research, aimed at studying the relationship
between hardiness and self-determination of personality. Proceeding from the theoretical
analysis of the research problem, the self-determination of a person can be defined as a sense
of freedom in relation to both the forces of the external environment and the internal forces of
the individual. In turn, the hardiness is considered by us as the main resource of the
transformation of life events into new opportunities in spite of external negative influences and
has a direct impact on the self-determination of personality. Thus, hardiness is a holistic system
of education, which combines meaningful goals and values for the individual, self-adaptation,
stylistic characteristics of behavior, determined by attitudes and beliefs about the world, social
environment and its place in it. Moreover, the development of components of viability, such as
involvement, control and risk acceptance, contribute to the formation of a positive attitude
towards themselves and life events.
So, under sustainability, we understand the system education, which emphasizes the
settings that motivate the person to transform stressful life events into new opportunities and
is an integral part of self-determination of the individual. And this, in turn, indicates that
hardiness is understood as a dispositive personal entity involved in the processes of selfregulation and self-determination of personality and provides the ability and courage of an
individual to be involved in a changed situation in the process of seeking and obtaining new
meanings, to generate a new attitude to the world, to take and make decisions.
It is established that a self-determined person acts on the basis of his/her own choice,
and not on the basis of obligations or coercion, and this choice is based on the awareness of
their needs and the opposition to their external conditions.
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О.М. Шамич
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПАРАЛІМПІЙЦІВ
Шамич О.М.
Психологічні
фактори
суб’єктивного
благополуччя
паралімпійців. У статті розглядаються основні підходи до вивчення феномена
суб’єктивного благополуччя особистості, яке визначається як відносно стійке
генералізоване переживання, що суб'єктивно виражається у відчутті задоволеності
собою і власним життям; як інтегральний показник ступеня спрямованості особистості на
реалізацію основних компонентів позитивного функціонування. Проаналізовано зв'язок
між фізичним здоров'ям і психологічним благополуччям людей. Визначено прогностичну
модель та предикатори психологічного благополуччя паралімпійців: осмисленість життя,
самоприйняття, позитивні взаємини, особистісне зростання. Сприяння психологічному
благополуччю паралімпійців полягає актуалізації їх внутрішніх ресурсів, що криються в
осмисленні резервів повноцінної самореалізації та розвитку своїх здібностей в
майбутньому.
Ключові слова: психологічне благополуччя, гедоністичне та евдемонічне
благополуччя, самодетермінація, внутрішні ресурси, особистісний потенціал, автономія,
суб’єктність.
Шамич А.Н. Психологические факторы субъективного благополучия
паралимпийцев. В статье рассматриваются основные подходы к изучению феномена
субъективного благополучия личности, которое определяется как относительно
устойчивое генерализованное переживание, субъективно выражающееся в ощущении
удовлетворенности собой и своей жизнью; как интегральный показатель степени
направленности личности на реализацию основных компонентов положительного
функционирования. Проанализирована связь между физическим здоровьем и
психологическим благополучием людей. Определена прогностическая модель и
предикаторы психологического благополучия паралимпийцев: осмысленность жизни,
самопринятие, положительные взаимоотношения, личностный рост. Содействие
психологическому благополучию паралимпийцев состоит в актуализации их внутренних
ресурсов, в осмыслении резервов полноценной самореализации и развития своих
способностей в будущем.
Ключевые слова: психологическое благополучие, гедонистическое и
эвдемоническое благополучия, самодетерминация, внутренние ресурсы, личностный
потенциал, автономия, субъектность.
Постановка проблеми. Дослідження, присвячені психологічному благополуччю
людей з інвалідністю, покликані дати об'єктивний зворотний зв'язок суспільству і державі,
зокрема її соціокультурній політиці.
Теоретичну базу для розуміння феномену психологічного благополуччя заклали
дослідження Н. Бредбурна, на думку якого для опису цього феномена необхідно
оперувати ознаками, що відображають стан суб'єктивного відчуття загальної
задоволеності або не задоволеності життям та відсутності несприятливої симптоматики.
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У дослідженнях Р. Райана і Е. Дісі показано, що між фізичним здоров'ям і
психологічним благополуччям є прямий зв'язок [12]. Хвороба часто викликає
функціональні обмеження, які зменшують можливості для задоволеності життям. Тому
суб'єктивна життєздатність співвідноситься не тільки з такими показниками
психологічного благополуччя як автономія і позитивні взаєминами із оточуючими, але й
з фізичними симптомами. Разом з тим, людина з обмеженими можливостями здоров'я
може відчувати себе більш щасливою, ніж здорова, якщо їй вдається реалізувати свій
потенціал при дефіциті можливостей, а паралімпійський спорт – потужний фактор
мобілізації адаптаційного потенціалу людей з інвалідністю.
Прагнення до позитивного функціонування та відчуття благополуччя є однією з
основних рушійних сил особистісного зростання і важливою умовою якості життя
особистості. Тому в контексті вивчення факторів суб’єктивного благополуччя
паралімпійців особливо актуальними є дослідження, що стосуються суб’єктивної оцінки
протікання процесів їхнього життя.
Аналіз останніх публікацій. Емпіричні дослідження свідчать про те, що
суб'єктивна самооцінка благополуччя і здоров'я є більш вагомими змінними, ніж
об'єктивні економічні чи соціально-демографічні фактори, що характеризують параметри
якості життя [3; 11; 14]. Ключовими факторами в оцінці якості життя виділяють, зокрема
рівень адаптації, самовладання і самоефективності, моральний стан, самоповагу, що
сприймається як контроль над життям (локус), очікування від життя, лінія оптимізмпесимізм, суспільні цінності, вірування, прагнення до досягнення тощо [11].
Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) в якості основного критерію для
визначення здоров'я взято поняття благополуччя тому, що воно більшою мірою
обумовлено самооцінкою і почуттям соціальної приналежності, ніж біологічними
функціями організму. Описуючи критерії психічного здоров'я, дослідники головну роль
відводять гармонійності організації психіки та її адаптивним можливостям, здатності до
адекватної зміни поведінки відповідно до змін оточення відповідно до прийнятих
морально-етичних норм, почуття прихильності та відповідальності по відношенню до
близьких, здатності реалізовувати свої життєві плани [11].
Отже, інвалідність, як умова існування, є певним «викликом» для людини. Тому
особистісні ресурси набувають особливого значення, адже вони є джерелом запасу
міцності, з одного боку, і потенціалом розвитку – з іншого [2; 3]. Творчий характер
розвитку людини з інвалідністю відкриває поняття «компенсації». Саме компенсацією
частково пояснюють походження обдарованості Штерн і Адлер: «Те, що мене не губить,
робить мене сильнішим». Проте, було би помилкою думати, що процес компенсації
неодмінно закінчується удачею та успіхом. Але закон перетворення мінуса дефекту в
плюс компенсації, за Л.С. Виготським, дає початок новим, обхідним процесам розвитку
психологічних функцій.
Розуміння психологічного благополуччя в контексті здоров’я змінюється з
виникненням ідей гуманістичної парадигми. Адже саме А. Маслоу сформулював
розуміння психологічного здоров'я через розвиток і реалізацію потенціалу людської
особистості. На його думку, психологічне здоров'я, як психологічна властивість зрілої
особистості, наповнює людину суб'єктивним відчуттям благополуччя, необхідною
умовою якого є знаходження вірного уявлення самого себе [4]. Останнє реалізувалося в
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межах таких концепцій: концепції самоактуалізації А. Маслоу, повнофункціональної
людини К. Роджерса, індивідуації К. Юнга та зрілості Г. Олпорта [5; 10]. Інакше кажучи,
різні формулювання благополуччя тісно пов’язані з подібними рисами позитивного
психологічного функціонування. Подальший розвиток гуманістичних ідей виводить
проблему психології здоров’я на екзистенціальний рівень – «мужність бути»
(П. Тілліх [7]), життєстійкість(С. Мадді [13]) тощо.
Проблема позитивного психологічного функціонування стала привертати увагу
дослідників, починаючи з середини 20-го століття. За Н. Бредбурном для опису цього
феномена необхідно оперувати ознаками, що відображають стан суб'єктивного відчуття
загального задоволення або не задоволення життям. Поняття «суб'єктивне
благополуччя» в своїх роботах ввів Е. Дінер, яке складається з трьох основних
компонентів: задоволення, приємні емоції та неприємні емоції. Всі ці три компоненти
разом формують єдиний показник суб'єктивного благополуччя. Як зазначає сам автор,
мова тут йде про когнітивну (інтелектуальна оцінка задоволеності різними сферами свого
життя) і емоційну (наявність поганого чи хорошого настрою) сторони самоприйняття.
В теоріях, що з'явилися пізніше, психологічне благополуччя представляється
сукупністю особистісних ресурсів, що забезпечує суб'єктивну і об'єктивну успішність
особистості в системі «суб'єкт-середовище». Евдемонічне розуміння даної проблеми
будується на постулаті, що особистісне зростання – головний і найбільш необхідний
аспект благополуччя. До таких підходів можна віднести теорію самодетермінації
Р. Райана і Е. Дісі, які припустили, що особистісне благополуччя пов'язано з базовими
психологічними потребами: потребою в автономії, компетентності та зв'язку з
іншими [12].
Благополуччя особистості складається із низки взаємопов’язаних складових [1]:
соціальне благополуччя – це задоволеність особистості своїм соціальним статусом,
міжособистісними зв'язками і статусом в мікросоціальному оточенні, почуття спільності;
духовне благополуччя – відчуття причетності до духовної культури суспільства;
усвідомлення і переживання сенсу свого життя; наявність віри тощо; фізичне (тілесне)
благополуччя – гарне фізичне самопочуття, тілесний комфорт, відчуття здоров'я,
фізичний тонус; матеріальне благополуччя – задоволеність матеріальною стороною
свого існування, повнотою своєї забезпеченості, стабільністю матеріального достатку;
психологічне благополуччя (душевний комфорт) – злагодженість психічних процесів і
функцій, відчуття цілісності, внутрішньої рівноваги, балансу, гармонії особистості,
співмірність життєвих цілей і можливостей. У суб'єктивному благополуччі (в цілому і в
його складових) виділяють два основних компоненти: когнітивний (рефлексивний) –
уявлення про окремі сторони свого буття, і емоційний – домінуючий емоційний тон
ставлення до цих сторін.
Не зважаючи на те, що уявлення про власне благополуччя чи благополуччя інших
спирається на об'єктивні критерії – успішність, показники здоров'я, матеріального
достатку та ін. – все ж переживання благополуччя значною мірою обумовлено
особливостями ставлень особистості до себе і навколишнього світу, а тому діють через
суб'єктивне сприйняття і суб'єктивну оцінку. Тобто благополуччя особистості за своєю
природою завжди є суб'єктивним.
Отже, узагальнюючи викладене, суб'єктивне благополуччя можна визначити як
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відносно стійке генералізоване переживання, що суб'єктивно виражається у відчутті
задоволеності собою і власним життям, що включає оцінку і ставлення людини до свого
життя і самого себе. Воно містить всі три компонента психічного явища – когнітивний,
емоційний, поведінковий і характеризується суб'єктивністю, «позитивністю і глобальністю
вимірювання» [8; 9]. Поняття психологічне благополуччя, що виражає власне ставлення
людини до себе і процесів, що мають для неї важливе значення, часто зустрічається як
синонім суб’єктивному. Ці незначні розбіжності долаються в моделі психологічного
благополуччя в розумінні К. Ріфф [15]. ЇЇ багатовимірна модель благополуччя включає
шість окремих компонентів позитивного психологічного функціонування, що відбиває
широту розуміння благополуччя, яке охоплює позитивну оцінку себе та свого минулого
життя (самоприйняття), відчуття постійного зростання та розвитку особистості (особисте
зростання), переконання, що життя має ціль і зміст (мета в житті), якісні стосунки з іншими
(позитивні стосунки з іншими), здатність відповідально ставитися до свого життя та
навколишнього світу (оволодіння оточуючим світом), а також відчуття самовизначення
(автономія). Виділені компоненти психологічного благополуччя в моделі К. Ріфф
співвідносяться з різними структурними елементами теорій, в яких так чи інакше йдеться
про позитивне функціонування особистості. Зокрема, «самоприйняття» (як компонент
психологічного благополуччя за К. Ріфф) співвідноситься з поняттями «самоповага» і
«самоприйняття», введеними і розробленими А. Маслоу, К. Роджерсом, Г. Олпортом та
ін. Взагалі, самоприйняття є найпоширенішим критерієм благополуччя, головною рисою
психічного здоров’я, а також характеристикою самоактуалізації, оптимального
функціонування та зрілості.
Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження – розкрити зміст
феномена суб’єктивного благополуччя особистості та його психологічні чинники.
Завдання дослідження полягають розкритті основних концептуальних підходів у
вивченні суб’єктивного благополуччя особистості паралімпійців та емпіричному
визначенні його чинників.
Виклад методики і результатів дослідженя. У наших дослідженнях взяло участь
106 членів паралімпійської та дефлімпійскої збірних команд України з різних видів спорту
(віком 16 – 53 роки; 84 чоловіки та 22 жінки). Нижче ми проаналізуємо результати,
отримані за чотирьма психодіагностичними методиками: шкала самодетермінації
(Є.М. Осіна), тест життєстійкості С. Мадді (переклад і адаптація Д.О Леонтьєва,
О.І. Рассказової), опитувальник самоорганізації діяльності (ОСД) О.Ю. Мандрикової,
шкала психологічного благополуччя К. Ріфф (модифікований варіант Т.Д. Шевеленкова,
П.П. Фесенко).
Обробка отриманих емпіричних результатів здійснювалася за допомогою
комп'ютерної програми для статистичної обробки даних SPSS Statistics 21.0.
Кореляційний аналіз складових психологічного благополуччя паралімпійців
(позитивне ставлення з оточуючими, управління середовищем, особистісне зростання,
життєві цілі, самоприйняття) з показниками їх самодетермінації, самоорганізації та
життєстійкості, результати якого представлені в таблиці 1, свідчать про те, що
благополуччя пов’язане з наявністю і усвідомленістю цілей, успішності реалізації планів
діяльності та поведінки, наявності ресурсів і умов для досягнення цілей. Благополуччю
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сприяють включеність міжособистісні стосунки та діяльність, можливість задовольняти
потребу в спілкуванні і отримувати від цього позитивні емоції.
Відмітно, що всі складові психологічного благополуччя паралімпійців корелюють з
показниками життєстійкості, що перешкоджає виникненню у них внутрішньої напруги в
стресових ситуаціях за рахунок оволодіння стресами і сприйняття їх як менш значимих.
Це важливо, як зазначає С. Мадді, для збереження здоров'я, оптимального рівня
працездатності й активності в стресогенних умовах, підкреслюючи важливість
вираженості усіх трьох компонентів життєстійкості [13].
Таблиця 1
Зв'язок психологічного благополуччя з самодетермінацією, самоорганізацією та
життєстійкістю паралімпійців

Наполегливість

,41**

,31*

,49**

,21

,47**

,38**

-,08

,43**

,55**

,44**

,62**

,37**

,59**

,27*

,39**

,44**

,21

,43**

,49**

,57**

,59**

,57**

,67**

,38**

,38**

,69**

,21

,19

,37*

,44**

,28*

,27*

,38**

,28

,51**

,34**

,09

Цілі в житті

,29*

,54**

,53**

,43**

,35**

,49**

,31*

,49**

,47**

-,05

Самоприйняття

,33*

,52**

,49**

,64**

,57**

,66**

,29*

,282

,43**

,38**

Баланс афекту

-,38**

-,54**

-,65**

-,62**

-,63**

-,67**

-,28

-,48**

-,67**

-,18

Осмисленість
життя

,38**

,56**

,59**

,59**

,42**

,57**

,46**

,49**

,57**

,06

Людина як
відкрита система

,19

,25

,39**

,16

,11

,29*

,25*

,48**

,17

,14

,44**

,62**

,68**

,67**

,54**

,76**

,38**

,55**

,68**

,19

Управління
середовищем
Особистісне
зростання

Психологічне
благополуччя

Орієнтація на
теперішнє

Цілеспрямованість

,56**

Планомірність

Життєстійкість

,41**

Позитивні
взаємини
Автономія

Самовираження

,29*

Автономія

Прийняття ризику

Самоорганізація

Контроль

Життєстійкість

Включеність

Самодетермінація

* Кореляція значима на рівні 0.05, ** Кореляція значима на рівні 0.01

На основі регресійного аналізу визначимо, які з незалежних змінних найбільш
суттєві та значимі для передбачення показника психологічного благополуччя
паралімпійців. У таблиці 2 представлено результати регресійного аналізу за якими
можемо спрогнозувати цей показник.
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Прогноз показника благополуччя паралімпійців дають чотири моделі. Оберемо для
опису четверту модель, за якою пояснюється 94 % дисперсій. Тобто, найбільш точно
прогнозує значення показника благополуччя паралімпійців модель, що включає
показники: осмисленість життя, самоприйняття, позитивні взаємини, особистісне
зростання.
Таблиця 2
Прогностичні моделі показника психологічного
благополуччя паралімпійців
Модель

R

R-квадрат

Скоректований R-квадрат

Стд. похибка оцінки

1
2
3
4

,874a
,940b
,963c
,974d

,764
,884
,927
,949

,760
,880
,924
,945

18,8185
13,3096
10,6049
8,9963

a. предиктори: (конст) осмисленість життя
b. предиктори: (конст) осмисленість життя, самоприйняття
c. предиктори: (конст) осмисленість життя, самоприйняття, позитивні взаємини
d. предиктори: (конст) осмисленість життя, самоприйняття, позитивні взаємини, особистісне
зростання
i. залежна змінна: психологічне благополуччя

Таблиця «Коефіцієнти» (таблиця 3) дає можливість побудувати рівняння регресії.
Оскільки показники критерію Фішера < 0.05, отже, отримані дані є статистично
значущими.
Таблиця 4
a
Коефіцієнти регресійної моделі
Модель

(Константа)
Осмисленість життя
4 Самоприйняття
Позитивні взаємини
Особистісне зростання

Нестандартизовані
коефіцієнти

Стандартизовані
коефіцієнти

t

Знч.

-,610

,544

B
7,171

Стд. похибка
11,751

Бета

1,195
1,985

,185
,150

,349
,447

6,458
13,211

,000
,000

1,039

,164

,256

6,351

,000

1,147

,231

,224

4,976

,000

a. Залежна змінна: психологічне благополуччя

Оскільки для прогнозу показника самодетермінації застосуємо четверту модель, то
беремо до уваги коефіцієнти лише для неї.
Порівнявши показники Бета, робимо висновок, що показник «самоприйняття»
найбільше впливає на прогнозування показника психологічного благополуччя.
Таким чином, здійснивши регресійний аналіз, ми виявили, що найбільш точно
прогнозує значення показника психологічного благополуччя модель, що включає
показники осмисленість життя, самоприйняття, позитивні взаємини, особистісне
зростання, за якою пояснюється 94 % дисперсій. Найбільший вплив на показник
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самодетермінації має показник «самоприйняття» (коефіцієнт бета найвищий).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Здійснений аналіз
психологічних особливостей благополуччя паралімпійців свідчить про те, що спорт, тим
більше параолімпійський, є потужним ресурсом самовдосконалення та різносторонньої
самореалізації людей з інвалідністю.
Складові благополуччя паралімпійців (позитивне ставлення з оточуючими,
управління середовищем, особистісне зростання, життєві цілі, самоприйняття) пов’язані
з їх самоорганізацією, самодетермінацією, життєстійкістю, а отже з наявністю і
усвідомленістю цілей, успішністю реалізації життєвих планів, наявністю особистісних
ресурсів і умов для досягнення цілей, розкриттям свого творчого потенціалу тощо.
Предикаторами психологічного благополуччя паралімпійців є осмисленість життя,
самоприйняття, позитивні взаємини, особистісне зростання.
Отже, сприяння психологічному благополуччю паралімпійців полягає актуалізації їх
внутрішніх ресурсів, що криються в осмисленні резервів повноцінної самореалізації та
розвитку своїх здібностей в майбутньому.
Перспектива подальших досліджень полягає в поглибленому вивченні
психологічного благополуччя як індикатора здоров’я особистості.
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Shamich O.M. The psychological factors of Paralympic athletes’ subjective wellbeing. The article discusses the main approaches to research on the phenomenon of an
individual’s subjective well-being, which is defined as a relatively stable generalized
experience, expressed subjectively in the sense of satisfaction with oneself and one’s own life;
as an integral indicator of personal orientation toward implementation of the main components
of positive functioning. The correlation between physical health and psychological well-being
of people with functional limitations that reduce life satisfaction opportunities is analyzed. There
are positive correlations between the psychological well-being components (positive relations
with others, environment mastery, personal growth, purpose in life, self-acceptance) and
personal assessments of the life quality components, self-organization, self-determination, and
psychological hardiness.
The following factors of psychological well-being were empirically determined: selfacceptance; availability and awareness of a life purpose; its successful implementation in life;
availability of personal resources and conditions for purpose achievement; revealing of one’s
own nature and his/her creative potential; positive relationships with others and so on.
The prognostic model and predictors of Paralympic athletes’ psychological well-being are
defined: meaningfulness of life, self-acceptance, positive relations, and personal growth.
Paralympic athletes’ psychological well-being can be promoted with actuation of their internal
resources, which means understanding of their reserves for full self-realization and
development of their abilities in the future.
Key words: psychological well-being, hedonistic and eudemonic well-being, selfdetermination, internal resources, personal potential, autonomy, personal agency.
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О.Г. Шаумян
ДУХОВНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ГАРМОНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Шаумян О.Г. Духовність менеджерів освіти як чинник гармонізації управління.
Статтю присвячено вивченню духовності менеджерів освіти за умов ринкової економіки.
Розглянуто підходи до розробки ідеальної моделі духовності особистості менеджера
освіти, що сприяють гармонізації управління.
Майбутні та сучасні менеджери освіти повинні встановлювати цілі, що ведуть до
гуманізації особистості та одночасно сприяють ефективності організацій. Підкреслено
вагомість щодо уважного зосередження сучасними менеджерами освіти погляду на
аспекти особистості як духовність, духовна відповідальність, дотримання моральних
зобов’язань, важливість дематеріалізації цінностей, розвиток особистості,
самореалізація особистості, спрямованість на користь для суспільства.
Ключові слова: духовність, духовна відповідальність, гармонізація управління,
спрямованість особистості, гармонізація особистості, неетична поведінка менеджера,
менеджери освіти.
Шаумян О.Г. Духовность менеджеров образования как фактор гармонизации
управления. Статья посвящена изучению духовности менеджеров образования в
условиях рыночной экономики. Рассмотрены подходы к разработке идеальной модели
духовности личности менеджера образования, которые способствуют гармонизации
управления.
Будущие и современные менеджеры образования должны устанавливать цели,
ведущие к гуманизации личности и одновременно способствующие эффективности
организаций. Подчеркнуто весомость относительно внимательного сосредоточения
современными менеджерами образования взгляда на аспекты личности как духовность,
духовная ответственность, соблюдение моральных обязательств, важность
дематериализации ценностей, развитие личности, самореализация личности,
направленность на пользу для общества.
Ключевые слова: духовность, духовная ответственность, гармонизация
управления, направленность личности, гармонизация личности, неэтическое поведение
менеджера, менеджеры образования.
Постановка проблеми. Успіх супроводжує діяльність тих організацій, вище
керівництво яких вчасно та вміло реагує не лише на ті зміни, що відбуваються у
зовнішньому та внутрішньому середовищі, а й заздалегідь передбачають їх. Крім інтуїції,
набутого практичного досвіду при формуванні та реалізації управлінських рішень освітні
менеджери мають опиратися на всебічно обґрунтовану методологічну базу управління,
а саме: на соціальні норми, власні зусилля, вміння аналізувати ситуацію та передбачати
довгострокові наслідки рішень, які приймаються сьогодні.
Людина є істотою суспільною, більш того приналежність до організації дозволяє їй
задовольнити багато потреб. Важливими чинниками особистості виступають світогляд і
безперервне поновлення знань. Культура поведінки менеджера освіти обумовлює
відкритість, доступ до основних «інтересів групи» в механізм управління, єдність і вірність
всіх, хто працює в організації з корпоративним духом. Поява нових орієнтирів світогляду
385

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості

в процесі становлення ринку і ринкових відносин звертає увагу на соціальне партнерство
держави-капіталу-праці; єдності соціального-економічного-духовного; пріоритетів
культури-організації-управління. Саме духовна основа управлінських рішень зумовлює
інституціоналізацію – процес формування і функціонування соціальних інститутів,
новаційних форм і типів соціально-економічних організаційних структур і пов’язаних з
ними соціальних норм і регуляторів відносин, що забезпечують стабільність і стійкість
суспільства. Непомітні в своїй сутності духовні фактори, дуже помітні в своїх проявах, бо
насправді своєю силою вони управляють всією еволюцією народу. Отже, дослідження
проблеми духовності менеджерів освіти як чинника гармонізації управління є актуальним
і своєчасним.
Аналіз останніх публікацій. Розвиток цивілізації, науково-технічний прогрес
приводять сучасного менеджера до потреби у розвитку духовної культури і навіть до того,
щоб у трудовій діяльності вимоги високої культури, етики були пріоритетними щодо вимог
чистої ринкової економіки. У професійній діяльності управлінця передусім, це пов’язано
з усвідомленням власного внеску в діяльність як потрібної, так й корисної для суспільства
в цілому. Орієнтація на потреби соціуму, адекватне ставлення до кількості виборів,
наданих індивіду з боку соціокультурної цілісності, узгодження з нею дат для розширення
меж самореалізації, дотримання правил і приписів, які стають у певну мить гальмом і
тягарем, пріоритети репрезентації себе через домовленість, а не руйнацію відносин і
усамітнення, і, як результат цих дій, підсилення соціально значущих тенденцій у
суспільстві – стислий опис індивідуального шляху менеджера в складному загальному
процесі діяльності. Разом з тим зростає і соціальна відповідальність менеджера в процесі
прийняття управлінських рішень. Хоча етика діяльності організації стосується не лише
проблеми соціально відповідальної поведінки. Вона зосереджена на широкому спектрі
варіантів поведінки управлінців і підлеглих. Крім того, в фокусі її уваги – і цілі, і засоби,
що використовуються для їх досягнення тими й іншими.
Так, криза в управлінні зумовлена низьким рівнем культури управління,
неефективністю внутрішньої структури, корисливим характером управлінських рішень,
втратою частин ринку. Крім того, від якості робочої сили залежить вирішення проблеми
якості праці та її результатів. У свою чергу, потреб в такому характері і складі персоналу
вимагає від менеджера створення певних умов праці, надання соціального забезпечення
гарантій зайнятості та захисту інтересів і прав персоналу як створення сильних і
незалежних профспілок.
Науково-технічний прогрес і конкурентна боротьба прискорили зміни у методах
менеджменту. Серед численних факторів, які обумовлюють той чи інший вид
менеджменту, визначальними є три взаємопов’язаних фактори: характер виробництва,
характер знань і особистість менеджера. Управління не стоїть осторонь від еволюції
видів менеджменту (Б. Мільнер, Г.А. Дмитренко, А.П. Єгоршин, П. Вейлл, Д.М. Гвішиані
та ін.). Мотивація діяльності менеджера представлена у працях Х. Хекхаузена,
Г. Олпорта, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда, К. Альдерфера, Ю. Козелецького,
Г.С. Сковороди та ін. Самоусвідомлення та самовираження особистості у дослідженнях
Е. Фромма, А. Маршалла, А. Сміта, О.М. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, Т. Пітерса,
Р. Уотермана та ін.).
Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження – вивчення
особливостей формування та розвитку духовності менеджерів освіти як чинника
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гармонізації управління для забезпечення ефективної управлінської діяльності.
Основним завданням дослідження є аналіз багатоаспектності формування та розвитку
духовності менеджера освіти як чинника гармонізації управління
Виклад методики і результатів дослідження. В умовах глибоких соціальних змін
керівники вищої освіти при прийнятті рішень з особливою гостротою відчувають труднощі
у пошуках оптимального варіанту вибору в межах суспільного простору. Для них
характерна мотивація, що передбачає формальні способи задоволення потреб
підлеглих; ціннісні орієнтації, які інколи порушують норми права та моралі; у поведінці
вони часто проявляють до підлеглих байдужість, агресивність, схильність до
неадекватних дій. Все це не сприяє особистісному зростанню керівників, оскільки саме їх
духовний та інтелектуальний рівень впливає на культуру організації. Подібна орієнтація
сприяє розгортанню морально-психологічної деформації особистості керівника,
призводить до імпульсивності в діях і вчинках та негативним чином позначається на
нормативно-ціннісному ставленні, подоланні труднощів у безпосередній діяльності,
формуванні цілей і планів на подальше майбутнє освітньої організації.
Сучасні менеджери університетів різних рівнів управління залучаються до процесу
управління персоналом визначеної групи підлеглих, тому їм необхідно розуміти зовнішні
й внутрішні чинники, котрі суттєво впливають на їх ролі. Більше того, їм важливо знати,
яка насправді сутність діяльності освітньої організації даного типу, що не обов’язково
співпадає з її формальною класифікацією. Крім того, як свідчать наукові положення С.
Максименка, розвиток професійної майстерності відбувається через втілення власної
особистості у продукт праці, тому що становлення особистості багато в чому
визначається розвитком цієї потреби [9].
Вагомим є становлення й розвиток інновацій в освітній сфері, вирішення нових
задач управлінцями освітніх організацій, а саме:
- підтримання адекватного зв’язку між технологіями, розвитком середовища
навчання, змістом навчання та іншими компонентами освітнього процесу;
- забезпечення відповідності завдань, що вирішують різні компоненти освітньої
системи, координування спільної діяльності під час вирішення всього комплексу завдань;
- оцінка освітніх потреб тих, що навчаються, та орієнтація всього навчального
процесу на більш повне задоволення цих потреб;
- розробка й застосування дистанційних організаційних процедур для забезпечення
узгодженості діяльності організації;
- вдосконалення середовища навчання (організація навчання не лише в спеціально
обладнаних аудиторіях, кімнатах для проведення телеконференцій чи навчальних
центрах, але й на робочому місці, вдома чи в будь-якому іншому середовищі);
- застосування ринкових механізмів організації освіти (маркетинг освітніх послуг:
дослідження кон’юнктури ринку освітніх послуг, реклама та інше) [2].
Менеджери вищої освіти мають постійно співставляти різні технології з точки зору
їх відповідності навчальним цілям та завданням, забезпечення максимальної
ефективності освітнього процесу [2].
Також суттєвою визначається наявність керівних органів та об’єктивний розподіл
обов’язків, міра відповідальності і повноваження, що зумовлюються специфікою мети, а
також засобами, умовами, особистісними властивостями та професійною
компетентністю суб’єктів управління.
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Критерієм успішності оцінки діяльності ефективного керівника вищої освіти є його
результативна діяльність, що піддається соціальному впливу, маніпуляціям з боку
оточуючих і прояву соціальної ізольованості.
Таким чином, коли керівник має потребу у формуванні спільної результативної
діяльності персоналу і ця діяльність наповнена любов’ю до ближнього, до оточуючих, він
є творцем і тим самим поєднується з іншими людьми. І навпаки, спрямованість лише на
особистий результат у творчості роз’єднує з іншими людьми, призводить до відчуження
з підлеглими, сприяє поглибленню конфліктності як наслідок поглиблення рівня
соціальної ізольованості. Отож, духовність менеджера освіти призводить до підвищеної
якості роботи з підлеглими й орієнтує його на розвиток освіченості суспільства.
Довколишній світ є спільнотою єгоїстів, бо кожен хоче брати і не хоче віддавати.
Суспільство вважає своєю головною метою вироблення матеріальних благ. Так, з
раннього віку дітей навчають цінувати гроші, комфорт, споживацьку філософію.
Недостатньо уваги приділяють духовному і моральному вихованню. Потрібно виховувати
особистість так, щоб вона мала власні ідеали і була б готова на жертви й докладання
зусиль заради них.
А розпочинати потрібно з того, щоб поглянути правді у вічі, чесно поглянути на свої
недоліки, слабкості, вади, які можуть бути приховані навіть серед позитивних якостей.
Погляд на самого себе з боку, без будь-якого самообману, без перебільшення, без
жагучого бажання за будь-яку ціну сподобатись – потрібен не лише для свого власного
правильного розвитку, але, в першу чергу, для служіння іншим людям [10].
Між тілом й духом особистості існує постійний зв’язок і взаємодія. Під їх впливом
формується спрямованість до гармонізації чи дизгармонізації особистості. Чим вищою є
духовність людини, тим сильнішою виражена здатність до вищого пізнання [3].
Нині керівник освітньої організації має низку вказівок від вищестоящих органів, котрі
призводять до значного звуження свободи в прийнятті самостійних продуктивних рішень.
Так, управлінцям слід міркувати над тим, якими вони є, а не бути лише спрямованими на
особисті досягнення та брати участь у діяльності, націленої на успіх, утримуватися від
осуду й критики внаслідок недосягнення успіху тощо.
Неетична поведінка керівника в процесі прийняття рішень призводить до напруги у
спілкуванні з підлеглими, до відчуття тиску підлеглими, до прихованих думок і емоцій
працівниками, до неповаги управлінців, а це призводить з часом до формального
виконання роботи. До того ж виконання регулярної роботи із надмірними зусиллями
через атмосферу конфліктності, нетолерантності, поширення чуток й пліток призводить
до недосягнення бажаних результатів.
Соціальні норми керівника для керівника освітньої організації – це і його освіченість,
і спосіб буття, і звичаї, що в прийнятті рішень є пунктом бачення його кінцевої мети під
кутом його особистої досконалості чи його гідності як особистості. Разом з тим,
дослідники з управління Б. Гальський і П. Прокоп дійшли висновку, що цінності керівника
поступово змінюються під впливом взаємодії з персоналом, котрий або виховує в ньому
особистість вищого рівня розвитку, формує його етичну поведінку, або, навпаки.
спричиняє його моральну деградацію. Суспільною діяльністю людини є праця, люди в
процесі праці мають розумітися один з одним, співпрацювати, вчитися виконувати спільні
завдання, оцінювати виконання роботи [5].
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Як зауважує Е. Шейн, культура твориться на основі важливих подій, з яких можна
робити висновки щодо бажаної чи небажаної поведінки керівника [12]. Крім того, за
допомогою рішень, за А. Фурнхамом та Б. Гюнтером, відбувається розвиток у кінцевому
підсумку керівників організації, а це творить цінності особистості й очікування, що
призводить до високої самоактуалізації [1]. На культуру впливає оточення організації, а
середовище за межами організації може бути інколи динамічним, а часом – незмінним [8].
Для використання внутрішнього потенціалу менеджерові необхідно:
- створити відповідні умови у внутрішньому і зовнішньому середовищах,
активізуючи об'єктивні закони організації праці менеджера як біосоціальної та духовної
системи, що дає можливість використовувати механізми дії законів управління для
розвитку ;
- здійснювати цілеспрямовану самоуправлінську діяльність з використанням
відповідних методів самоуправління, технологій, впливаючи на інформаційні та
енергетичні потоки, що циркулюють в організмі й забезпечують гармонізацію
життєдіяльності та «пробудження» психофізіологічних резервів;
- плануючи реалізацію стратегічних життєвих цілей, враховувати наявність
генетичної, настановної і свідомої програми життя;
- здійснювати стратегічну, повсякденну організацію діяльності менеджера;
- виявити професійну, особисту і духовну складові, визначити їх відповідності
обраному шляхові і розвитку [7; 11].
Людина є істотою суспільною, більш того, належність до організації дозволяє їй
задовольнити багато потреб. Робота в організації дає відчуття безпеки й належності, а в
цілому прагнення успіхів, що теж може бути джерелом самореалізації (Hamel, Prachalad,
1996). Вовки відрізняються між собою вправністю й здібностями, вони індивідуалісти, але
діють як стадо, коли є ціль – полювання звіра. Подібні до них і керівники, які врешті
усвідомлюють себе, розуміють, що їх доля і приватні інтереси обумовлені інтересами
організації в цілому, тому формують спочатку психологічний контакт як «неписані
правила очікувань, що діють постійно між керівниками та підлеглими в організації»
(Шейн, Купер, 2000). А вже потім управлінець співвідносить «поведінку підлеглих з
бажаними ролями, нормами, що визначають і санкціонують ту поведінку й цінності, котрі
включають дані норми» (Katz, Kahn, 1979).
Менеджеру доцільно використовувати для досягнення нових цілей та відносин
мотиваційні соціотехніки, незважаючи на те, чи мотивація позитивна (надія на успіх), чи
негативна (боязнь невдачі), а саме:
- автономність – (створення вторинних потреб і цілей) – прийнятних норм «як
повинно бути» або «доброї роботи», обмежені можливості, реалістичні очікування;
- наслідування – реалізація визначеного погляду на кар’єру або на гідні приклади
поведінки лідерів, управлінців, батьків, вихователів, котрі справляють достатній вплив в
суспільному просторі;
- оцінку суспільну – що дає відчуття стабільності, впевненості та за умови
професійної компетентності зменшення загроз щодо усунення з посади;
- авторитет – вміння переконувати підлеглих, пристосування до діяльності шляхом
співпраці з психологами задля вирішення особливих питань [6].
Варто підкреслити, що теперішні менеджери потребують ретельного погляду на
аспект особистості – духовність, навіть вчені-практики дійшли висновку про дотримання
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моральних зобов’язань, важливість дематеріалізації цінностей, спрямованість на користь
для суспільства.
Керівники вищої освіти повинні старатися розвивати нормативно-ціннісне
ставлення і долати, якщо відчують прояви аморальності, несправедливості до підлеглих,
апологетики у керівників організації. Безперечно, особистість менеджера, котра постійно
розвивається, має обрати напрям на згуртованість персоналу і відчуття ефективності
діяльності [1; 8].
Щоб оптимізувати процес лібералізації нормативно-ціннісного ставлення керівників
вищої освіти в процесі прийняття рішень щодо ефективної та продуктивної діяльності
слід орієнтуватися на комплекс рекомендацій, а саме:
- вдосконалення індивідуального вирішення проблем;
- подолання перепон, котрі чинять інші менеджери у вирішенні проблем, –
уникнення стресів та змін як небажання ризикувати, протидія змінам, паніка;
- визначення меж раціонального вирішення проблем;
- подолання перешкод у процесі вирішення власних проблем, що підвищує
ефективність управлінського рішення, а саме: визначення пріоритетів, одержання
суттєвої первинної інформації, уточнення інформації про ефективність результатів,
методичне й послідовне виконання етапів розв’язання завдань;
- прийняття рішень щодо тих, хто їх приймає, – можливість залучати інших задля
отримання якості й вибору;
- формування сприятливого психологічного клімату організації, що призводить до
фінансової ефективності [1].
Так, управлінці можуть сформувати новий погляд щодо розвитку особистості, її
самореалізації, системи освіти в цілому. Але для цього потрібна трансформація вимог до
роботи керівників різних ланок управління, наприклад, наступні:
- нетривале обіймання керівної посади чи керування в одному підрозділі;
- зосередження на автономії із врахуванням часу роботи й адаптуванням до
специфічних вимог;
- можливості розвитку, самостійного управління організацією власної праці,
самореалізації й вчитися у інших;
- прагнення поваги й виконання роботи за умови високої культури праці [13].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в кожній організації
складаються свої традиції, певні правила поведінки. Сучасний етап розвитку організації
потребує підняття соціального управління на новий рівень.
Для реалізації цієї задачі необхідною є не лише відповідна матеріальна база‚ але й
високий потенціал духовності учасників управлінських комунікацій‚ рівень організації
управління‚ дієвість соціальних норм. До того ж, сучасним менеджерам освіти слід
дотримуватись моральних зобов’язань, вагомості дематеріалізації цінностей,
спрямованості на користь для суспільства у своїй діяльності з метою гармонізації
управління.
Дослідження духовності менеджерів освіти як чинника гармонізації управління є
багатоаспектним і потребує більш глибокого вивчення, на чому ми будемо
зосереджуватися у подальших наукових дослідженнях.
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Shaumian O.G. Spirituality of educational managers as a factor of harmonization of
management . The article deals with spirituality of educational managers in conditions of market
economic. Spirituality of educational managers is offered and its components are describle for
promoting of harmonization of management. The modern educational managers should set goals
leading to humanization of their personalities and at the same time contributing to the efficiency of
their organizations.
We can see that managers must learn to follow certain spiritual responsibility in the process of
decision-making. In addition some managers develop the defensive model of behavior, and some
managers – the model of positive assertion for creating and using rules that would govern the work of
an organization.
It should be emphasized that modern managers should pay more attention to personality issues
– and, namely, spirituality. Even practicing scientists stress the important of adherence to moral
obligations, of values dematerialization and focus on benefits to society. In addition, each manager
creates his own life strategy as a strategy of search and self-realization in life, changes his own
destructive behavior for the better, transformes negative circumstances in order to gain positive
results.
It is essential to form one’s own normative-value system, to develop one’s skills and abilities to
the full. The future and modern educational managers should set goals leading to harmonization of
their personalities and at the same time contributing to the efficiency of their organizations.
Key words: spirituality, spiritual responsibility, harmonization of management, personality
orientation, harmonization of personality, unethical behavior of manager, educational managers.
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О.І. Боковець

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНСТРУЮВАННЯ КОНЦЕПТУ
«ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» СТУДЕНАМИ «ІННОВАТОРАМИ» ТА
«КОНСЕРВАТОРАМИ»
Боковець О.І. Порівняльний аналіз конструювання концепту «інноваційний
потенціал» студентами «інноваторами» та «консерваторами». Здійснено спробу
визначити особливості когнітивного конструювання майбутніми фахівцями концепту
«інноваційний потенціал». З’ясовано, що у свідомості студентів технічного профілю
концепт «інноваційний потенціал» базується на позитивних асоціативних реакціях.
Виявлено, що асоціативне поле у студентів «консерваторів» не повністю відображає
істотні ознаки концепту «інноваційний потенціал». Вивчено актуальні смисли, які
студенти технічного профілю вкладають у розуміння якостей особистості інноватора.
Констатовано, що, у студентів «інноваторів», на відміну від «консерваторів», є чітко
сформований образ особистості інноватора.
Ключові слова: особистість, інноваційний потенціал, когнітивний компонент,
студент, «інноватор», «консерватор».
Боковец О.И.
Сравнительный
анализ
конструирования
концепта
«инновационный потенциал» студентами «инноваторами» и «консерваторами».
Предпринята попытка определить особенности когнитивного конструирования
будущими специалистами концепта «инновационный потенциал». Установлено, что в
сознании студентов технического профиля концепт «инновационный потенциал»
базируется на положительных ассоциациативных реакциях. Выявлено, что
ассоциативное поле у студентов «консерваторов» не полностью отражает
существенные признаки концепта «инновационный потенциал». Изучено актуальные
смыслы, которые студенты технического профиля вкладывают в понимание качеств
личности инноватора. Констатировано, что у студентов «инноваторов», в отличие от
«консерваторов», четко сформированный образ личности инноватора.
Ключевые слова: личность, инновационный потенциал, когнитивный компонент,
студент, «инноватор», «консерватор».
Постановка проблеми. В сучасних мінливих умовах навколишньої дійсності
найважливішою якістю особистості є здатність гнучко, швидко та творчо адаптуватися до
нових вимог суспільства. Тобто, йдеться про те, що особистість має бути не пасивним,
інертним, байдужим спостерігачем, а активним суб’єктом власного життя. Саме
інноваційний потенціал особистості, який пов’язують із здатністю генерувати нові ідеї та
реалізовувати їх на практиці, забезпечує відкритість новому, готовність до змін і
пристосування до нових умов.
Безперечно, заклад вищої освіти є тим місцем, де закладаються передумови
інноваційного становлення особистості. Зокрема, вища школа, яка покликана створювати
сприятливі умови для розвитку та формування особистості, а також спонукати її до
активної суспільно важливо діяльності, водночас впливає й на реалізації потенційних
можливостей студента, в тому числі – його інноваційного потенціалу. Загалом,
інноваційний потенціал виступає тим підґрунтям, що уможливлює професійну
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самореалізацію студентів технічного профілю, націлену на прогрес у галузі науки та
техніки.
Зважаючи на вищезазначене, актуальність дослідження інноваційного потенціалу
особистості та його відповідних ресурсів є беззаперечною.
Аналіз останніх публікацій. Дослідження інноваційного потенціалу особистості в
останні роки значно активізувалося. Серед українських та зарубіжних вчених цією
проблемою займалися: Артюхова Т. Ю. [2], Белан М. А. [3], Власенко Ю. О. [4], Горенков
Е. М. [5], Михайлова О. Б. [7], Терехова Т. А. [8] та ін. Теоретичний аналіз дозволив
з’ясувати, що під інноваційним потенціалом особистості більшість дослідників розуміють
сукупність ресурсів, пов’язаних із генеруванням нових форм поведінки, що зумовлюють
здатність до здійснення інноваційної діяльності. Однак, варто відмітити, що проблема
внутрішніх умов розвитку інноваційного потенціалу особистості студентів технічного
закладу вищої освіти, зокрема її когнітивного компоненту, потребує подальшого
дослідження.
Формулювання мети і завдань статті. Мета статті полягає у визначенні
особливостей когнітивного конструювання концепту «інноваційний потенціал
особистості» студентами технічного профілю. Мета конкретизувалася через наступні
завдання: 1) здійснити порівняльний аналіз розуміння сутності поняття «інноваційний
потенціал особистості» між студентами «інноваторами» та «консерваторами»;
2) здійснити порівняльний аналіз розуміння якостей, якими повинен володіти інноватор
між студентами «інноваторами» та «консерваторами.
Виклад методики і результатів дослідження. Інноваційний потенціал
розглядається нами як динамічна інтегративна система зовнішніх і внутрішніх ресурсів,
що визначає здатність особистості до створення, освоєння та використання «нового».
У попередніх роботах нами виокремлено такі основні емпіричні компоненти інноваційного
потенціалу особистості, як: когнітивний, мотиваційний, креативний та регулятивний [1].
Важливим компонентом інноваційного потенціалу особистості є когнітивний.
Це система інтелектуально-пізнавальних можливостей психіки людини, яка
представлена здатністю пізнавати, сприймати, розуміти, усвідомлювати та
перероблювати інформацію. На наш погляд, зміст когнітивного компоненту утворюють, з
одного боку – індивідуально набутий досвід особистості, представлений знаннями,
уміннями та навичками, а з іншого – індивідуальність перебігу її пізнавальних процесів як
логічне усвідомлення послідовності дій з переробки інформації.
Відповідно, під когнітивним компонентом інноваційного потенціалу особистості
розуміємо, по-перше, сукупність знань, які розкривають сутність усвідомлення
студентами себе як суб’єктів інноваційної діяльності, систему оцінок та ставлень
особистості до певних предметів, явищ, подій тощо. Також він характеризується
наявністю у особистості переконань та власної думки щодо практичної реалізації
власного інноваційного потенціалу.
По-друге, когнітивний компонент інноваційного потенціалу особистості
представлений пізнавальними та інтелектуально-логічними операціями. Зокрема,
студентський вік характеризується тим, що у процесі навчання професіоналізуються всі
психічні процеси. Тому вивчення когнітивного компоненту інноваційного потенціалу
особистості передбачає аналіз низки психічних процесів опрацювання інформації,
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зокрема суто пізнавальних – відчуття, сприймання та мислення, а також таких наскрізних
психічних процесів, як: пам’ять, увага та уява.
Предметом розгляду в даній статті виступає сукупність знань студентів про себе, як
про інноваторів, що визначає їх спрямованість та ставлення до практичної реалізації
власного інноваційного потенціалу. Зокрема, аналіз результатів когнітивної діяльності
студентів відбувається через вивчення концепту «інноваційний потенціал особистості».
Варто зазначити, що концепт – це «абстрактна одиниця, що відображає набуті знання,
досвід, результати всієї діяльності людини та узагальнюючі відомості про навколишній
світ у вигляді певних одиниць» [6, с. 1651]. Зауважимо, що когнітивне конструювання
концепту студентами варто розглядати як із ціннісно-образної (емоції, оцінки, ставлення),
так і поняттєвої (істотні ознаки певних предметів чи явищ) сторін.
Для дослідження когнітивного компоненту був проведений асоціативний
експеримент, який надав, по-перше, зрозуміти як відбувається конструювання концепту
«інноваційний потенціал особистості» студентами; по-друге, визначити, які ж актуальні
сенси студенти вкладають у розуміння якостей, якими повинен володіти інноватор. Для
обробки відповідей студентів на відкритті питання анкети використовувався метод
контент-аналізу, який передбачав виділення якісних категорій та їх кількісне
узагальнення, а також статистичну обробку даних.
Загалом вибірка складалася із 188 студентів технічного профілю, в основному,
чоловічої статі (юнаки – 82,4 %, юнки – 17,6 %), вік яких коливався у межах юнацького
періоду (17-19 років).
На початку дослідження першочергова необхідність полягала у визначенні
інноваторів серед загальної вибірки студентів на підставі суб’єктивних та об’єктивних
критеріїв.
Суб’єктивним критерієм виступала оцінка студентами себе як інноватора.
Об’єктивним критерієм слугували високі досягнення в науково-інноваційній діяльності,
об’єктивним підтвердженням яких були участь та перемоги у різного роду інноваційних
проектах, зокрема, конкурсах технологій «Intel-Технo», «EBES» (Eurasia Business and
Economics Society), європейських інженерних змаганнях «European BEST Engineering
Competition», хакатонах, тобто змаганнях для студентів у сфері IT, зокрема «INT20H» та
«Hash Code», студентський олімпіадах із різних предметів та ін.
На основі даних суб’єктивних та об’єктивних критеріїв, представлених у табл. 1,
нами було виділено наступні чотири категорії студентів: ті, що вважають себе
інноваторами та мають об’єктивні результати – «інноватори»; ті, що вважають себе
інноваторами, але не мають результатів – «потенційні інноватори»; ті, що не вважають
себе інноваторами, але мають об’єктивні результати – «актуалізовані інноватори»; ті, які
не вважають себе інноваторами та не мають результатів – «консерватори» (табл. 1).
Як видно з табл. 1, майже половина студентів технічного профілю – 47,9 % не
вважають себе інноваторами та не беруть участі в інноваційних проектах. Дану категорію
студентів ми умовно назвали «консерватори», оскільки на запитання «Чи вважаєте Ви
себе інноватором?» вони відповідали наступним чином: «надаю перевагу традиційним
рішенням проблем», «не можу вийти за певні рамки», «я не використовую кардинального
нові підходи», «вважаю себе більш консервативною особистістю, ніж інноваційною», «я
– консерватор, мені складно відмовитися від старого на користь нового», «бажаю не
створювати нове, а модернізувати», «я ще нічого не зробив, щоб вважати себе
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інноватором», «мої новації – це повторення чогось уже існуючого» та ін. Окрім цього,
варто навести декілька прикладів того, як студенти відповідають на питання «Чи брали
Ви участь у різних інноваційних проектах?»: «ні, тому що не дослідивши щось – не можна
зробити нове», «ні, бо ще нічого нового не вигадав», «не маю передових знань та вмінь
для цього», «поки що не здобув необхідні навички для розкриття свого потенціалу», «на
даний момент нічого нового не зробив, але в майбутньому – можливо», «поки не створив
нічого інноваційного», «мало досвіду в тій галузі, яку вивчаю» тощо. Зокрема, такі
відповіді свідчать про те, що серед «консерваторів» є й такі студенти, які із набуттям
знань, навичок та досвіду можуть перейти й до іншої категорії.
Таблиця 1
Відсотковий розподіл студентів за суб’єктивними та об’єктивними критеріями
оцінки інноваційного потенціалу
«Інноватори»

«Потенційні
інноватори»

«Актуалізовані
інноватори»

«Консерватори»

9%

25,5 %

17,6 %

47,9 %

Майже чверть студентів технічного профілю (25,5 %) вважають себе інноваторами,
але з певних причини не беруть участі в різних інноваційних проектах, не займали призові
місця («потенційні інноватори»). Зокрема, серед причин можна навести: «із-за відсутності
досвіду», «не займаюся цим, бо лінь», «знаходжуся в стані пошуку» тощо. Окрім цього,
на запитання «Чи берети Ви участь в інноваційний проектах?» студенти відповідають:
«ні, але хочу спробувати», «поки що ні», «планую в майбутньому», «ще не брав участі»,
«на даний момент участі не беру» та ін. Дані відповіді свідчать про те, що, з однієї
сторони, у студентів є бажання, але, з іншої, немає прояву активності та готовності до
участі у різного роду інноваційних проектах.
Близько 17,6 % студентів технічного профілю беруть участь в інноваційних проектах
та займали призові місця, але з певних причин не вважають себе інноваторами
(«актуалізовані інноватори»). Констатовано наступні суб’єктивні причини оцінки того,
чому студенти не вважають себе інноваторами: «мені не вистачає знань», «на даний
момент не вважаю себе інноватором, бо нічого суттєвого не зробив», «я вважаю, що для
повного розкриття себе, людині необхідні певні внутрішні умови», «не вважаю, тому що
не маю достатніх знань у конкретній діяльності» та ін. Наведені приклади свідчать про
те, що студенти розуміють, що для повноцінної реалізації себе як інноватора, окрім
знань, потрібна ще й певна сукупність внутрішніх умов, а саме інтелектуальних,
афективних та вольових ресурсів.
І, нарешті, всього 9 % студентів вважають себе інноватором, беруть участь в
інноваційних проектах та займали призові місця. Наведемо декілька відповідей того,
чому студенти вважають себе інноваторами: «люблю все нове», «намагаюся відкривати
для себе нові шляхи розвитку», «подобається придумувати щось нове», «полюбляю
створювати для себе певні корисні прилади», «вважаю себе інноватором через
притаманний мені спосіб мислення та підхід до вирішення проблеми», «в мене є ціль
створення чогось нового і я до неї йду», «часто приходять ідеї для вдосконалення
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речей», «намагаюся знайти своє рішення проблеми, незважаючи на вже існуючі»,
«цікавлюся вирішенням певних задач, шукаючи нові підходи до їх розв’язку», «завжди
готовий ризикувати, пробувати щось нове» та ін. Цілком очевидно, що у студентів
«інноваторів» домінує спрямованість на реалізацію себе в інноваційній діяльності.
Отож, загальну вибірку студентів ми розділили на дві основні частини –
«консерватори» (47,9 %) та «інноватори» (52,1 %), яка, в свою чергу, включає групи
«інноваторів», «потенційних інноваторів», а також «актуалізованих інноваторів».
Відтепер можемо переходити до аналізу розуміння сутності поняття «інноваційний
потенціал особистості» студентами «інноваторами» та «консерваторами».
Перш ніж відповісти на запитання «Як Ви розумієте словосполучення «інноваційний
потенціал особистості»?», студентам пропонувалося дібрати до нього синонімиасоціації. Варто зазначити, що загальна кількість отриманих асоціацій – 57. У результаті
обробки анкет на словосполучення «інноваційний потенціал особистості» визначені
асоціації, які найбільше зустрічаються: творчість – 24 (13,5 %), креативність – 20 (11,2 %),
винахідливість – 19 (10,7 %), новаторство – 10 (5,6 %), інноваційність – 7 (3,9 %),
перспективність – 7 (3,9 %), прогресивність – 6 (3,4 %), розвиток – 6 (3,4 %), можливості
– 6 (3,4 %), відкритість до нового – 5 (2,8 %), прагнення до нового – 5 (2,8 %), талант –
5 (2,8 %), відкриття – 5 (2,8 %), самовдосконалення – 4 (2,2 %), рішучість до змін – 4
(2,2 %), новий підхід – 4 (2,2 %), гнучкість мислення – 3 (1,7 %), зміни – 3 (1,7 %),
амбіційність – 3 (1,7 %), тяга до пізнання нових речей – 2 (1,1 %), лідерство – 2 (1,1 %),
впевненість – 2 (1,1 %), цілеспрямованість – 2 (1,1 %), праця – 2 (1,1 %), генерування та
ідейна генерація – 2 (1,1 %), модерновість – 2 (1,1 %), нестандартність – 2 (1,1 %),
розвинений потенціал – 2 (1,1 %), втілення творчих думок – 2 (1,1 %). Поодиноко (по
0,6 %) зустрічалися й такі асоціації: далекоглядність, еволюція, інновація,
неординарність, інноваційна енергія, новизна, нововведення, майбутнє та ін. Варто
зазначити, що в даному переліку асоціацій не зустрічаються негативні реакції, а лише –
позитивні та нейтральні (наприклад, амбіційність чи зміни). Тобто, з цього випливає, що
у свідомості студентів технічного профілю концепт «інноваційний потенціал особистості»
асоціюється позитивно.
Відтепер, більш детально зупинимося на поняттєвій стороні конструювання
концепту «інноваційний потенціал особистості» студентами «інноваторами» (табл. 2).
Зауважимо, що весь масив асоціацій студентів на слово-стимул «інноваційний потенціал
особистості» було розподілено на десять категорій, враховуючи їх семантичне значення,
а також частоту згадувань.
Як бачимо з табл. 2, переважна більшість студентів-інноваторів (61,4 %) пояснює
словосполучення «інноваційний потенціал особистості» крізь категорію «здатність»
генерувати ідеї та мислити креативно. Окрім цього, «потенційні інноватори» розкривають
сутність даного поняття як можливість створювати щось інноваційне, відкривати та
вдосконалювати самого себе у інноваційній галузі, а «актуалізовані інноватори» – як
вміння вирішувати проблеми по-новому, вивчати та застосовувати щось нове.
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Розуміння сутності інноваційного потенціалу особистості
студентами-інноваторами
Категорії
ІПО
Здатність
Можливість
Вміння
Спроможність
Схильність
Самовдосконалення
Прагнення
Готовність
Ресурси
Якість особистості

«Іннова-тори»
85 %
5%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
5%
0%

Інноватори (%)
«Потенційні
«Актуалізова-ні
інноватори»
інноватори»
44,4 %
54,8 %
17,8 %
9,7 %
4,4 %
19,4 %
2,2 %
16,1 %
13,4 %
0%
8,9 %
0%
6,7 %
0%
0%
0%
0%
0%
2,2 %
0%

Таблиця 2

Серед.
значення
(%)
61,4 %
10,8 %
7,9 %
6,1 %
4,5 %
3%
2,2 %
1,7 %
1,7 %
0,7 %

Логіка нашого дослідження потребує здійснення порівняльного аналізу розуміння
сутності поняття «інноваційний потенціал особистості» між студентами «інноваторами»
та «консерваторами» (табл. 3).
Таблиця 3
Порівняльний аналіз розуміння сутності інноваційного потенціалу особистості
між студентами «інноваторами» та «консерваторами»
Категорії
ІПО
Здатність
Можливість
Вміння
Спроможність
Схильність
Самовдосконалення
Прагнення
Готовність
Ресурси
Якість особистості
Енергія
Бажання
Змога
Талант

«Інноватори»
(%)
61,4 %
10,8 %
7,9 %
6,1 %
4,5 %
3%
2,2 %
1,7 %
1,7 %
0,7 %
0%
0%
0%
0%

«Консерватори»
(%)
68,2 %
3,4 %
2,3 %
1,1 %
2,3 %
1,1 %
3,4 %
1,1 %
5,7 %
5,7 %
1,1 %
2,3 %
1,1 %
1,1 %

Як видно з табл. 3, «консерватори» продукували більшу кількість асоціацій на
слово-стимул «інноваційний потенціал особистості». Водночас категорія «здатність»
займає першу позицію, як у «інноваторів» (61,4 %), так і «консерваторів» (68,2 %). Це є
свідченням того, що переважна більшість студентів технічного профілю, інноваційний
потенціал розуміють як здатність особистості до створення або запровадження чогось
нового та корисного, здатність вирішувати питання по-новому. Решта досліджуваних
398

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

розглядає інноваційний потенціал особистості крізь призму наступних категорій:
можливість, вміння, спроможність, схильність, прагнення,, самовдосконалення,
готовність, ресурси та якість особистості. Наведемо декілька прикладів конструювання
концепту «інноваційний потенціал особистості»: категорія «спроможність» вживається в
сенсі «вдосконалення, оновлення та створення нового продукту» («інноватори») та в
сенсі – «змінювати реальність» («консерваторми»); категорія «вміння» вживається в
значенні «виходити за рамки загальноприйнятого» («інноватори») та в значенні –
«переконати людей іти за собою» («консерваторми»); категорія «схильність» вживається
в сенсі «продукування нових ідей» («інноватори») та в сенсі – «до творчості»
(«консерваторми») тощо. Окрім цього, у семантичному змісті до словосполучення
«інноваційний потенціал особистості» «консерватори» вживаються ще й такі категорії, як:
«бажання створювати щось нове», «змогу до інновацій», «готовність до нового» та
«талант, ще не розритий людиною».
Отож, порівняльний контент-аналіз надав змогу констатувати той факт, що
розуміння сутності поняття «інноваційний потенціал особистості» між студентами
«інноваторами» та «консерваторами» багато в чому співпадає. Однак, варто зазначити,
що асоціативне поле у студентів «консерваторів» ширше, ніж у «інноваторів», але воно
не повністю відображає істотні ознаки інноваційного потенціалу особистості. Спільними
найбільш суттєвими його ознаками, які виділяють і «інноватори», і «консерватори» є:
створення, використання та запровадження чогось нового, корисного та цінного для
розвитку суспільства, а також сприйняття та розуміння нових ідей чи речей.
Наступне завдання полягало у аналізі ціннісно-образної сторони конструювання
концепту «інноваційний потенціал» – визначенні якостей, якими, на думку студентів
технічного профілю, повинен володіти інноватор. З цією метою було розроблено список
якостей, які респондентам пропонувалося проранжувати по мірі їх притаманності
особистості інноватора (1 – найбільш значуща якість, 20 – найменш значуща якість).
Варто відмітити, що цей список був розроблений нами на основі первинного збору даних
під час пілотажного дослідження.
Аналіз результатів опитування студентів «інноваторів» технічного профілю
дозволив визначити та проранжувати найбільш важливі, на їхню точку зору, якості
особистості інноватора (табл. 4).
Спираючись на дані, представлені у табл. 4, можемо констатувати, що
«інноватори», «потенційні інноватори» та «актуалізовані інноватори» виділили як спільні,
так і відмінні якості. Зокрема, всіма студентами були виокремлені такі якості, як:
креативність, вмотивованість, цілеспрямованість та працьовитість. Відмінності
полягають в наступному: «інноватори», до цього переліку, додають високий рівень
інтелекту, інноваційність та творчість; «потенційні інноватори» – «високий рівень
інтелекту, інноваційність, відкритість до нового та відповідальність; «актуалізовані
інноватори» – відкритість до нового та впевненість. Цікавим є той факт, що студенти, які
реалізують себе в інноваційних проектах, але не вважають себе інноваторами, до
основних якостей відносять впевненість в собі, а студенти, які вважають себе
інноваторами, але не реалізували себе в інноваційних проектах – відповідальність. Це є
свідченням того, що у цих студентів є наявні знання та досвід у інноваційній діяльності.
В загальному, можемо констатувати, що переважна більшість студентів
«інноваторів» до найбільш значущих якостей особистості інноватора відносить:
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креативність (12,8 %), цілеспрямованість (9,6 %), вмотивованість (7,9 %), високий рівень
інтелекту (7,6 %), працьовитість (7,3 %), інноваційність (6,5 %) та відкритість до нового
(6,1 %). Ці дані підтверджують те, що ті студенти, які вже перебувають на шляху розвитку
свого інноваційного потенціалу, розуміють, що для його повноцінної реалізації, потрібно
бути, насамперед, мотивованим та цілеспрямованим, креативним та творчим, а також
інноваційно-інтелектуальним.
Таблиця 4
Якості особистості інноватора в розумінні студентів «інноваторів»
Якості
особистості
інноватора
Креативність
Цілеспрямованість
Вмотивованість
Високий рівень інтелекту
Працьовитість
Інноваційність
Відкритість до нового
Творчість
Впевненість
Готовність ризикувати
Зацікавленість
Наполегливість
Сила волі
Відповідальність
Рішучість
Сміливість
Незалежність
Лідерські якості
Активність
Комунікабельність

«Інноватори»
14,6 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
8%
8%
5,3 %
6,6 %
1,3 %
2,7 %
2,7 %
4%
2,7 %
2,7 %
2,7 %
1,3 %
2,7 %
1,3 %
1,3 %
0%

Інноватори (%)
«Актуалізовані
«Потенційні
інноватори»
інноватори»
12,7 %
11 %
9,1 %
9%
7,9 %
5,1 %
5,5 %
6,7 %
7,3 %
6,7 %
4,8 % %
6,7 %
7,3 %
5,7 %
4,8 %
4,3 %
6,7 %
4,8 %
5,5 %
4,3 %
4,8 %
3,8 %
3%
4,3 %
3%
4,3 %
1,8 %
5,1 %
3,6 %
2,9 %
5,5 %
2,4 %
1,2 %
3,8 %
1,2 %
4,3 %
4,3 %
1%
0%
3,8 %

Серед.
значення
(%)
12,8 %
9,6 %
7,9 %
7,6 %
7,3 %
6,5 %
6,1 %
5,2 %
4,3 %
4,2 %
3,8 %
3,8 %
3,3 %
3,2 %
3%
3%
2,6 %
2,3 %
2,2 %
1,3 %

Логіка нашого дослідження потребує з’ясування того, чи є певні розбіжності між
«інноваторами» та «консерваторами» в розумінні того, які якості повинні бути притаманні
особистості інноватора (табл. 5).
Спираючись на дані, представлені у табл. 5, можемо констатувати, що в
«інноваторів» є чітко сформований образ особистості інноватора, який включає сім
основних якостей, натомість, «консерваторами» виділено аж дванадцять. Це свідчить
про те, що студенти-консерватори, не мають достатньо певних знань та досвіду щодо
специфіки діяльності інноватора. Однак, спільними основними якостями, є: креативність,
цілеспрямованість, вмотивованість, працьовитість, високий рівень інтелекту та
відкритість до нового. Розбіжності полягають в наступному: «інноватори» до основних
якостей ще додають інноваційність (6,5 %), а «консерватори» – впевненість (6,6 %),
зацікавленість (6,6 %), готовність ризикувати (5,8 %), рішучість (5,1 %), творчість (4,9 %)
та наполегливість (4,9 %).
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Таблиця 5
Порівняльний аналіз визначення якостей особистості інноватора між студентами
«інноваторами» та «консерваторами»
Якість
Креативність
Цілеспрямованість
Вмотивованість
Високий рівень інтелекту
Працьовитість
Інноваційність
Відкритість до нового
Творчість
Впевненість
Готовність ризикувати
Зацікавленість
Наполегливість
Сила волі
Відповідальність
Рішучість
Сміливість
Незалежність
Лідерські якості
Активність
Комунікабельність

«Інноватори»
(%)
12,8 %
9,6 %
7,9 %
7,6 %
7,3 %
6,5 %
6,1 %
5,2 %
4,3 %
4,2 %
3,8 %
3,8 %
3,3 %
3,2 %
3%
3%
2,6 %
2,3 %
2,2 %
1,3 %

«Консерватори»
(%)
10,6 %
10,6 %
5,1 %
5,3 %
6,6 %
3,5 %
5,8 %
4,9 %
6,6 %
5,8 %
6,6 %
4,9 %
3%
2,3 %
5,1 %
3%
3%
2,5 %
3%
1,8 %

Окрім ранжування якостей із запропонованого переліку, в студентів також була
можливість зазначати ті якості, які, на їх думку, є досить важливими, але не включені в
цей перелік. В результаті студентами було запропоновано 38 якостей. Зокрема,
незламність (10,3 %), критичне мислення (10,3 %), хитрість (7,7 %), стресостійкість
(7,7 %), підтримка з боку близьких (5,1 %), сучасність (5,1 %), обізнаність людини (5,1 %),
азартність (5,1 %) та антиципація (5,1 %). Решта (38,5 %) студентів одиночно додає ще
такі якості, як: вміння переконувати, амбіційність, довіра до своєї команди та ін.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Порівняльний аналіз
конструювання концепту «інноваційний потенціал» студентами «інноваторами» та
«консерваторами» здійснювався як із поняттєвої, так і з ціннісно-образної сторін.
Зокрема, з поняттєвої сторони, відмічаємо, що розуміння сутності поняття «інноваційний
потенціал особистості» між студентами «інноваторами» та «консерваторами» багато в
чому співпадає. Однак, варто зазначити, що асоціативне поле у студентів
«консерваторів» ширше, ніж у «інноваторів», але воно не повністю відображає істотні
ознаки інноваційного потенціалу особистості. Спільними найбільш суттєвими його
ознаками, які виділяють і «інноватори», і «консерватори» є: створення, використання та
запровадження чогось нового, корисного та цінного для розвитку суспільства, а також
сприйняття та розуміння нових ідей чи речей.
З ціннісно-образної сторони конструювання студентами концепту «інноваційний
потенціал», констатуємо, що у свідомості студентів технічного профілю концепт
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«інноваційний потенціал особистості» базується на позитивних асоціативних реакціях.
На відміну від «консерваторів», у «інноваторів» є чітко сформований образ особистості
інноватора, який представлений такими основними якостями, як: креативність,
цілеспрямованість, вмотивованість, працьовитість, високий рівень інтелекту, відкритість
до нового та інноваційність. Окрім цього, в розумінні «консерваторів», інноватор – це ще
й впевнена та наполеглива, зацікавлена та рішуча, творча особистість, що готова
ризикувати. На відміну від «інноваторів», у «консерваторів» недостатньо знань та досвіду
для участі в різного роду інноваційних проектах, а також відсутня активність, готовність
та спрямованість.
Перспективи подальших досліджень полягають у з’ясуванні способів фіксації й
оцінки сформованості інноваційного потенціалу студентів технічного профілю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Bokovets O.I. Comparative analysis of the designing of the concept of "innovative
potential" by students "innovators" and "conservatives". The article deals with the
problem of the cognitive designing of the concept of "innovative potential of personality" by
students of technical profile. It is revealed that in the minds of students the concept of
"innovative potential" is based on positive associative reactions. It is revealed that the
associative field in the students of "conservatives" does not fully reflect the essential features
of the concept of "innovative potential of personality". Unlike the students of "innovators",
"conservatives" lack knowledge and experience to participate in various types of innovation
projects, as well as lack of activity, readiness and orientation. It is established that the
overwhelming majority of the students surveyed highlights the following most significant
features of the innovative potential of the individual: creation, use and introduction of something
new, useful and valuable for the development of society, perception and understanding of new
ideas or things. The following associations of students have been established to this concept:
creativity, ingenuity, innovation, perspective, progress and progressiveness, development, etc.
It is stated that the students of "innovators", in contrast to the "conservatives", have a wellformed image of the personality of the innovator. It is stated that students attribute to the most
significant qualities of an innovator's personality: creativity, purposefulness, motivation, high
level of intelligence, diligence, innovation and openness to new ones.
Keywords: personality, innovative potential, cognitive component, student, "innovator",
"conservative".
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А.О. Курбатова
ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Курбатова А.О. Особистісні чинники мотивації навчання студентів з
інвалідністю у закладах вищої освіти. У даній статті розглянута проблема мотивації
навчання студентів з інвалідністю у закладах вищої освіти. Окреслено основні
характеристики та складники поняття мотивації до навчання, види мотивів та визначено,
що мотиви вибору професії деякою мірою визначають мотиви навчання студентів, тому
зумовлюють ставлення студентів до результатів навчання, впливають на
самоорганізацію у навчальній діяльності, на самовираженість особистості, а також на
оволодіння навичками самоосвіти.
У статті висвітлюються результати теоретичного та емпіричного дослідження,
спрямованого на вивчення особистісних чинників мотивації до навчання студентами з
інвалідністю у ЗВО. Встановлено, що особистісними чинниками мотивації навчання
студентів з інвалідністю у ЗВО є самоставлення, самоприйняття та самоінтерес.
Ключові слова: особистісні чинники, мотивація навчання, вибір професії, студенти
з інвалідністю.
Курбатова А.А. Личностные факторы мотивации обучения студентов с
инвалидностью в учреждениях высшего образования. В данной статье рассмотрена
проблема мотивации обучения студентов с инвалидностью в учреждениях высшего
образования. Определены основные характеристики и составляющие понятия
мотивации к обучению, виды мотивов и определено, что мотивы выбора профессии в
некоторой степени определяют мотивы обучения студентов, обусловливают отношение
студентов к результатам обучения, влияют на самоорганизацию в учебной
деятельности, на самовыражение личности, а также на овладение навыками
самообразования.
В статье освещаются результаты теоретического и эмпирического исследования,
направленного на изучение личностных факторов мотивации к обучению студентов с
инвалидностью у ЗВО. Установлено, что личностными факторами мотивации обучения
студентов с инвалидностью в ЗВО является самоотношение, самопринятие и
самоинтерес.
Ключевые слова: личностные факторы, мотивация обучения, выбор профессии,
студенты с инвалидностью.
Постановка проблеми. Молодіжна політика є одним із важливіших пріоритетів
діяльності держави і здійснюється в інтересах як молодих громадян, так і суспільства в
цілому, але в нинішній ситуації молодь, а особливо молодь з інвалідністю є найбільш
чутливою та вразливою частиною населення України. Навчання в університеті студентів
з інвалідністю – яскравий приклад інтеграції до нових умов життя на рівні з іншими
студентами.
Варто наголосити, що аналіз досліджень проблеми вибору професії студентів з
інвалідністю свідчить про те, що дана проблема не отримала належної уваги в
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психологічних дослідженнях. Лише деякі її аспекти опосередковано розглядались щодо
адаптації студентів з інвалідністю до навчання, особливостей трудової діяльності тощо.
Особливості мотивації навчання студентів з інвалідністю у закладах вищої освіти
(ЗВО) є актуальною проблемою, оскільки в період вибору професії та навчання
засвоюються основні ціннісні уявлення, що характеризують професійну спільноту,
знання, вміння та навички, які важливі для майбутньої професійної діяльності. Розгляд
особливостей мотивації вибору професії та навчання студентів з інвалідністю є
надзвичайно важливі для початку професійної діяльності. У період навчання у ЗВО у
людини формуються та розвиваються професійно важливі якості особистості, починає
формуватися професійна самосвідомість, що досить часто виявляється і в успішності
навчальної діяльності.
Аналіз останніх публікацій. Кількість осіб із інвалідністю на сьогодні становить
близько 6% населення України та охоплює 2 мільйони 600 тисяч осіб [6]. Ці дані
красномовно свідчать про гостроту та поширеність проблеми інвалідності в Україні.
Проте, в Україні дещо завищені вимоги до встановлення інвалідності, оскільки людей, які
мають значні проблеми зі здоров’ям, але не мають статусу інваліда, звичайно, набагато
більше [10].
Із аналізу наукових досліджень, ми можемо сказати, що якість життя людей з
інвалідністю здійснюється переважно в контексті спеціальної та клінічної психології, що
зосереджується на соматичних чи неврологічних порушеннях [3; 11].
У сучасних наукових дослідженнях на передній план висуваються
загальнопсихологічні та соціально-психологічні проблеми [2; 7; 9-11]. Так, порушення
виступає в якості умов чи системи умов для корекційної роботи, а не як поле для роботи
спеціаліста.
Зазначимо, що увага наукових досліджень спрямована на вивчення та розвиток
ресурсів адаптації та самореалізації людей з інвалідністю, оскільки провідна роль для
реалізації якості життя людей з інвалідністю належить психологічним ресурсам особистості,
а також самоставленні до власної інвалідності.
Таким чином, залежно від ставлення особистості до комплексу індивідуальних
характеристик, виникають типи ставлення людини до хвороби, цілей, досягнень, планів
на майбутнє та інше. Як доведено у роботах Д. Леонтьєва та Л. Александрової [1], а
також Л. Сердюк [10], то не існує рівності можливостей, навіть відносно до проблеми
інвалідності, і ця нерівномірність по-різному компенсується, зокрема, несприятливе
становлення може виявлятися більш сприятливим, ніж у людей, що перебувають у повній
фізичній та фізіологічній нормі, але, розслабляючись, вони втрачають свою початкову
перевагу. Так, Л. Сердюк (2012) пропонує розмежовувати частковий та цілісний модуси
реагування на критичні обставини. Частковий модус означає, що реагування
відбувається з використанням автоматичних механізмів, наприклад, захисні реакції
поведінки або стратегії примирення. Цілісний модус реагування виступає реакцією на
виклик, що дає цілісна особистість усією своєю сутністю [10].
Виходячи з вище сказаного, можна стверджувати, що студенти з інвалідністю
розрізняють два ставлення: інвалідність як проблема та інвалідність як завдання.
Сприйняття інвалідності як проблеми проявляється як пристосування, де сам органічний
дефект відіграє роль засобу рентної діяльності. Якщо інвалідність сприймається як
завдання, то людина сприймає себе такою як усі, не виділяючи себе в окрему категорію,
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та спирається на теорію саморегуляції.
Відповідно, програма сучасної освіти орієнтована на розвиток успішної навчальної
діяльності як випускників шкіл, так і студентів ЗОШ. Так, система освіти спрямована на
формування у студентської молоді бажання вчитися, досягати відповідних цілей, розвивати
позитивну мотивацію та інтерес до навчання [10; 12].
Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є вивчення особливостей
особистісних чинників мотивації навчання у закладах вищої освіти студентами з
інвалідністю. Завдання статті – визначити провідні мотиви навчання студентів з
інвалідністю у виші та проаналізувати вплив особистісних чинників на мотивацію
студентів до навчання у виші.
Виклад методики і результатів дослідження. У дослідженні взяли участь 299 студентів
І-VI курсів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», де навчання
відбувається у інтегрованих групах, із них: 180 здорових студентів та 119 студентів з
інвалідністю. Усі студенти навчаються на різних спеціальностях, але переважна більшість
на спеціальностях: «психологія», «соціальна робота» та «правознавство». Також розподіл
студентів з інвалідністю представлений за видами захворювань (див. табл. 1).
Таблиця 1
Види захворювань студентів з інвалідністю

18

13

29

5

29

4

15

6

15,1%

10,9%

24,4%

4,2%

24,4%

3,4%

12,6%

5,0%

Ми поділяємо позицію В. Століна щодо природи самоставлення, оскільки саме він
виділив основні структурні елементи самоставлення як особистісного утворення та
розглядав його із позицій адитивності, що, на нашу думку, більшою мірою розкриває його
суть [7].
За допомогою методики «Самоставлення» В.В. Століна, С.Р. Пантилєєва [5] ми
діагностували рівні самоставлення студентів з інвалідністю Університету «Україна»,
продемонструвавши їх у порівнянні зі здоровими студентами, оскільки у якості вихідного
приймається відмінність змісту «образу Я» (знання або уявлення про себе, у тому числі
й у формі оцінки вираженості тих чи інших рис) і самоставлення. Дані показники
продемонстровані в таблиці 2.
Аналізуючи отримані дані, ми можемо сказати, що у більшості студентів з
інвалідністю показники компонентів самоставлення сформовані на середньому рівні (5074 бали). При цьому, за рівнем глобального самоставлення високими виявилися
показники самоставлення, диференційовані за самоповагою (74,8%), самоінтересом
(78,5%) та самоприйняттям (78%). Можна стверджувати, що при глобальному
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Самозвинувачення

Інтерес до себе

Саморозуміння

74

Самокерівництво

73

Самоприйняття

75

Ставлення інших

93

78,5 69,7 52,7

78

63

60

70

72

80

66

62

86

73

88

Самовпевненість

57,2

Самоінтерес

Очікуване ставлення
інших

Студенти з
інваліднстю
Здорові
студенти

Самоповага

93,4 74,8 72,3

Інтегральне
самоставлення

Аутосимпатія

позитивному ставленні до самого себе (93,4%) студенти з інвалідністю довіряють собі,
мають віру у свої сили, здібності, енергійність, позитивну самооцінку і схвалення себе в
цілому.
Таблиця 2.
Особливості самоставлення студентів (%)

73

61

Із отриманих результатів, ми бачимо, що такі компоненти самоставлення як
очікуване ставлення інших, самоінтерес, ставлення інших та інтерес до себе різняться у
порівнянні між здоровими студентами та студентами з інвалідністю, вказуючи на те, що
самоставлення виникає завдяки суспільним зв’язкам, причому за певних соціальних
умов, коли оцінювання різниці між поведінкою людини з інвалідністю та поведінкою інших
людей виявляється значимим. Студенти з інвалідністю починають відчувати дискомфорт
у результаті соціального порівняння.
Крім того, аналіз даних свідчить (див. рис.1), що в структурі самоставлення
студентів з інвалідністю найбільш вираженими є самоінтерес і самоприйняття, а
найменш вираженим – ставлення інших, оскільки самоставлення реалізується через
афективну складову самосвідомості, яка нерозривно пов’язана з когнітивним
компонентом, оскільки саме на основі знань про себе в людини виникає ставлення до
власної особистості, яке може бути позитивним чи негативним, адекватним або ні. І тоді
на основі самоставлення будується модель вчинків та дій, яка і утворює поведінковий чи
регулятивний компонент самоставлення.
Так, ми можемо сказати, що «самоприйняття» є головною причиною
внутрішньоособистісних конфліктів, адже якщо людина нездатна прийняти себе такою,
як вона, то її життя буде сфокусоване на виправлені своїх недоліків, пошуку нових вад,
зосередженні на негативі своєї особистості. Неприйняття себе студентами з інвалідністю
може призвести до формування негативного ставлення особистості до самої себе, до
свого «Я», що впливає майже на всі аспекти поведінки та відіграє важливу роль у
формуванні міжособистісних стосунків, а також при формуванні мотивів під час навчання
у ЗВО.
Слід зазначити, що мотив, за О. Леонтьєвим, визначається як спонукання до
діяльності пов’язане з задоволенням потреб людини [2, c. 432]. Мотив «запускає»
людську діяльність, визначаючи, що саме потрібно суб’єкту в даний момент, але він не
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може надати їй конкретну спрямованість інакше як через формування або прийняття
мети, яка і визначає напрямок дій, що призводять до реалізації мотиву [4].
100
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Студенти з інваліднстю
Здорові студенти

Рис. 1. Вираженість самоставлення студентів (%)
Також мотивація вибору професії студентів з інвалідністю включає професійні інтереси
та схильності, мотиви вибору професії та мотиви навчання. На нашу думку, що якщо мотиви
вибору професії та мотиви навчання співвідносяться із життєвим сценарієм особистості, то
в такому разі дана діяльність позитивно впливатиме на професійне становлення особистості
загалом.
Так, залучення до вибірки студентів четвертого та шостого курсів навчання, а не
тільки першого та другого, зумовлено тим, що вони мають краще уявлення про
особливості вибраної професії та завдяки професійній практиці мали змогу з’ясувати
відповідність власних нахилів та здібностей вимогам до фахівця майбутньої професії.
Тому на цьому етапі навчання студенти краще усвідомлюють правильність чи
помилковість вибору професії, що може впливати на вмотивованість до навчання
загалом та на спрямованість на отримання знань, здобуття професії або ж отримання
диплому.
Для вивчення мотивів вибору майбутньої професії нами була обрана та
використана методика Р. Овчарової. Дана методика дозволяє визначити провідний тип
мотивації при виборі професії, за допомогою якої ми виявили переважний вид
зазначеного феномену навчання студентів з інвалідністю та здорових студентів у ЗВО
(див. рис. 2).
Як видно з рисунка 2, то великої різниці між показниками студентів різних вибірок
немає. Тобто, на мотивацію при виборі майбутньої професії інвалідність не впливає.
Можна сказати, що для загальної вибірки характерні внутрішні індивідуальні значимі
мотиви та внутрішні соціально значимі мотиви. Це означає, що внутрішні мотиви мають
перевагу над зовнішніми, а рівень індивідуально значимих вищий, ніж соціальних. Тобто,
при виборі професії студенти орієнтувалися на відповідність їхнім здібностям, звертали
увагу на свій розумовий та фізичний розвиток, наскільки майбутня професія є для них
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привабливою, чи дає можливість проявити себе, чи передбачає спілкування з іншими
людьми і таке інше.

Рис. 2. Вираженість мотивації студентів з інвалідністю та здорових студентів
Внутрішня мотивація виникає із особистісних потреб, тому, завдяки їй, людина
працюватиме залюбки, без зовнішнього тиску.
Також нами була використана методика «Мотивація навчання у ЗВО» (Т. Ільїна) [9],
оскільки вивчення мотивів у закладах вищої освіти, прагнення до успіху є необхідною
умовою розвитку і становлення майбутнього спеціаліста.
Ми виходимо з того, що мотиви є внутрішніми імпульсами особистості, завдяки яким
здійснюється навчальна діяльність студентів. Як вже нами було зазначено, мотиви
вибору професії деякою мірою визначають мотиви навчання студентів. Вони зумовлюють
ставлення студентів до результатів навчання, впливають на самоорганізацію у
навчальній діяльності, на самовираженість особистості, а також на оволодіння
навичками самоосвіти. Результати вираженості трьох шкал методики представлені на
рисунку 3.
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Рис. 3. Вираженість мотивації навчання студентів у виші
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Слід наголосити, що існує визначена ієрархія мотивів. Із багатьох мотивів, що
спонукають навчальну діяльність, завжди можна виділити мотив, що займає домінуюче
положення. Такий мотив, як правило, стає смислоутворюючим, тобто визначає загальну
спрямованість навчальної діяльності, її місце в системі відношень і цінностей людини. Інші
мотиви займають підпорядковане положення, виконуючи функцію додаткових стимуляторів
навчання.
Так, за вказаною вище методикою, з числа наших досліджуваних 20,6% здорових
студентів прагнуть отримати диплом, 15,6% респондентів прагнуть оволодіти професією
та 63,8% прагнуть отримати знання. Серед студентів з інвалідністю 22,7% бажають
отримати диплом, 21,0% хочуть оволодіти професією та 56,7% студентів з інвалідністю
прагнуть отримати знання. Ці дані також представлені на діаграмі (див. рис. 4).
Таким чином, отримані в процесі дослідження дані засвідчили, що для навчальної
діяльності студентів у виші особливого значення набувають інтелектуально-пізнавальні
мовити (63,8% та 56,3%.) Ці мотиви усвідомлюються студентською молоддю як
прагнення до знань. Отже, більшість студентів вмотивовані до навчання за вибраною
професією у виші.
Варто зазначити, що у період навчання у виші нерідко відбувається зміна
домінуючого мотиву. Так, раніше підпорядкований мотив може стати домінуючим і
смислоутворюючим. Питання про те, який мотив є домінуючим, має важливе значення
для характеристики навчального мотиву як дидактичної умови формування навчальної
діяльності студентів. Якщо домінує зовнішня мотивація, переважають зовнішні,
утилітарні мотиви, змістовно не пов’язані з цілями навчальної діяльності, то навчання
набуває формального характеру. Така мотивація, як правило, орієнтована не на
засвоєння нових знань і способів дій, а на успішне завершення навчання у виші будьякими засобами.
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Рис. 4. Мотивація навчання здорових студентів та студентів з інвалідністю у виші
Також ми дослідили рівень розвитку усіх трьох шкал адекватності вибору професії
та мотивації навчання у студентів відповідно від курсу навчання. Для порівняння
результатів нами проаналізовано рівень мотивації у студентів першого та останніх
(випускних) курсів (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Показники рівня розвитку мотивації студентів до навчання у виші
у залежності від курсу
Здорові студенти
Студенти з інвалідністю
Мотиви навчання
1 курс 4 курс 6 курс
1 курс 4 курс 6 курс
Набуття знань
8,56
8,72
8,33
7,63
7,72
8,08
Оволодіння професією
6,71
5,71
6,10
5,45
5,00
5,57
Отримання диплому
6,57
6,48
7,08
6,15
5,77
6,42
Аналізуючи отримані дані, ми можемо сказати, що шкала «набуття знань»
залишається провідною до кінця навчання як у здорових студентів, так і у студентів з
інвалідністю. Дещо знижуються показники «оволодіння професією» у студентів на 4 курсі,
коли вони отримують диплом бакалавра.
Такі результати можна пояснити проміжним етапом у навчання, коли студентська
молодь визначилась з майбутньою професією і вмотивована отримувати фахові знання
та працювати за вибраною професією, а деякі з них змінили свою думку щодо майбутньої
професії і мають бажання її змінити та отримати новий фах.
Було доведено, що мотивація є одним із провідних факторів успішного навчання. Але
її особливості та її дієвість відрізняються на різних етапах навчального процесу, через які
проходять студенти вишів. Від першого до останнього курсу змінюється і сама навчальнопрофесійна діяльність студентів, і її мотивація.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отримані результати
порівняльного дослідження особистісних чинників мотивації навчання студентів з
інвалідністю у виші свідчать, що самоставлення студентів впливає майже на всі аспекти
поведінки та відіграє важливу роль при формуванні мотивації під час навчання у виші.
Визначено, що особливого значення набувають інтелектуально-пізнавальні мотиви,
які усвідомлюються студентами як прагнення до знань та посідають перше місце у
ієрархії мотивів за методикою Т. Ільїної «Мотивація навчання у ЗВО».
Також мотиви навчання студентів першого курсу дещо відрізняються від мотивів
студентів шостого курсу, оскільки, у першокурсників основними факторами мотивації є
усвідомлення обов’язку гарно навчатися, щоб не розчаровувати рідних, уникати критики
викладачів, можливих покарань чи неприємностей, пов’язаних з проблемами у навчанні.
Зважаючи на багатогранність проблеми, вона потребує подальших досліджень, що
сприяють розкриттю особистісних чинників, які впливають на мотивацію навчання
студентів з інвалідністю у ЗВО та оволодіння фахом.
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О.С. Нечаєва
СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ЦІННІСНОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З
ОЗНАКАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ

Нечаєва О.С. Становлення й розвиток ціннісної сфери молодших школярів з
ознаками інтелектуальної обдарованості. В статті розкривається зміст і сутність
понять ціннісно-смислової сфери й аксіогенезу. Наведені різні наукові точки зору (теорії
і концепції) щодо процесу становлення аксіосфери особистості. Детально описується
роль і значення процесів ідентифікації й інтерналізації для формування, прийняття і
засвоєння системи цінностей й особистісних смислів. Також представлені рівні
аксіогенезу особистості й етапи засвоєння цінностей, зокрема в дитячому віці. Значну
увагу в статті приділено віковим особливостям розвитку ціннісно-смислової сфери учнів
молодшого шкільного віку, а також викладу й опису методики вивчення особливостей
дитячо-батьківської взаємодії в контексті формування ціннісної сфери молодших
школярів з ознаками інтелектуальної обдарованості.
Ключові слова: обдарована особистість, особистість з ознаками інтелектуальної
обдарованості, ціннісно-смислова сфера, аксіогенез, аксіосфера, цінності, ідентифікація,
інтерналізація.
Нечаева О.С. Становление и развитие ценностной сферы младших
школьников с признаками интеллектуальной одаренности. В статье раскрывается
содержание и сущность понятий ценностно-смысловой сферы и аксиогенеза.
Приведены различные научные точки зрения (теории и концепции) на процесс
становления аксиосферы личности. Подробно описывается роль и значение процессов
идентификации и интернализации для формирования, принятия и усвоения системы
ценностей и личностных смыслов. Также представлены уровни аксиогенеза личности и
этапы усвоения ценностей в детском возрасте. Особое внимание в статье уделяется
возрастным особенностям развития ценностно-смысловой сферы детей младшего
школьного возраста, а также изложению и описанию методики изучения особенностей
детско-родительского взаимодействия в контексте формирования ценностной сферы
младших школьников с признаками интеллектуальной одаренности.
Ключевые слова: одаренная личность, личность с признаками интеллектуальной
одаренности, ценностно-смысловая сфера, аксиогенез, аксиосфера, ценности,
идентификация, интернализация.
Постановка проблеми. Сучасна психологічна наука накопичила достатню кількість
емпіричних даних стосовно неординарних специфічних особливостей розвитку
обдарованої особистості. Загально відомим є той факт, що більшість обдарованих
характеризуються яскравим прагненням до пізнання, творчості, самореалізації,
досягнення досконалості. Якщо брати до уваги шкільний вік, то науковці відмічають такі
своєрідні характерні властивості як ініціативність, бажання працювати самостійно,
можливість тривалої концентрації на виконуваній діяльності, готовність до витрачання
часу більше, ніж цього вимагає учбове завдання, яке викликає зацікавлення, намагання
розв’язувати складні задачі, котрі перевищують актуальні можливості, неприйняття
стандартних типових завдань і готових рішень тощо. Дані характеристики в своїх
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дослідженнях описували А. Анастазі, Ю.Д. Бабаєва, М.Є. Богоявленська, Т.О. Гордєєва,
В.М. Дружинін, Є.П. Ільїн, Н.А. Карпенко, Н.С. Лейтес, О.І. Савенков, С. Урбіна,
М.О. Холодна, В.Д. Шадріков, О.І. Щебланова та ін.
Високий рівень розумового розвитку, як найбільш суттєва ознака обдарованості,
традиційно вважається пріоритетною і надійною запорукою успішності і в шкільному
навчанні, і в тих сферах діяльності, які вимагають прояву здатності творчо мислити,
аналізувати, висувати і обґрунтовувати нові нестандартні ідеї. Не зменшуючи важливості
й необхідності розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих дітей та молоді, слід
також зауважити, що висвітлення специфіки ціннісно-смислової сфери обдарованої
особистості, її змісту, структурних компонентів, критеріїв, показників і рівнів її розвитку на
різних вікових етапах залишається досить обмеженим.
І якщо зусилля багатьох сучасних науковців зосереджені на пошуку шляхів розвитку
й реалізації інтелектуальних ресурсів обдарованих, то у питаннях дослідження ціннісносмислової сфери обдарованої особистості, зокрема в період шкільного навчання,
відзначається певне відставання, не зважаючи на доцільність й актуальність вивчення
даного аспекту. Так, Т.С. Спешилова зауважує з цього приводу, що: «дифицитарність
розвитку ціннісно-смислової сфери особистості сприяє виникненню суб’єктивного
дискомфорту, «екзистенціонального вакууму», в цілому перешкоджаючи реалізації
інтелектуального потенціалу» [19].
Аналіз останніх публікацій. Цілісним інтегративним утворенням, психологічною
основою якого є багаторівнева структура мотивів, потреб, ідеалів, смислових утворень,
цілей, цінностей, переконань, поглядів, Т.С. Спешилова визначає ціннісно-смислову
сферу особистості [19]. Дослідження особливостей і закономірностей її розвитку знайшли
відображення у напрацюваннях багатьох вітчизняних й зарубіжних психологів:
О.Г. Асмолова, Б.Г. Додонова, А.Г. Здравомислова, М.С. Кагана, Д.К. Корольова,
Д.О. Леонтьєва, А.В. Мудрік, О.Л. Музики, Н.І. Непомнящої, Г.К. Радчук, Р.О. Семенової,
І.М. Суворової, Ю.М. Швалба, В.О. Ядова та ін.
Закономірний полідетермінований процес розвитку ціннісно-смислової сфери
особистості в психологічній літературі прийнято називати аксіогенезом. І.М.Суворова
зауважує, що: «являючи собою постійний відбір ціннісних орієнтирів, аксіогенез як
послідовний розвиток ціннісної сфери особистості, складає основу аксіосфери й
співвідноситься з процесом її становлення як біо-психо-соціо-культурний суб’єкт» [20].
Провідну роль у процесі аксіогенезу особистості Радчук Г.К відводить самовизначенню,
яке виступає мотиваційно-вольовим ядром і результатом аксіогенезу, а ще складним,
динамічним та водночас стабільним станом суб’єкта, діяльнісним, рефлексивним та
ціннісно-смисловим актом [16].
Вперше концепцію аксіогенезу особистості було запропоновано й розроблено
українським науковцем Карпенко Зіновією Степанівною.
Існують різні точки зору на розуміння сутності, природи і становлення ціннісносмислової сфери. Однак більшість дослідників однаково розуміють той факт, що
діяльність, розвиток, самореалізація та інші найбільш визначні психологічні утворення
обумовлені змістом ціннісно-смислових структур.
Л.Б. Ернштейн в монографії описує існування декількох гіпотез щодо формування
ціннісної сфери особистості. Так, дослідники біхевіористичної теорії пов’язують
формування цінностей з реакцією індивідуума на влив подразника навколишнього
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середовища. Другою стадією формування цінностей після впливу факторів
навколишнього середовища є наслідування. К. Роджерс, Д.О. Леонтьєв, В.С. Мухіна –
представники наслідувальної теорії – вважають, що цінності формуються в результаті
копіювання дитиною на ранніх стадіях розвитку цінностей дорослого. Однак, аксіосфера
дитини не є повним відображенням аксіосфери дорослих (батьків, вихователів).
Це індивідуальна і мобільна система, що постійно розвивається, тому не може бути
чиєюсь абсолютною копією.
Згідно травматичної концепції (або концепції незадоволеності) формування
цінностей є наслідком відчуття незадоволеності або тривоги в результаті
невідповідності власних уявлень дитини уявленням оточуючих дорослих. Дану концепцію
розробляли Г. Олпорт, П. Массен, Г. Дюпон [25].
Формування і розвиток системи цінностей і особистісних смислів відбувається
через процес ідентифікації, за висловом В.Г. Леонтьєва – «специфічного наслідування,
в якому базовим компонентом є переживання значущих для людини цінностей» [9].
А.В. Сєрий розглядає ідентифікацію як «процес ототожнення суб’єктом себе з іншим
індивідом або групою індивідів на основі встановленого емоційного зв’язку, включення у
свій внутрішній світ і прийняття норм і цінностей оточуючих як своїх власних» [18].
Окрім ідентифікації, процес формування, прийняття і засвоєння цінностей тісно
пов'язаний з процесом інтерналізації – складним механізмом, що передбачає
усвідомлене сприйняття навколишнього світу, а також активне відтворення прийнятих на
певному смисловому рівні норм і цінностей у своїй діяльності.
Аналізуючи дане питання І.М. Суворова вказує на те, що Ж. Піаже, Дж. Ловінгер і
Л. Колберг розглядають аксіогенез як процес інтерналізації оцінки наслідків власних
вчинків, Г. Дюпон висловлює думку про те, що мова йде стосовно інтерналізації
емоційних реакцій на власні вчинки. Американський дослідник П. Массен з групою
співавторів джерелом цінностей вбачає інтерналізацію власної тривожності, як наслідок
реакції дорослих на поведінку дитини. Початком аксіогенезу на думку автора є
формування естетичних цінностей, оскільки емоційно-чуттєва сфера дитини
розвивається набагато раніше раціонально-логічної [20].
В.І. Вус, спираючись на схему особистісного аксіогенезу В.Ю. Дмитрієва, також
зазначає, що одразу цінність осягається дитиною на емоційному рівні, викликаючи
позитивні емоції при міжособистісній взаємодії, потім сприймається на когнітивному,
тобто відбувається осмислення важливості у соціальних трансакціях, пізніше
підтверджується при особистому застосуванні на діяльнісному рівні, і тільки після цього
засвоюється дитиною. Виходячи з цього, можна виділити три рівні аксіогенезу
особистості, зокрема в дитячому віці: 1) емоційний рівень; 2) когнітивний рівень;
3) діяльнісний рівень.
Взагалі теорія інтерналізації передбачає комплексний взаємозв'язок людини зі
світом, тому алгоритм аксіогенезу в дитячому віці представляє собою певну
послідовність операцій:
1) вплив подразника (емоційного або матеріального) із зовнішнього середовища на
дитину;
2) психічна і поведінкова реакція дитини;
3) оцінка даної реакції дитини оточуючими;
4) засвоєння дитиною зовнішньої оцінки;
416

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

5) привласнення дитиною цінності.
Формулювання мети і завдань статті. Метою нашого дослідження стало
вивчення психологічних особливостей становлення й розвитку особистісних цінностей
учнів в період молодшого шкільного віку.
Виклад методики і результатів дослідження. Всі цінності можна розділити за
силою і значущістю і розташувати на відповідних рівнях: більш високі рівні займають
більш важливі цінності, менш високі – менш важливі. А. Маслоу дотримується думки, що
на вищому рівні розташовуються так звані «цінності буття». В.О. Ядов вважає, що
показником найвищого рівня є наближеність цінності до соціального ідеалу, а Н. Гартман,
беручи за основу довговічність існування цінності, засвідчує, що чим більш цінність
довговічніша, тим на більш високому рівні вона знаходиться.
Цінності найвищого порядку, ті, від яких людина відмовляється за дуже вагомих
причин, формуються під впливом подразників, що діють найбільшу кількість разів, так як
саме вони вимагають найбільшої кількості повторюваних реакцій а, отже, є найбільш
закріпленими в системі цінностей людини.
З більшістю значущих соціальних подразників дитина стикається у дошкільному
дитинстві – у віці від 2 до 7 років – і формує на них відповідні реакції, які складають основу
її системи цінностей. Тобто первинний варіант аксіосфери дитини закладається ще на
початку шкільного навчання в 6-7 – річному віці. Але, якщо дошкільник здебільшого
орієнтується на власний індивідуальний досвід, то учень молодшого шкільного віку
починає орієнтуватися на загальнокультурні зразки, еталони, з якими він стикається у
взаємодії з дорослими й однолітками. В цей період розвивається спрямованість на
самопізнання, аналіз власних емоцій, почуттів, здібностей, дій та вчинків, що суттєво
змінює пізнавальну діяльність молодших школярів, їхнє ставлення до себе й до оточення,
а також погляд на світ в цілому. Така спрямованість змушує дитину не просто приймати
на віру інформацію від дорослих, трансформуючи їх на власні знання, а й виробляти
особисту думку, власні погляди та уявлення про цінності. Вступ дитини до школи, перехід
від сімейного виховання до системи шкільного виховання й навчання є важливим і
складним процесом, який супроводжується змінами спрямувань, орієнтацій і
особистісних цінностей дитини. Під час шкільного навчання оцінювання реакції дитини
здійснює вчитель - безумовний авторитет для кожного першокласника. Саме в цей період
аксіогенезу суттєво зростає вплив зовнішньої оцінки. Якщо зовнішня оцінка реакції
позитивна, то дитиною вона засвоюється як норма. Негативна зовнішня оцінка реакції
дитини на подразник сприяє виключенню цієї настанови з ціннісного ряду і перешкоджає
її присвоєнню. В даному випадку розвивається так звана «заборонена система
цінностей», що детально описується Леонідом Ернштейном в монографії «Заборонена
теорія цінностей: психологічні соціологічні наслідки представлення цінностей як
динамічних заборон» [25].
Оскільки авторитет вчителя в період молодшого шкільного віку є дуже високим і
незаперечним, дитина спілкуючись з педагогом, проявляє до нього більший інтерес, ніж
до своїх однолітків. Так, в наших попередніх дослідженнях було з’ясовано, що учням
молодшого шкільного віку у більш ніж 80% випадків властиво ототожнювати свою
успішність зі шкільною оцінкою, навіть, якщо батьки утримуються від висловлювань
критичних зауважень з цього приводу. І оскільки даний аспект виявляється для неї дуже
важливим, дитина передбачає, що й батьки так само очікують, вчительських позитивних
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оцінок, відгуків, характеристик, заохочень, що власне і усвідомлюється молодшим
школярем, як ознака його успішності [14].
Зовнішня оцінка в даний віковий період має для дитини величезне значення.
На думку П. Массена, характер психічної і поведінкової реакції дитини на подразник перш
за все залежить від її енергетичного, біологічного, психічного й емоційного потенціалу.
Головну роль в аксіогенезі вчений відводить саме оцінюванню оточуючими психічної і
поведінкової реакції дитини, адже саме оціночні судження значущих дорослих містять в
собі визначений набір ціннісних настанов певної особистості чи спільноти. На думку
Б.І. Додонова, «орієнтація людини на певні цінності може виникнути лише в результаті їх
попереднього визнання (позитивної оцінки – раціональної або емоційної)» [3, с. 11].
Емпіричні дані, отримані нами в ході вивчення ціннісної сфери молодших школярів
з ознаками інтелектуальної обдарованості свідчать про те, що визнання цінності тих чи
інших особистісних характеристик - інтелектуальних здібностей, моральних якостей –
референтними дорослими, передусім батьками, суттєвою мірою впливають і
підкріплюють прагнення дитини здобувати нову інформацію, здійснювати пошукову
діяльність, активно пізнавати світ, а також отримувати задоволення від можливості
долати труднощі, розвиваючи власний інтелектуальний потенціал.
В результаті попередніх наших досліджень також було виявлено й проаналізовано
значущість і пріоритетну роль впливу соціальних (батьківських) настанов і очікувань на
формування ціннісного ставлення молодшого школяра [15]. Більше половини батьків
учнів з ознаками інтелектуальної обдарованості роблять акцент на необхідності
навчання дитини самостійно вирішувати проблеми соціальної адаптації, не заперечуючи
при цьому важливості розкриття інтелектуального потенціалу. Такі батьківські пріоритети
відповідним чином знаходять відображення у формуванні певних ціннісних орієнтацій
учнів зазначеної категорії.
З метою поглибленого вивчення особливостей розвитку ціннісної сфери, а саме
ціннісних пріоритетів учнів молодшого шкільного віку з ознаками інтелектуальної
обдарованості й відповідних пріоритетів найближчого соціального оточення (батьків),
дослідження впливу соціальних очікувань значущих дорослих на формування й розвиток
цінностей і ціннісних ставлень молодших школярів нами заплановано використання
діагностичної методики вивчення взаємодії батьків та дітей І.М. Марковської. Дана
методика включає наступні шкали:
1 шкала: невимогливість-вимогливість батьків. Дані цієї шкали показують
рівень вимогливості, який проявляється у взаємодії батьків з дитиною. Чим вище
показники за цією шкалою, тим більш вимогливі батьки, тим більше вони очікують від
дитини високого рівня відповідальності.
2 шкала: м'якість-строгість батьків. За результатами цієї шкали можна судити
про суворість, строгість заходів, які застосовуються до дитини, про жорсткість правил,
що встановлюються у взаєминах між батьками і дітьми, про ступінь примусу дітей до
будь-чого.
3 шкала: автономність-контроль по відношенню до дитини. Чим вище
показники за цією шкалою, тим більш виражена контролююча функція у відношенні до
дитини. Високий контроль може приймати вигляд надмірної опіки, навіть у дрібницях,
нав'язливості, чисельних обмежень і зауважень; низький контроль, як правило,
призводить до повної автономії дитини, вседозволеності, яка може бути наслідком або
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байдужого ставлення до дитини, або надмірного милування. Можливо також, що низький
контроль пов'язаний з проявом довіри до дитини або прагненням батьків привчити її до
самостійності.
4 шкала: емоційна дистанція-емоційна близькість дитини до батьків. Дана
шкала відображає уявлення батьків про близькість до них дитини, її бажання ділитися
найпотаємнішим і найважливішим з мамою або з татом. Порівнюючи дані батьків і
дитини, можна зробити висновок щодо точності й об’єктивності уявлень батьків про
ступінь близькості до них дитини.
5 шкала: відкидання-прийняття дитини батьками. Прийняття дитини як
особистості є важливою умовою її сприятливого розвитку, формування позитивної
самооцінки. Дана шкала відображає базове ставлення батьків до дитини, прийняття або
відкидання її особистісних якостей і поведінкових проявів.
6 шкала: відсутність співпраці-співробітництво. Наявність співпраці між
батьками і дітьми найкращим чином відображає характер взаємодії. Співпраця є
наслідком включення дитини у взаємодію, визнання її прав і переваг. Співпраця
відображає рівність і партнерство в стосунках батьків і дітей. Відсутність співпраці може
бути результатом порушення відносин, переваги авторитарного стилю виховання,
байдужості або потурання.
7 шкала: тривожність за дитину. Дана шкала відображає підвищене занепокоєння
батьків, часті негативні передчуття, що впливають і на якість власного життя, і на настрій
дитини й стиль виховання в цілому. Часто тривога підкріплюється різного роду страхами.
Формуванню підвищеної тривожності сприяють різні фактори: окрім особистісних якостей
людини, включаючи його психічні особливості, фізіологію й власний досвід, це також
негативна картина світу, спадщина сім’ї або негативне уявлення про себе. Аналіз ситуації
й розуміння того, що насправді відбувається надає батькам, як мінімум, можливість
вибору: що з цим робити і як себе поводити.
8 шкала: непослідовність-послідовність батьків. Послідовність батьків є
важливим параметром взаємодії. В цій шкалі позначається, наскільки послідовні й
постійні батьки у своїх вимогах, у своєму ставленні до дитини, у застосуванні заохочень
і покарань. Непослідовність батьків може бути наслідком емоційної неврівноваженості,
виховної невпевненості або ставлення до дитини, що характеризується відкиданням або
ігноруванням.
9 шкала: виховна конфронтація в сім’ї. Дана шкала відображає наявність і
ступінь вираженості несприятливого сімейного клімату, який проявляється у
розбіжностях членів родини в питаннях пов’язаних з вихованням, що безумовно
відображається на внутрішньому стані дитини. Коли кожен член сім'ї відстоює свою
виховну позицію, керується тільки своїми методами і засобами виховання, а часом
налаштовує дитину проти інших членів родини, дитина просто може розгубитися. Вона
не знає, кого слухати, з кого брати приклад, як правильно чинити в тій чи іншій ситуації,
так як всі значущі для неї дорослі по-різному оцінюють її слова, вчинки, дії.
10 шкала: задоволеність стосунками дитини з батьками. За даними цієї шкали
можна судити про загальну ступінь задоволеності відносинами між батьками і дітьми.
Низька ступінь задоволеності може свідчити про порушення в структурі батьківськодитячих відносин, наявність можливих конфліктів або про стурбованість сімейною
ситуацією, що склалася.
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Дана методика має форму дзеркального опитувальника, який демонструє не лише
оцінку однієї сторони – батьків, але й бачення батьківського ставлення й особливостей
взаємодії з боку дитини і використовується окремо для батьків і учнів.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Формуванню ціннісного
ставлення молодших школярів до розвитку власних якостей таких як організованість,
наполегливість, впевненість, цілеспрямованість, вміння робити вибір, самостійність
сприяють відповідні очікування батьків, визнання ними цінності зазначених особистісних
характеристик. Цікавість, допитливість, уважність, широкий кругозір молодших школярів
формується при наявності у батьків пріоритету розвитку даних пізнавальних
характеристик. Батьківські очікування щодо розвитку соціальних навичок виявляються у
наявності в дитини соціальної сміливості, вміння адаптуватися в соціумі, розвинених
комунікативних здібностях, адекватного ставлення до помилок у навчанні й спілкуванні.
Якщо пріоритет батьківських очікувань сконцентрований навколо формування
пізнавальної потреби, то, як правило, це має вияв у наявності в дитини пізнавального
інтересу, допитливості, отриманні задоволення від здобуття нових знань і вмінні ними
користуватися у реальному житті, зацікавленості у самому процесі навчання, а також
формуванні або відновленні учбової мотивації, де переважають внутрішні пізнавальні
мотиви.
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Nechaeva O.S. Formation and development of the value sphere of junior pupils with signs
of intellectual giftedness. The article reveals the essence and the main point of understanding the
value-semantic sphere and axiogenesis. Different scientific points of view (theories and concepts) are
presented concerning the process of formation the axisosphere of the personality. The role and
significance of the processes of identification and internalization for the formation, adoption and
assimilation of the system of values and personal meanings are described in detail. Also, the levels of
the axiogenesis of the individual and the stages of assimilation of values are presented, in particular
in childhood. Particular attention is paid to the age-old peculiarities of the development of the valuesemantic sphere of pupils of junior school age, as well as the presentation and description of the
method of studying the peculiarities of child-parent interaction in the context of forming the value
sphere of junior pupils with signs of intellectual giftedness.
Key words: gifted personality, person with signs of intellectual giftedness, value-semantic
sphere, axiogenesis, axiosphere, values, identification, internalization.
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А.С. Окнова
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Окнова А.С. Психологічні особливості розвитку креативності підлітків. У статті
розглянуто основні підходи до проблеми дослідження розвитку креативності підлітків та
представлено результати власних емпіричних досліджень. Встановлено, що основними
показниками розвитку креативності підлітків слугують швидкість, гнучкість, оригінальність
мислення, розробленість ідей. За результатами емпіричного дослідження встановлено
наявність достовірного зв’язку між креативністю та успішністю у навчанні, а також
особливості особистісних взиємозв’язків, в тому числі залежно від статті учнів.
Розглядаються підходи до організації навчального процесу, спрямовані на створення
оптимальних умов для успішного засвоєння навчального матеріалу і розвитку
креативного потенціалу учнів.
Ключові слова: креативність, дослідження, підходи, потенціал, розвиток, підлітки
Окнова А.С. Психологические особенности развития креативности
подростков. В статье рассмотрены основные подходы к проблеме исследования
развития креативности подростков и представлены результаты собственных
эмпирических исследований. Установлено, что основными показателями развития
креативности подростков служат скорость, гибкость, оригинальность мышления,
разработанность идей. По результатам эмпирического исследования установлено
наличие достоверной связи между креативностью и успеваемостью в учебе, а также
особенности личностных взаимосвязей, в том числе в зависимости от пола учеников.
Рассматриваются подходы к организации учебного процесса, направленные на
создание оптимальных условий для успешного усвоения учебного материала и развития
креативного потенциала учащихся.
Ключевые слова: креативность, исследования, подходы, потенциал, развитие,
подростки
Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку середньої освіти потребують
пошуку нових, інноваційних підходів до організації навчального процесу, що дозволять
створити оптимальні умови для підготовки та засвоєння учнями навчального матеріалу
та максимального розвитку їх креативного потенціалу. Відповідно, зростає потреба у
емпіричних дослідженнях, на результаті яких могла б засновуватись розробка таких
підходів.
Аналіз останніх публікацій. Слід зазначити, що проблема креативності та
креативного мислення досліджувалася багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими,
зокрема, такими, як Д. Богоявленська [1], Дж. Гілфорд [7], В. Клименко [3], В. Моляко [2],
Я. Пономарьов [5], В. Рибалка, Е.Торранс [13], Д. Халперн [8]. У наукових працях з даної
проблеми висвітлено, зокрема: сутність творчого процесу та особливості креативного
мислення [6] креативності як потреби в дослідницькій діяльності [1], як здатності до
конструктивного нестандартного мислення, інтелектуальної рефлексії, проблеми
оптимізації творчого мислення [13].
Значна увага дослідників надається з’ясуванню природи, структури та функції
креативності [12], дослідженню змістових характеристик, впливу інформаційно423
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збагаченого середовища на розумовий розвиток особистості [11], впровадженню
відповідних психотренінгових програм розвитку креативного мислення особистості [9].
Разом з тим, спостерігається протиріччя між гострою необхідністю ефективного
розвитку креативності у всіх суб’єктів навчально-виховного процесу та реальним станом
освітньої практики, яка спирається на традиційну парадигму освіти, а також рівнем
наукових розробок в області креативності, недостатньою розробленістю даного питання
в контексті навчально-виховного процесу.
Формування мети і завдань статті. Статтю присвячено теоретичному
обґрунтуванню та викладенню результатів емпіричних досліджень особливостей
розвитку креативності підлітків. Завдання дослідження: за результатами теоретичного
аналізу виокремити основні підходи до дослідження проблеми креативності та її розвитку
у підлітків; теоретично обґрунтувати зміст і показники розвитку креативності підлітків;
дослідити психологічні особливості розвитку в них креативності.
Виклад методики і результатів дослідження. Аналіз використання різних
методик діагностики креативності дозволив виокремити основні показники її оцінювання:
індекс продуктивності як відношення числа відповідей до кількості завдань; індекс
оригінальності як сума індексів оригінальності окремих відповідей, віднесена до
загальної кількості відповідей; індекс унікальності як відношення кількості унікальних
(не зустрічаються у вибірці) відповідей до загальної їх кількості.
У дослідженні психологічних особливостей розвитку креативності взяли участь
50 школярів підліткового віку, а саме 25 дівчат, та 25 хлопців 7-го та 8-го класів, учнів
Запорізької загальноосвітньої школи №15. З них: хлопців 13 років – 32%, 14 років – 10%,
15 років – 8%; дівчат 13 років – 16%, 14 років – 26%, 15 років – 8%.
Було використано наступні методики: теоретичні – методи теоретичного аналізу,
узагальнення, систематизації наукових даних, моделювання; емпіричні –
психодіагностичні методики, до складу яких увійшли найбільш відомі й часто
застосовувані вербальні та образні тести творчого мислення П. Торренса, адаптовані
Е. Тунік, а також опитувальник креативності Дж. Рензуллі, методика С. Медніка,
адаптована А.Вороніним; методи математичного опрацювання даних за допомогою
статистичної програми SPSS, з подальшим їх якісним аналізом, інтерпретацією і
змістовим узагальненням.
За опитувальником креативності Дж. Рензуллі виявлено наступні рівні розвитку
креативності досліджуваних підлітків (таблиця 1).
Таблиця 1
Рівні розвитку креативності досліджуваних підлітків за Дж. Рензуллі
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Відповідно до наведених результатів, серед опитаних виявлено п’ять рівнів
креативності: дуже високий та високий рівень виявлено у 16,0 % підлітків, середній рівень
креативності наявний у 42,0%, низький рівень креативності – у 16,0 %, та дуже низький
рівень – у 10,0% опитаних.
Отже, для значної кількості досліджуваних підлітків (42%) характерний середній
рівень креативності. Дуже високий та високий рівні креативності виявлений у чверті
підлітків, а низький і дуже низький рівні креативності – у третини досліджуваних.
Одержані результати свідчать про доцільність розвитку креативності підлітків загалом та
за окремими її показниками, зокрема.
Так, за допомогою тесту Торренса у підлітків було досліджено окремі показники
креативності, а саме: швидкість, гнучкість, оригінальність і розробленість (комплексність)
ідей. За кожним показником підраховувалась сума балів, і їх сума складала загальний
бал креативності. Швидкість містить у собі два компоненти: легкість мислення, тобто
швидкість переключення при виконанні текстових завдань і точність виконання завдання.
Гнучкість розумового процесу – це переключення з однієї ідеї на іншу, здатність знайти
кілька різних шляхів рішення однієї й того ж завдання. Оригінальність – мінімальна
частота даної відповіді відносно однорідної групи.
Згідно до результатів, наведених у таблиці 2, у вибірці досліджуваних підлітків
середні значення показників креативності є такими: швидкість (10,5±4,5), де мінімальним
показником є 3, а максимальним 23; оригінальність (10,5±7,9), де мінімальний показник
– 2, а максимальний – 23; гнучкість (10,3±8,3), де мінімальний – 2, максимальний – 24;
розробленість (10,1±6,7), мінімальний – 2, а максимальний – 25. Це свідчить про
загальний середній показник розвитку креативності у групи досліджуваних підлітків.
Таблиця 2
Середні значення показників креативності підлітків за тестом Торренса

Більш детальний аналіз даних дозволив виявити розподіл підлітків за рівнями
вербальної креативності за показниками оригінальності та унікальності (рис. 1 та 2).

Рис. 1. Рівні вербальної креативності підлітків за показником оригінальності
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Рис. 2. Рівні вербальної креативності підлітків за показником унікальності
В кількісному відношенні отримані наступні дані стосовно показника оригінальності
вербальної креативності: 30% опитаних мають низький рівень прояву оригінальності у
вербальній креативності (Nор = 0,50-0,75); 64% осіб – з середнім рівнем прояву (Nор =
0,76-0,96); 6% підлітків – з високим рівнем (Nор = 0,97-1). Стосовно показника
унікальності у вербальній креативності: високий рівень (Nун = 15-23) – лише у 4%
підлітків, середній (Nун= 6-14) – у 50,0%; з низьким рівнем прояву цього показника (Nун
= 0-5) – 46,0% підлітків
Виявлено певні особливості взаємозв’язків між показниками вербального та
образного тестами творчого мислення П.Торренса та опитувальника креативності
Дж. Рензуллі (таблиця 3).
Таблиця 3
Кореляційна матриця показників підлітків за методиками Рензуллі та Торренса

З'ясовано, що існує досить виражений зворотній кореляційний зв'язок між
допитливістю підлітків та швидкістю словесно сформульовувати свої ідеї (r = -0,372) та
прямий дещо меншої сили зв'язок між оригінальністю та гнучкістю мислення (r = 0,285).
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А також також зворотній не тісний зв'язок між вільністю і незалежності у висловлюванні
своєї думки та гнучкістю (r = -0,167).
Виявлено зворотній виражений зв’язок між показником гнучкості та швидкістю
словесного формулювання підлітками своїх ідей (r = -0,407) та прямий менш тісний
зв'язок між показником ризикованості, тобто заповзятливістю і рішучістю та гнучкістю
мислення (r = 0,283). Існує зворотній кореляційний зв'язок між фантазійністю (гарною
уявою, інтересом до застосування, поліпшення і зміни правил і об’єктів) та швидкістю (r =
-0,235).
Також існує зворотній зв'язок між естетичністю (наявність почуття прекрасного,
увага до естетичним характеристик речей і явищ) та швидкістю (r = -0,492) та прямий
зв’язок між естетичністю та гнучкістю (r = 0,349).
З'ясовано, що існує зворотній зв’язок є між індивідуальністю (наявністю в підлітків
власної думки та здатністю її відстоювати, відсутністю страху бути несхожим на інших,
спокійністю до творчого безладдя та швидкістю (r = -0,431); і прямий зв’язок між
індивідуальністю та гнучкістю (r = 0,257).
Також у ході дослідження за методикою Торренса і Рензуллі було виявлено, що
показники оригінальності та унікальності вербального мислення краще розвинуті у
дівчат, аніж у хлопців.
Висновки і перспективи подальших досліджень. За результатами теоретичного
аналізу визначені основні показники розвитку креативності, якими слугують швидкість,
гнучкість, оригінальність мислення, а також розробленість ідей. Висвітлено специфіку
креативності підлітків, а саме: дослідницьку активність підлітків, яка характеризується
зростанням самостійності розумової діяльності й критичності мислення; самостійність, де
підліток навчається керувати своїм мисленням, ставити дослідницькі цілі, висувати
гіпотези причинно-наслідкових залежностей, розглядати відомі йому факти з позицій
висунутих гіпотез, критичність мислення. яке проявляється в тому, що підлітки починають
оцінювати свою й чужу діяльність із погляду законів і правил природи та суспільства.
Проаналізовано чинники креативності: зовнішні, що представлені чинниками
мікросередовища: характером і системою сімейного виховання, впливом школи і
спілкування з однолітками; внутрішні, до яких належать: вікові й індивідуальнопсихологічні особливості особистості підлітка (самооцінка, спрямованість особистості,
стилі організації розумової діяльності тощо).
За результатами емпіричного дослідження констатовано недостатній рівень
розвитку як креативності підлітків загалом, так і окремих її показників. Так, майже для
половини досліджуваних підлітків характерний середній рівень креативності. Дуже
високий та високий рівні креативності виявлений у чверті підлітків, а низький і дуже
низький рівні виявлені у третини досліджуваних.
Визначено, що психологічними умовами сприяння розвитку креативності підлітків є:
створення середовища емоційного комфорту та творчої розкутості, яке сприяє активізації
творчого процесу, за якого кожен має право на помилку і самостійне її подолання;
активізація адекватного сприйняття себе шляхом саморефлексивного аналізу, який
дозволяє поглибити розуміння власного внутрішнього стану, зокрема, розглянути
продукти власної діяльності; актуалізація у процесі навчання мотивації творчої діяльності
підлітка; забезпечення розвитку ціннісно-смислових ставлень підлітків до творчої
суспільно корисної діяльності.
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Перспективи подальших досліджень полягають у розробці програми розвитку
креативності підлітків, що складалася з організаційного (принципи, психологічні умови,
форми та методи роботи) та змістового (зміст психологічної програми розвитку
креативності) компонентів, реалізація яких має сприяти спрямованості підлітків на
процес пошуку нестандартних рішень. Засобом реалізації такої програми є тренінг, в
якому використовуються міні-лекції, аналітичні та психогімнастичні вправи, дискусія і
мозковий штурм, рольові ігри та інші завдання з урахуванням специфіки вікових
особливостей підлітків.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.

Список використанних джерел
Богоявленская Д. Б. Вчера и сегодня психологии творчества / Д. Б. Богоявленская //
Творчество в искусстве – искусство творчества / Под ред. Л. Дорфмана и др. – М.: Смысл,
2000. –376 с.
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред.
В.О. Моляко, О. Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006 – 320 с.
Клименко В. В. Психология творчества / В. В. Клименко. – К., 2006. – 278 с.
Музика О. О. Практикум з психодіагностики / О.О.Музика, В.М. Остринська. – Житомир:
ЖДПУ, 2000. – 160с.
Пономарев Я. А. Психология творчества / Я. А. Пономарев. – М. : Наука, 1980. – 303 с.
Халифаева, О. А. Развитие креативности в подростковом возрасте / О. А. Халифаева //
Ученые записки: мат-лы докладов итоговой научной конференции АГУ. 29 апреля 2004. –
Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2005 – Т.2. – С.79– 83.
Guilford, J. P. Creativity / J. P. Guilford // American Psychologist. – 1950. – No5. – Р. 444–454
Halpern, D. F. Undergraduate education in psychology: A blueprint for the future of the discipline.
Washington, DC: American Psychological Association / D. F. Halpern, // Cambridge: Cambridge
University Press. — 2012. — P. 304-310
Lubart, T. I. Models of the creative process: Past, present and future. /T. I. Lubart // Creativity
Research Journal. — 2001. — P. 295–308
MacKinnon, D. W. The nature and nurture of the creative talent. / D. W. MacKinnon // American
Psychologist. — 1962. — P. 484–495
Stein, S. M., & Harper, T. L. Creativity and innovation: Divergence and convergence in pragmatic
dialogical planning / S. M. Stein, T. L. Harper // Journal of Planning Education and Research. —
2012. — P. 5–17
Sternberg, R. The Nature of Creativity / R. Sternberg // Creativity Research Journal. – 2006. –
Vol. 18. – No1. – P. 87–98
Torrance, E. P. Growing Up Creatively Gifted: The 22-Year Longitudinal Study / E. P. Torrance
// The Creative Child and Adult Quarterly. — 1980. — P. 148-158.
References transliterated
Bohoiavlenskaia D. B. Vchera y sehodnia psykholohyy tvorchestva / D. B. Bohoiavlenskaia //
Tvorchestvo v yskusstve – yskusstvo tvorchestva / Pod red. L. Dorfmana y dr. – M.: Smysl, 2000.
–376 s.
Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / za red. V. O. Moliako,
O. L. Muzyky. – Zhytomyr: Vyd-vo Ruta, 2006 – 320 s.
Klymenko V. V. Psykholohyia tvorchestva / V. V. Klymenko. – K., 2006. – 278 s.
Muzyka O. O. Praktykum z psykhodiahnostyky / O.O.Muzyka, V.M. Ostrynska. – Zhytomyr:
ZhDPU, 2000. – 160 s.
Ponomarev Ya. A. Psykholohyia tvorchestva / Ya. A. Ponomarev. – M. : Nauka, 1980. – 303 s.

428

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
6. Khalyfaeva, O. A. Razvytye kreatyvnosty v podrostkovom vozraste / O. A. Khalyfaeva // Uchenye
zapysky: mat-ly dokladov ytohovoi nauchnoi konferentsyy AHU. 29 aprelia 2004. – Astrakhan:
Yzdatelskyi dom «Astrakhanskyi unyversytet», 2005 – T.2. – S.79– 83.
7. Guilford, J. P. Creativity / J. P. Guilford // American Psychologist. – 1950. – No5. – Р. 444–454
8. Halpern, D. F. Undergraduate education in psychology: A blueprint for the future of the discipline.
Washington, DC: American Psychological Association / D. F. Halpern, // Cambridge: Cambridge
University Press. — 2012. — P. 304-310
9. Lubart, T. I. Models of the creative process: Past, present and future. /T. I. Lubart // Creativity
Research Journal. — 2001. — P. 295–308
10. MacKinnon, D. W. The nature and nurture of the creative talent. / D. W. MacKinnon // American
Psychologist. — 1962. — P. 484–495
11. Stein, S. M., & Harper, T. L. Creativity and innovation: Divergence and convergence in pragmatic
dialogical planning / S. M. Stein, T. L. Harper // Journal of Planning Education and Research. —
2012. — P. 5–17
12. Sternberg, R. The Nature of Creativity / R. Sternberg // Creativity Research Journal. – 2006. –
Vol. 18. – No1. – P. 87–98
13. Torrance, E. P. Growing Up Creatively Gifted: The 22-Year Longitudinal Study / E. P. Torrance //
The Creative Child and Adult Quarterly. — 1980. — P. 148-158.
Oknova A. Psychological characteristics of development of adolescent creativity. Modern
trends of development of secondary education require the search for new, innovative approaches in
order to maximize the creative potential of the student's personality. This problem becomes especially
important for students of adolescence, the most sensitive to the development of creativity. It should
be noted that the problem of creativity has already been the subject of attention of foreign, and
domestic researchers. However, questions about the sources and determinants of creativity, the
relationship between the personality traits and the creativity of adolescents are still unresolved. The
purpose of the research is to theoretically substantiate and experimentally explore the peculiarities of
the development of adolescent’s creativity. Methods of research: methods of theoretical analysis,
generalization, synthesis, systematization of scientific data, modeling; psychodiagnostic methods:
verbal and figurative creative thinking tests by P. Torrens adapted by E. Tunik; J. Rensulli's creativity
questionnaire; S. Mednyk's method, adapted by A. Voronin; methods of mathematical processing of
data with further qualitative analysis, interpretation and content generalization. According to the results
of the theoretical analysis of scientific literature is found that, despite of the rather high level of
development of the problem of creativity, in psychological science there is a problem of correlation of
intelligence and creativity and different approaches to its solution. It is stated that in general the
creativity of the individual is manifested in the process of mental and practical activity, the result of
which is the generation of new, original ideas, values, and is determined by the readiness of the
individual to non-standard thinking and behavior. The practical significance of the research is that the
developed training program of the development of adolescents’ creativity can be used in the practice
of psychologists in the education system.
Key words: creativity, adolescents, method, development, personality, thinking, process,
education, approaches.
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О.А. Поканевич
ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ

Поканевич О.А. Програма формування психологічної готовності до
професійної діяльності майбутніх пожежних-рятувальників. У статті йде мова про
програму формування психологічної готовності майбутніх пожежних-рятувальників до
професійної діяльності, процес емпіричного дослідження шляхом констатуючого та
формуючого експерименту. Описана вибірка досліджуваних, діагностична процедура, що
включає в себе експертну оцінку діяльності та діагностичний інструментарій, який був
застосований для дослідження ефективності програми формування психологічної
готовності. Вказаний порівняльний аналіз, який дав змогу зробити висновки про
покращення показників психологічної готовності майбутніх пожежних-рятувальників.
Ключові слова: професійна діяльність, психологічна готовність, компоненти
психологічної готовності, готовність до виконання завдань, готовність до професійної
діяльності.
Поканевич Е.А. Программа формирования психологической готовности к
профессиональной деятельности будущих пожарных-спасателей. В статье идет
речь о программе формирования психологической готовности будущих пожарныхспасателей к профессиональной деятельности, процесс эмпирического исследования
путем констатирующего и формирующего эксперимента. Описана выборка испытуемых,
диагностическая процедура, включающая в себя экспертную оценку деятельности и
диагностический инструментарий, который был применен для исследования
эффективности программы формирования психологической готовности. Указанный
сравнительный анализ, который позволил сделать выводы об улучшении показателей
психологической готовности будущих пожарных-спасателей.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, психологическая готовность,
компоненты психологической готовности, готовность к выполнению задач, готовность к
профессиональной деятельности.
Постановка проблеми. Праця пожежного-рятувальника відноситься до категорії
складної і небезпечної для життя та здоров’я. Тривале виконання службових обов'язків у
напруженій обстановці призводить до дезадаптації, зниження опірності організму,
нервово-психічних перенапруг, результатом чого є розвиток стійких негативних психічних
станів. Психологічна неготовність пожежних-рятувальників до дій в таких ситуаціях може
мати погані наслідки. Як показали спеціальні наукові дослідження і досвід, при виникненні
особливо складних ситуацій різко збільшується практична потреба в цілеспрямованому,
кваліфікованому психологічному впливу на людей. Необхідна повсякденна психологічна
готовність всього особового складу до дій в особливо складних умовах. Вона базується
на професійній, психологічній, фізичній підготовленості співробітників. Загалом аналіз
наукової літератури з цього напрямку свідчить про те, що формування психологічної
готовності співробітників ДСНС повинно здійснюватись на протязі всього строку служби.
Однак проблеми психологічної готовності пожежних-рятувальників на початковому етапі
навчання в навчальних центрах в психологічній літературі майже не досліджені.
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Аналіз останніх публікацій. Дослідження процесу формування психологічної
готовності в межах спеціальності 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах»
набувають останнім часом особливої актуальності у зв'язку зі зростанням інтенсивності
дії та збільшенням числа факторів, які посилюють динамічність співвідношення
працівників ризиконебезпечних професій і навколишнього середовища й обумовлюють
підвищені вимоги до особистості.
Психологічна неготовність пожежних-рятувальників до дій в таких ситуаціях може
мати погані наслідки. При виникненні особливо складних ситуацій різко збільшується
практична потреба в цілеспрямованому, кваліфікованому психологічному впливу на
людей. Необхідна повсякденна психологічна готовність всього особового складу до дій в
особливо складних умовах. Вона базується на професійній, психологічній, фізичній
підготовленості співробітників.
Ряд авторів різні аспекти проблеми оцінки та формування психологічної готовності
до діяльності в екстремальних умовах розглядають в рамках проблеми психологічної
підготовки. В основному вони розкривають загальні питання її здійснення на різних
етапах професійного становлення спеціаліста та ґрунтуються на положеннях відомих
робіт А.Г. Базанова, В.П. Давидова, Л.Г. Дикої, В.Л. Марищука, В.В. Офіцерова,
А.М. Столяренка, Я.Я. Юрченка, В.Т. Юсова та інших авторів.
Різні аспекти процесу оцінки та формування психологічної готовності у
співробітників ризиконебезпечних професій знайшли відображення в роботах
Ю.В. Аманацького, Ю.Н. Голованова, Г.С. Дуніна, А.А. Кочина, Н.Н. Силкина, Л.С. Узуна.
Серед вітчизняних науковців цією проблемою займались В.В. Вареник, М.С. Корольчук,
В.М. Крайнюк, С.М. Миронець, В.П. Садковий, О.В. Тімченко.
Загалом аналіз наукової літератури з цього напрямку свідчить про те, що
формування психологічної готовності співробітників МНС повинно здійснюватись
протягом всього строку служби. Однак проблеми психологічної готовності пожежнихрятувальників на початковому етапі навчання в навчальних центрах в психологічній
літературі майже не досліджені.
Аналіз наукової літератури показує, що проблема, яка досліджується є недостатньо
розробленою в психологічній науці, а відсутність системних, науково-обґрунтованих
практичних рекомендацій змістовного характеру викликає істотні ускладнення в
становленні ефективної системи оцінки та підтримки психологічної готовності пожежнихрятувальників до діяльності в особливих умовах.
Аналіз проблеми психологічної готовності працівників ДСНС України до дій в
екстремальних ситуаціях передбачає, насамперед, визначення основних теоретикометодологічних засад дослідження. Психологічна готовність як об’єкт дослідження стала
розглядатися з 50-60-х років ХХ століття у зв’язку з підвищенням вимог до психологічних
характеристик здійснюваної людиною діяльності, пошуком умов оптимізації,
підвищенням її успішності.
Загалом аналіз наукової літератури з цього напрямку свідчить про те, що
формування психологічної готовності співробітників ДСНС України повинно
здійснюватись протягом всього строку служби. Однак проблеми психологічної готовності
пожежних-рятувальників на початковому етапі навчання в навчальних центрах в
психологічній літературі майже не досліджені.

431

Актуальні проблеми психології . Психологія обдарованості

Проблема, яка досліджується є недостатньо розробленою в психологічній науці, а
відсутність системних, науково-обґрунтованих практичних рекомендацій змістовного
характеру викликає істотні ускладнення в становленні ефективної системи оцінки та
підтримки психологічної готовності пожежних-рятувальників до діяльності в особливих
умовах.
Аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури показав, що в
сучасній науці проблема готовності до праці досліджується на наступних рівнях:
- особистісному, що розглядає готовність як стійке, багатоаспектне утворення
особистості, яке включає низку компонентів, адекватних вимогам змісту та умовам
діяльності, які у своїй сукупності дають можливість суб’єкту успішно здійснювати
діяльність і є результатом підготовки (підготовленості) до певної діяльності;
- функціональному, що вивчає готовність як певний стан психічних функцій, що
займає проміжне положення між психічними процесами і якостями особистості та
забезпечує загальний функціональний рівень, на фоні якого розвиваються процеси,
необхідні для ефективного виконання того, чи іншого виду діяльності;
- особистісно-діяльнісному, що визначає готовність як цілісний прояв всіх сторін
особистості, яке дає можливість ефективно виконувати свої функції [10].
Ряд авторів (О.М. Кокун, І.О.Пішко, Н.С. Лозінська, О.В. Копаниця) під
психологічною готовністю розглядають інтегративне особистісне утворення, яке
складається з тривалої та короткочасної готовності та забезпечує психологічну
придатність військовослужбовців до виконання дій за призначенням. Тривала
психологічна готовність формується впродовж тривалого часу військово-професійної
підготовки та діяльності військовослужбовця та характеризує його потенційну
психологічну здатність до виконання різних завдань за призначенням. Короткочасна
готовність базується на основі першої та характеризує наявну на даний період часу (від
дня до кількох днів) психологічну здатність до виконання конкретних завдань.
У тривалій психологічній готовності військовослужбовців автори виділяють дві
основні складові: особистісну й функціональну готовність.
Особистісна готовність передбачає наявність 4-х компонентів:
- моральна готовність (усвідомлення обов’язку, відповідальність, небезпека для
власного життя, соціального та особистісного сенсу участі у військовій діяльності,
активна життєва позиція, самокритичність, потреба в професійному
самовдосконаленні);
- вольова готовність (упевненість у собі, зібраність, організованість, сміливість,
рішучість, самоконтроль, витримка, готовність до ризику);
- комунікативна готовність (наявність загальних та професійних якостей:
комунікабельність, переконливість, володіння професійною мовою, вміння
віддавати чіткі команди, поваги до колег, готовність до взаємодопомоги);
- загально психологічна готовність (оптимальний рівень особистісної тривожності,
високі здібності саморегуляції психічного стану, розвинуті інтелектуальні якості,
розвинені здібності до планування, моделювання, програмування, оцінки
результатів діяльності тощо).
У функціональну входять 6 компонентів:
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- мотиваційна готовність (відданість військовій службі, потреба в самовдосконаленні,
в успішному вирішенні професійних завдань, переконання в необхідності професії,
бажання досягти успіху й показати себе з кращого боку та ін.);
- когнітивна готовність (знання професійних обов’язків, функцій, оцінка їх суспільної
значущості, знання способів, методів, засобів вирішення професійних завдань,
знання особливостей та ймовірних змін у службовій діяльності та ін.);
- креативна готовність (здатність генерувати ідеї, гнучкість розуму та ін.);
- орієнтаційна готовність (знання та уявлення про особливості й умови службової
діяльності, її вимоги до особистості);
- операційна готовність (наявність вмінь і навичок, необхідних для вирішення
професійних завдань, володіння способами й прийомами професійної діяльності,
здатність до моделювання своєї діяльності);
- оцінювальна готовність (адекватна самооцінка своєї підготовленості та
відповідності результатів вирішення службових задач визначеним вимогам).
Короткочасна психологічна готовність військовослужбовців до виконання дій за
призначенням складається з 5-ти компонентів:
- мотиваційна готовність (мотивація на виконання завдань за призначенням);
- орієнтаційна готовність (знання та уявлення про особливості й умови діяльності,
вирішуваних завдань, вимог, які вона ставить до особистості віцськовослужбовця);
- операційна готовність (актуальна можливість до реалізації наявних умінь та
навичок, необхідних для вирішення професійних завдань);
- оцінювальна готовність (адекватна самооцінка своїх можливостей щодо вирішення
поставлених задач);
- емоційна готовність (оптимальний рівень ситуативної тривожності, позитивна
настроєність на вирішення завдань за призначенням, зібраність, впевненість у своїх
силах та ін.).
Отже, стійку, тривалу готовність особистості до діяльності можна розглядати як
складну індивідуальну властивість особистості. Її формування відбувається в процесі
діяльності опосередковано, через створення і повторення спеціально розроблених
розвивальних ситуацій, психологічних умов. При цьому прості психічні стани, властивості
особистості певним чином пов’язуються одна з одною, інтегруються і утворюють нову
складну структуру.
На думку багатьох авторів (М. Дьяченка та Л. Кандибович), психологічна готовність
до діяльності, як правило, проявляється в екстремальних умовах і залежить від типу
нервової системи, індивідуально-типологічних особливостей особистості.
Отже, огляд наукової літератури дає змогу визначити наступне: у поняття
«психологічної готовності» автори вкладають різний зміст. Це пов’язано, на наш погляд,
із тим, що існують різні підходи: 1) до розуміння психіки; 2) до розуміння сутності
готовності; 3) до дослідження різних видів діяльності.
В нашому досліджені під психологічною готовністю до професійної діяльності ми
будемо розуміти складне цілісне утворення психіки людини, що інтегрує в собі низку
психологічних феноменів, які знаходяться в тісному взаємозв’язку, має складну
динамічну структуру, між компонентами якої існують функціональні зв’язки. Залежно від
того, яке функціональне навантаження виконують змістові характеристики даного
феномену в процесі професійної діяльності, їх можна віднести до певних «блоків», а саме
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компонентів психологічної готовності до професійної діяльності. Для розуміння сутності
психологічної готовності майбутніх пожежних-рятувальників ДСНС України до
майбутньої діяльності, що проходить в особливих умовах, важливо структурувати її
компоненти. Науковці по-різному описують значущість того чи того компонента, що
засвідчує багатогранність структури психологічної готовності до певного виду діяльності.
У структурі психологічної готовності науковці констатують більше ніж 35 різних
компонентів, що слугує промовистим показником неоднорідності такого особистісного
утворення .
З огляду на це під психологічною готовністю ми розуміємо інтегральну
характеристику, що відображає рівень розвитку професійно важливих психологічних рис
фахівця зазначеного профілю, які є передумовою успішності діяльності, її регуляції,
стійкості та ефективності.
Рівень психологічної готовності у майбутніх пожежних-рятувальників ДСНС стає
можливим оцінити безпосередньо в процесі навчання на курсах початкової підготовки.
Аналізуючи компоненти психологічної готовності до діяльності в особливих умовах, варто
виокремити з-поміж них чотири найважливіші:
- мотиваційний: складна система мотивів, що скеровують, посилюють і зумовлюють
активність фахівця ДСНС у професійній діяльності;
- комунікативний: наявність загальних та професійних якостей: комунікабельність,
переконливість, володіння професійною мовою, вміння надавати чіткі команди,
поваги до колег, готовність до взаємодопомоги;
- вольовий: упевненість у собі, зібраність, організованість, сміливість, рішучість,
самоконтроль, витримка, готовність до ризику;
- моральний: усвідомлення обов’язку, відповідальність, небезпека для власного
життя, соціального та особистісного сенсу участі у військовій діяльності, активна
життєва позиція, самокритичність, потреба в професійному самовдосконаленні.
Незважаючи на те, що різні аспекти проблеми не раз ставали предметом
дослідження й обговорення вчених, донині відсутні об’єктивні та науково обґрунтовані
вимоги до формування психологічної готовності в майбутніх пожежних–рятувальників
ДСНС саме в процесі навчання останніх на курсах початкової підготовки.
Отже, проведений аналіз літературних джерел дав нам змогу зрозуміти, що процесу
формування психологічної готовності майбутніх пожежних-рятувальників під час їх
навчання на курсах початкової підготовки приділено дуже мало уваги. Наукові роботи по
дослідженню психологічної готовності у більшості своїй присвячені формуванню
психологічної готовності майбутніх офіцерів, підготовка яких відбувається у вищих
навчальних закладах системи ДСНС України і триває п’ять років.
Формування мети і завдання статті: охарактеризувати програму формування
психологічної готовності пожежних-рятувальників до майбутньої діяльності, створену
автором та описати результати емпіричного дослідження, які були отримані у процесі
впровадження вказаної програми у практичну діяльність навчального центру підготовки
майбутніх пожежних-рятувальників.
Виклад методики і результатів дослідження. Описані вище підходи до
визначення компонентів психологічної готовності до діяльності в особливих умовах
спонукали нас до створення моделі психологічної готовності майбутніх пожежнихрятувальників.
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Автором була розроблена анкета, яка включає в себе різні компоненти
психологічної готовності майбутніх пожежних-рятувальників, зазначені вище. У
анкетуванні прийняли участь 30 осіб начальницького складу (начальники районних
управлінь, начальники частин, начальники караулів), яким було запропоновано
(враховуючи досвід їх роботи, напрямок реагування в екстремальних ситуаціях)
визначити найбільш значущі на їх думку компоненти психологічної готовності пожежнихрятувальників до майбутньої діяльності, які необхідно визначити, сформувати або
закріпити під час навчання на курсах початкової підготовки. Аналіз отриманих
результатів дозволив створити модель психологічної готовності майбутніх пожежних
рятувальників до діяльності в особливих умовах.
В результаті була розроблена програма формування психологічної готовності
пожежних-рятувальників до діяльності в особливих умовах, що впроваджувалась на
початковому етапі навчання.
Програма складалась з 17 навчальних годин, які включали в себе теоретичні та
практичні заняття в умовах, передбачених ліцензією на право підготовки спеціалістів за
професією «пожежний-рятувальник».
Особливістю розробленої програми є підхід до ПГДОУ як комплексної єдності
взаємопов’язаних компонентів: мотиваційного, емоційно-вольового, когнітивного,
морального.
Моральна готовність – усвідомлення обов’язку, відповідальність.
Когнітивна – професійні знання та особливості мислення в екстремальній ситуації.
Вольова готовність – впевненість у собі, рішучість, зібраність, організованість,
сміливість, самоконтроль.
Комунікативна готовність – комунікабельність, вміння віддавати та приймати чіткі
команди, повага до колег, готовність до взаємодії, здатність вирішувати конфліктні
ситуації.
Мотиваційна готовність – відданість своїй роботі, переконання в необхідності
власної професії, потреба у професійному самовдосконаленні, бажання досягти успіху в
професії.
Ми передбачаємо, що впровадження спеціальної програми з використанням
активних соціально-психологічних методів, яка передбачає максимальне врахування
особливостей професійної діяльності пожежних-рятувальників на початковому етапі
навчання сприятиме формуванню високого рівня психологічної готовності працівників
ДСНС України до професійної діяльності в екстремальних умовах.
Вибірку склали 34 особи – чоловіки віком від 20 до 32 років, які не мали досвіду
підготовки до діяльності в екстремальних умовах, не мають досвіду служби у Збройних
силах України, рівень освіти яких середній та середньо–спеціальний. Всі учасники
дослідження пройшли професійний відбір на службу, відповідне психологічне тестування
та були направлені для проходження первинної професійної підготовки і отримання
кваліфікації «пожежний-рятувальник». Ніхто з них раніше не брав участь у ліквідації
надзвичайної ситуації6.
Регламентні умови проведення дослідження в системі ДСНС України не дозволяють використання класичної схеми
організації експерименту із залучанням контрольної групи. Психологічний супровід навчального процесу є обов’язковим
(хоча і може відрізнятися за змістом). Отже, в нашому випадку всі групи є експериментальними. Завдання дослідження в
такому випадку полягає у фіксації зсуву діагностичних даних і перевірці його значущості за допомогою статистичноматематичних методів.
6
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Організаційно формувальний експеримент складався з трьох етапів:
1) первинна комплексна діагностика професійно-значущих рис та властивостей, що
складають психологічну готовність до діяльності в особливих умовах;
2) реалізація формувального впливу (17 навчальних годин теоретичної та
практичної підготовки);
3) вторинна діагностика психологічних рис та властивостей, компонентів
психологічної готовності до діяльності в особливих умовах (за допомогою тих самих
методик). Тривалість періоду часу між перших та другим тестуванням складала 16
тижнів, що відповідає терміну навчання.
Час дослідження був обмеженим у зв’язку із жорстко регламентованим графіком
навчання майбутніх рятувальників, що не дозволяє психологу на тривалий час відривати
їх від навчального процесу.
Для дослідження були підібрані методики, що дозволяють оцінити вплив різних
факторів професійної діяльності рятувальників не тільки в умовах підготовки, але й
безпосередньої участі в ліквідації надзвичайної ситуації. Під час організації дослідження
бралися до уваги психометричні якості інструменту, а також можливість його
використання в груповому обстеженні працівників підрозділів ДСНС України.
Психологічна діагностика в цій галузі віддає перевагу методикам, які пропонують
результати в найбільш конкретній і точній формі, максимально інформативні стосовно
характерологічних професійно-значущих особливостей пожежних-рятувальників. При
виборі методик надзвичайно важлива прогностична компетентність – здатність
формулювати на основі отриманих кількісних та якісних показників психологічний
прогноз поведінки в умовах надзвичайної ситуації, зміни психічних реакцій протягом
періоду навчання та подальшої професіоналізації особистості.
Діагностичний комплект склали наступні особистісні опитувальники:
багатофакторний особистісний опитувальник 16 PF Р. Кеттелла (форма С), методика
діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі, ссобистісний опитувальник EPI Г. Айзенка,
скорочений багатофакторний опитувальник дослідження особистості Міні-мульт,
опитувальник «Комунікативні та організаторські здібності» (КОС), індивідуальнотипологічний опитувальник Л.М. Собчик, опитувальник структури темпераменту (ОСТ)
В.М. Русалова, особистісний опитувальник Леонгарда-Шмішека.
Наприкінці навчання (через чотири місяці) було проведено повторне тестування
курсантів за допомогою того самого набору психологічних методик. Проаналізовані зміни
індивідуальних результатів кожного учасника експерименту, їх напрямок та виразність.
Щодо кожного зроблені висновки про загальну сформованість психологічної готовності
до особливих умов діяльності наприкінці навчання.
Таким чином відносно кожного опитуваного ми двічі отримали по 55 кількісних
змінних (загалом 110), які порівнювали між собою. Стосовно отриманого масиву
кількісних даних проведений ґрунтовний та різносторонній математично-статистичний
аналіз:
1) частотний аналіз для з’ясування загальних тенденцій впливу програми на
формування складових психологічної готовності до особливих умов діяльності у слухачів;
2) розраховані описові статистики для узагальнення індивідуальних показників,
з’ясування динаміки розвитку різних психічних якостей та характерологічних рис в
результаті цілеспрямованого психологічного впливу (це дало нам змогу сформулювати
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узагальнений психологічний портрет пожежного та простежити динаміку зміни окремих
компонентів психологічної готовності впродовж здійснення навчальної програми);
3) проведений порівняльний аналіз з використанням непараметричного критерію
Вілкоксона (Wilcoxon Signed Ranks Test), що підтвердив статистичну значущість
виявлених змін індивідуальних діагностичних показників впродовж навчання;
4) структурний кореляційний аналіз дозволив нам уточнити структуру розробленої
моделі розвитку компонентів психологічної готовності, зокрема, посилення
взаємозв’язків між її компонентами: мотиваційна, комунікативна, вольова та моральна
готовність.
Для розрахунків і математичної обробки даних використовували програмні пакети
SPSS (версія 16.00) та Microsoft Excel 2007.
В результаті емпіричного дослідження стало можливим описати характерні
особливості пожежних-рятувальників, що визначають рівень готовності до діяльності в
екстремальних умовах. Узагальнений психологічний портрет майбутніх пожежнихрятувальників на початковому етапі підготовки включає наступні риси:
- комунікативний аспект: виразна орієнтація на людей, відкритість у стосунках і
готовність до співпраці, доброзичливість, легкість у пристосуванні. Потенційно
негативним проявом є виразна залежність від думки оточуючих, конформність та
соціальна пасивність;
- 53 % майбутніх пожежних-рятувальників демонструють рівень організаційних
здібностей, нижчий за середній. Ці особи загалом здатні орієнтуватися в новій обстановці
та прийняти самостійне рішення у важкій ситуації. Проте потенціал цих здібностей не
відрізняється високою стійкістю;
- мотиваційно-ціннісний аспект: схильність до соціально-бажаної поведінки,
виразна спрямованість на прийняття оточуючих. У 94 % опитаних надвиразні
альтруїстичні установки: готовність допомагати і співчувати оточуючим, приносити у
жертву власні інтереси заради інших. Через це вони гіпервідповідальні і нав'язливі,
занадто активні відносно до оточуючих;
- емоційний аспект: стриманість в прояві емоцій достатня психоемоційна стійкість,
відсутність вразливості при збереженні емоційної чутливості. Несприятливим фактором
виступає зависокий рівень тривожності (дифузні тривожні очікування, відчуття
невизначеної загрози), заклопотаність і напруженість. Відмічені виразні тенденції
аутопунітивності: переживання невдач, неминучих у роботі в ДСНС України, як
внутрішнього конфлікту, схильність до переживання почуття провини і невдоволення
собою (до 44 %);
- аспект вольової регуляції: виразний самоконтроль, самодисципліна;
- когнітивний аспект: розсудливість, раціональність, несхильність до рефлексії,
обережність, консервативне мислення;
- моральний аспект: високий рівень нормативності поведінки, повага до правил і
авторитетів.
Результати професійно-психологічного відбору свідчать про те, що пожежним
властивий «сильний» (гіперстенічний) тип поведінки. Це переважно екстравертовані
особи, із збалансованим співвідношенням емоційної лабільності та стійкості до стресів;
малотривожні на користь впевненої тенденції до самоствердження та відстоювання
власних інтересів; при цьому достатньо сенситивні до впливів навколишнього
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середовища. Виразність гіпертимних рис зумовлює психологічну готовність пожежнихрятувальників до виконання завдань в екстремальних умовах. При цьому важливо
запобігати виникненню професійних деформацій, пов’язаних з легковажністю,
прийняттям необґрунтовано ризикованих рішень, порушеннями дисципліни. Разом з тим
при першому тестуванні виявлено 53 % курсантів, що мають одну-три виразні
акцентуації, які несуть в собі потенційно дезадаптаційні прояви та ризики професійних
деформацій. В процесі первинної діагностики була виявлена специфічна риса, значуща
в контексті формування психологічної готовності до особливих умов діяльності, яку ми
умовно назвали «комплекс Супермена». Це комплексна характеристика, що включає в
себе:
- завищену самооцінку: надмірна самовпевненість, необґрунтована задоволеність
собою, переоцінка власних можливостей (притаманна 100% опитуваних при
первинному тестуванні); почутті вищості стосовно навколишніх призводить
відокремленої позиції в групі (26,5% опитаних)
- специфічну сукупність інтерперсональних рис з одночасно високими тенденціями
домінантності у стосунках, емоційної теплоти та готовності допомагати (32,4%
вибірки);
- високі показники сміливості, готовність до ризику, знижена чутливість до зовнішньої
загрози (23,5% вибірки); нехтування власними проблемами заради високої оцінки в
очах оточуючих.
З одного боку, це зрозуміла та сприятлива риса професійної самоідентифікації
пожежного-рятувальника. Проте при перевищенні певного оптимального рівня
виразність цих якостей може призводити до надмірної причетності та професійної
недбалості, ігнорування сигналів про небезпеку.
Разом з тим 38% курсантів на початку навчання демонстрували підвищену
чутливість до зовнішніх загроз (боязкість, обережність, соціальну пасивність, схильність
до індивідуального стилю діяльності та спілкування у вузькому колі). Корекція цієї риси
це необхідний компонент психологічної підготовки до ризиків професії.
Після проходження початкового етапу навчання, обов’язковим елементом якого є
комплексна програма психологічного супроводу (авторська розробка), відмічена виразна
динаміка індивідуальних якостей курсантів, що свідчить про формування психологічної
готовності до особливих умов діяльності.
Достовірно зменшується чутливість до зовнішніх загроз (р = 0,000). Відмічається
загальне зменшення емоційності як функціональної властивості (р = 0,014): чутливості
до невдач у роботі, до розбіжностей між запланованим і реальним результатом,
внаслідок чого пожежні стають впевненіші і спокійніші. Ще більшої мірою це стосується
соціальної емоційності (р = 0,005): знижується чутливість до невдач у спілкуванні,
значущість зовнішніх оцінок, невпевненість в комунікативних ситуаціях. Опитувані стали
швидше та сміливіше приймати самостійні рішення, сформувалась готовність до ризику,
співпраці з незнайомими людьми в незнайомих обставинах.
Корегується тривожно-помисливе переживання власних невдач, емоційнодепресивні прояви, формується обґрунтована впевненість в собі і в своїх силах (р=0,000).
Майбутні пожежні-рятувальники поступово вчаться керувати своїми невдачами, не
сприймати поразки у діяльності як внутрішній конфлікт; уникати тривожного каяття та
почуття провини. Зменшуються прояви песимізму та пасивності, зникає загальмованість,
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інертність реакцій, усувається невпевненість, відчуття безсилля перед стресовими
факторами
Знижується екстремально-високий рівень домінантності у міжособистісних
стосунках (р=0,000), натомість проявляться орієнтація на тісне співробітництво в групі.
Гіперсоціальні альтруїстичні установки курсантів також знижуються до оптимального
рівня (р=0,000). Вони відповідальні по відношенню до людей, вміють співчувати,
заспокоїти або підбадьорити, при цьому здатні знаходити і підтримувати баланс інтересів
в міжособистісній взаємодії. Врівноважений баланс доброзичливості та домінантності
призводить до елімінації «комплексу Супермену».
Самооцінка стає більш адекватною, залишаючись в межах адаптивного рівня
(р=0,000). Внаслідок близького знайомства з професією, з її перевагами та ризиками,
суттєво зменшується нереалістично-романтична спрямованість професійних уявлень
курсантів, руйнуються ілюзії (р=0,004). Важливо надати цій кризі належний психологічний
супровід, щоб не відбулося розчарування у виборі професії, натомість первинна
романтична мотивація трансформувалася в реалістично-практичну налаштованість на
вирішення професійних завдань.
Розвивається загальна нервово-психічна стійкість, нормативність та самоконтроль
поведінки. Паралельно з цим відбувається набуття експресивності та життєрадісності.
Емоційний фон опитаних оптимізуються, його можна охарактеризувати як незначне
підвищення активності. Помірна «енергетизація» курсантів має позитивний ефект впливу
на мотивацію досягнень та ефективність навчання. Підвищений фон настрою виступає
внутрішнім адаптивним ресурсом діяльності в особливих умовах.
Внаслідок психологічної підготовки та навчання сумлінність і усвідомленість
поведінки майбутніх пожежних значуще зростає (р=0,016). Людина стає більш вимоглива
як до себе, так і до інших. Водночас, зменшується гнучкість щодо соціальних і моральних
норм, свобода особистості від впливу групи. Курсанти свідомо починають
підпорядковуватись правилам, адже розуміють їх важливість для здійснення
рятувальних операцій та співпраці у команді. Орієнтація на чітке виконання приписів,
дотримання інструкцій сприяє узгодженості дій в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з
загрозами життю та здоров’ю.
Змінюється загальний стиль міжособистісної поведінки, формується гнучкість у
вирішенні проблем і конфліктних ситуацій. Відбувається достовірний зсув даних виміру
«самодостатність – соціабельність» (р=0,000). Опитувані стали менш схильні
підкорятися зовнішньому впливу без урахування ситуації (р=0,023). Конформізм,
орієнтація на соціальне схвалення замінюється на усвідомлений вибір лінії поведінки:
орієнтацію на власні рішення, самостійність, прагнення мати власну думку (залишаючись
при цьому пов’язаним із іншими членами команди) та здатність за потреби проявити опір
(р=0,000). З іншого боку, відбувається нормалізація рівня агресивності частини курсантів
(р=0,000), знижується вимогливість, прямолінійність, деяка різкість та суворість в оцінці
інших людей.
Достовірно збільшується сміливість та ефективність в соціальних контактах,
зростає рівень комунікативних і організаторських здібностей (р=0,000). Це запорука
швидкої орієнтації у новій обстановці, знаходження контакту у спілкуванні з незнайомими
людьми, прийняття самостійних рішень та організації ефективної допомоги в
екстремальній ситуації. Після проходження підготовчої програми суттєво зростає
показник соціальної ергічності (р=0,000) – у опитуваних формується новий рівень
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потреби в соціальних контактах, прагнення до лідерства, відбувається освоєння
соціальних форм діяльності, схильність до сприйняття світу через комунікацію. Майбутні
рятувальники стають більш наполегливі; самі починають шукати справи і завдання, що б
задовольняли їх потребу в комунікації і організаторській діяльності.
Структура міжособистісних стосунків курсантів загалом стає більш унормованою,
гнучкою та збалансованою. При цьому формується професійна модель комунікативної
поведінки, для якої характерне поєднання високої соціальної ергічності та темпу з
помірною пластичністю, а також дещо зниженою емоційністю та імпульсивністю. Пожежні
усвідомлюють важливість соціальних зв’язків та власну потребу в них, достатньо легко й
невимушено вступають в контакти з незнайомими людьми, використовуючи при цьому
різноманітні комунікативні програми. При вступі в комунікацію вони певний час
обмірковують ситуацію, а потім швидко висловлюються (в процесі професіоналізації ці
комунікативні шаблони стануть автоматизованими). Формується впевнений та спокійний
стиль спілкування, що базується на переструктуруванні наявних функціональних
властивостей темпераменту. Така модель поведінки обґрунтована необхідністю
вирішення професійних завдань в екстремальних умовах діяльності.
Важливо розуміти, що формувальний психологічний вплив має природні
обмеження. Конституціональні властивості нервової системи, базові риси темпераменту
залишаються незмінними (екстраверсія та нейротизм за тестом Айзенка, предметні
властивості темпераменту за опитувальником Русалова). Проте психологічна програма
допомагає більш ефективно використовувати природні властивості нервової системи,
трансформувати відповідні поведінкові прояви в межах біологічно заданого діапазону
реакції: гармонізується психоемоційний фон, поведінка в міжособистісних стосунках,
зменшується виразність крайніх характерологічних проявів, зокрема – дистимічних,
тривожних, педантичних, демонстративних акцентуацій.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Феноменологічний опис
«комплексу Супермена» як специфічного прояву професійної ідентифікації пожежнихрятувальників, що формується на початковому етапі навчання, складає оригінальність та
проведеного дослідження.
Отримані емпіричні дані дозволяють суттєво уточнити теоретичну модель
психологічної готовності до діяльності в особливих умовах.
Таким чином, емпірична перевірка переконливо засвідчила ефективність
розробленої комплексної програми формування психологічної готовності пожежнихрятувальників до діяльності в особливих умовах. Запропонована програма може бути
рекомендована до впровадження на початковому етапі навчання в системі Державної
служби з надзвичайних ситуацій України.
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О.М. Чудакова
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ ТА
ОБДАРОВАНИМИ ШКОЛЯРАМИ

Чудакова О.М. Особливості та проблеми педагогічної взаємодії між вчителем
і обдарованими школярами. В статті розкрито зміст поняття «обдарованість» і
визначено психологічні характеристики обдарованої дитини. Показано зв’язок
креативності як актуальної особистісної якості з обдарованістю дитини. З’ясовано
психологічні особливості та основні проблеми взаємодії обдарованого школяра з
учителем, а також однолітками в умовах шкільного навчання. Розкрито важливе
значення педагогічної взаємодії між вчителем і обдарованим школярем, на якості якої
позначаються не тільки особистісні та індивідуальні особливості дитини, а й особистісні
особливості, позиція (ставлення) самого педагога, його здатність виявляти творчу
обдарованість, а також рівень підготовки до психолого-педагогічного супроводу
талановитих дітей.
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Чудакова Е.Н. Особенности и проблемы педагогического взаимодействия
между учителем и одаренными детьми. В статье раскрыто содержание понятия
«одаренность» и представлены психологические характеристики одаренного ребенка.
Показана связь креативности как актуального личностного качества с одаренностью
ребенка. Выявлены психологические особенности и основные проблемы
взаимодействия одаренного школьника с учителем, а также ровесниками в условиях
школьного образования. Раскрыто важное значение педагогического взаимодействия
между учителем и одаренным школьником, на качестве которого сказываются не только
личностные и индивидуальные особенности ребенка, но и личностные особенности,
позиция (отношение) самого педагога, его способность проявлять творческую
одаренность, а также уровень подготовки к психолого-педагогическому сопровождению
талантливых детей.
Ключевые слова: одаренность, творческая одаренность, креативность,
педагогическое взаимодействие, творческая деятельность, одаренные школьники.
Постановка проблеми. Сучасне українське суспільство потребує особистостей,
здатних до успішної й творчої реалізації себе у нинішніх складних і швидко змінюваних
соціально-економічних умовах. Здійснювана у зв’язку з цим модернізація освіти
поставила перед школою низку нових завдань: всебічний розвиток людини, виховання у
неї здатності до успішної самореалізації в майбутній професії, саморозвиток дитини в
процесі соціалізації та педагогічної взаємодії в умовах шкільного навчання, вироблення
вміння ефективної взаємодії у соціумі та ін.
І саме вчителеві як ключовій постаті у створенні освітнього середовища належить
виняткова роль у розв’язанні поставлених завдань – зокрема, у забезпеченні постійного
вияву особистістю креативності в діяльності, повноцінного розкриття в ній свого творчого
потенціалу. Адже, як показує повсякденне життя, в динамічному, інноваційному й нерідко
суперечливому світі найкраще орієнтується, приймає рішення і працює творчо
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обдарована людина, здатна до генерування і використання нових ідей і задумів, до нових
підходів і вияву креативності в діяльності.
Аналіз останніх публікацій. Аналiз пiдходiв до вивчення психологічних
особливостей обдарованості людини показав, що особлива увага у дослідженнях
зарубіжних і вітчизняних вчених: Р. Айзенка, Р. Амтхауера, Дж. Гілфорда, Р. Кеттелла,
Дж. Рензуллі,
К. Роджерса,
Р. Стернберга,
Л. Терстоуна,
П.П. Блонського,
Д.Б. Богоявленської, Л.С. Виготського, Ю.З. Гільбуха, Г.С. Костюка, Н.С. Лейтеса,
О.М. Матюшкіна, В.О. Моляко, М.М. Поддьякова, Я.О. Пономарьова, Б.М. Теплова,
М.О. Холодної, В.Д. Шадрикова й ін. − приділялась вивченню природи обдарованості –
зокрема, її інтелектуальному та креативному напрямкам. Крім «інтелектуального»
тлумачення поняття обдарованості, у літературі набула поширення інтерпретація цього
поняття через вид творчої діяльності, що знайшло своє відображення у понятті «творча
обдарованість».
У зв’язку з цим дехто з вчених підходив до вирішення проблеми обдарованості з
позиції вияву дитиною творчого потенціалу. Так, О.М. Матюшкін підкреслював, що у
підґрунті обдарованості лежить не інтелект, а творчий потенціал, тому обдарованість
дитини проявляється i розвивається насамперед у творчiй дiяльностi [12]. Його концепція
творчої обдарованості викладена у працях, присвячених розвитку творчого мислення
дітей за допомогою методів проблемного навчання.
Натомість творці концептуальних моделей обдарованості – К. Абромс,
Ю.Д. Бабаєва, Д.Б. Богоявленська, Дж. Галахер, В.М. Дружинін, П. Кляйн, Н.С. Лейтес,
А. Маслоу, А. Танненбаум, Дж. Уїтмор, Д.В. Ушаков, К. Хеллер, В. Холлінгуорт,
В.Е. Чудновський, Н.Б. Шумакова, О.І. Щебланова, В.С. Юркевич й ін. − включають у її
структуру й особистісні чинники: мотиваційну сферу, інтереси, вольові прояви, якості,
почуття тощо.
Так, автор мюнхенської моделі обдарованості К. Хеллер зазначає, що мотивація
досягнень, наполегливість, стійкість до стресу й інші особистісні якості, а не тільки
здібності, були типовими для тих учнів, які досягали найбільшого успіху. Аналізуючи дані
стосовно високообдарованих і середньообдарованих дітей, вчений доходить низки
цікавих висновків. Високообдарованим дітям більшою мірою властиві високі
інтелектуальні здібності – надчутливість до знань, інтерес до дивергентних завдань,
висока концентрація уваги. Їх вирізняють неабиякі креативні здібності: оригінальність,
продуктивність й асоціативність мислення. Високообдаровані діти мають феноменальну
пам'ять, високу здатність до швидкого засвоєння знань, виявляють інтелектуальний
інтерес [22].
До того, згідно з результатами досліджень (В.І. Андреєва, В.М. Дружиніна,
Є.П. Ільїна, А.М. Лука, В.О. Моляко, Л.О. Музики, О.М. Поддьякова, О.І. Савенкова,
О.О. Мелік-Пашаєва, О.Л. Яковлєвої й ін.), відмітною рисою обдарованих дітей є їх
прагнення до творчої діяльності: в процесі навчання вони висловлюють власні ідеї і
відстоюють їх. Творчо обдаровані діти вирізняються серед однолітків яскраво
вираженими можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який
перевершує умовний «середній» рівень. Ці діти відзначаються дослідницькою
активністю, винахідливістю та кмітливістю. Обдаровані учні не обмежуються у своїй
діяльності тими вимогами, які містить завдання, відкриваючи нові способи вирішення
проблеми. Обдарованій дитині притаманні підвищена концентрація уваги на тому, що
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викликає у неї інтерес, заглибленість у задачу. Талановиті діти легко справляються з
пізнавальною невизначеністю, вони із задоволенням сприймають складні і довгострокові
завдання і терпіти не можуть, коли їм нав'язують готову відповідь. Важливі риси їх
поведінки − невтомна жага нових вражень, допитливість, здатність породжувати незвичні
ідеї, багатство уяви, швидкість вирішення проблемних ситуацій, постійний потяг до
експериментування.
Разом з тим діти з випереджаючим розвитком здібностей стикаються з безліччю
особистісних і міжособистісних проблем. Огляд зарубіжних і вітчизняних досліджень
щодо особливостей емоційної сфери обдарованих дітей не дає змоги зробити
однозначний висновок про цю сферу [1; 4; 9; 15; 20; 24; 25; 27; 29]. В одних дослідженнях
підкреслюється, що обдаровані діти здебільшого високо мотивовані, добре адаптовані,
незалежні, спокійні в ситуації невизначеності. В інших дослідженнях стверджується, що
творчо обдаровані діти постійно стикаються з емоційними і соціальними труднощами.
Підвищена емоційність у деяких випадках може набувати досить «гострого» характеру,
проявляючись у схильності до бурхливих, яскравих афектів.
Дослідження показало, що до суто особистісних проблем належать проблеми
емоційного розвитку, саморегуляції, автономності, професійної орієнтації та ін. До
міжособистісних проблем зазвичай відносяться проблеми соціалізації, адаптації і
навчання, а також проблеми педагогічної взаємодії з учителем і спілкування з
однолітками – про сутність останніх йтиметься в подальшому аналізі.
Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є з’ясування основних
особливостей та проблем взаємодії вчителя з обдарованими дітьми в умовах освітнього
простору і визначення специфіки впливу методів педагогічного спілкування на їх
психічний розвиток.
Виклад методики і результатів дослідження. Термін «обдарована дитина»
застосовують, як засвідчило дослідження, до зовсім різних за своїми здібностями дітей.
Насправді існують, на думку В.С. Юркевич, два основних типи обдарованості дитини:
1. «Особлива, виняткова обдарованість». Для виявлення таких учнів не потрібні
спеціальні тести та спостереження. У таких дітей особливий інтерес викликає
інтелектуальна діяльність, вони легко розуміють та засвоюють складні пізнавальні
матеріали, мають високу ефективність розумової діяльності, характеризуються
підвищеною критичністю у сприйнятті неточної інформації.
2. «Звичайна обдарованість», або «висока норма». Звичайна обдарованість
притаманна учням, які характеризуються високими пізнавальними потребами,
успішністю у навчанні, високою адаптивністю до нових ситуацій, зовнішньою
привабливістю та здоров’ям [28].
Згідно з даними В.С. Юркевич, «особливо обдарованим дітям» складно
спілкуватися з іншими людьми. А швидке випередження однолітків позначається на
їхньому соціальному та емоційному розвитку. Неординарні особливості цих дітей можуть
сприйматися оточенням як навмисне бажання виділитися, що, у свою чергу, може
викликати несхвалення вчителів і глузування однолітків. Водночас у другої групи
обдарованих − дітей «високої норми» − проблем у спілкуванні навіть менше, ніж у
звичайних учнів. Тому в подальшому аналізі особливостей педагогічної взаємодії в
системі «вчитель − учні» йтиметься саме про школярів з особливою, високою
обдарованістю [29].
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Відносно самостійним чинником обдарованості виступає креативність: вона не
обов’язково корелює з рівнем інтелекту школяра та успішністю його навчання.
Креативність дитини залежить не тільки від її особистісних якостей, а й від умов
виховання в сім’ї та навчання. Креативного учня зазвичай вирізняють інтерес і підвищена
чутливість до всього складного, незвичного; він відкритий до нового досвіду; вміє бачити
проблеми в тому, що іншим здається тривіальним і зрозумілим. Його відмітними рисами
є самостійність поглядів та оцінок, нехтування стереотипами, відкритість до різних ідей −
в тому числі взаємовиключних. Загалом креативне мислення характеризується гнучкістю
(пропонуються численні варіанти розв’язання там, де більшість людей обмежується
одним), рухливістю (відбувається легкий перехід від однієї точки зору до іншої, від одного
аспекту розгляду проблеми до іншого), оригінальністю у вирішенні проблеми.
Як показало дослідження, психологічні проблеми, з якими стикається педагог у
роботі з учнями з нестандартними мисленням та поведінкою, пов'язані передусім з
різноманітністю видів творчої обдарованості.
Адже обдарованість як психологічне явище проявляється по-різному.
Є обдарованість явна і стабільна, яка має місце протягом усього життя школяра. Значно
частіше вчителі мають справу з обдарованістю віковою (тимчасовою), коли, яскраво
проявляючись в одному віці, вона раптово зникає (або зненацька виникає) в іншому віці
[9]. Цим зумовлюються безліч теоретичних підходів до з’ясування креативності учнів і
множинність запропонованих методів їх навчання. А це ускладнює роботу педагога з
учнями.
У психології існує також термін «згасання обдарованості». Згасання може бути
обумовлене різними причинами. Одна з них − відсутність у структурі обдарованості
творчого компонента. Ще одна можлива причина пов'язана зі зміною зовнішніх умов,
оскільки школа з її нівелюючою системою навчання заважає розвивати творчі здібності
дітей.
Менш вивчена і важко піддається визначенню прихована обдарованість. Тому
вчителю у своїй роботі слід враховувати ту обставину, що повільність і погана успішність
у шкільному навчанні не є безумовними ознаками відсутності в учня обдарованості.
Обдарованість може мати латентний, потенційний характер. Прихована обдарованість
виступає більше як явище природно-психологічне: це означає, що кожна дитина за своєю
природою має здатність до творчого саморозвитку.
Зі вступом до школи очевидною стає невідповідність обдарованого школяра
вимогам навчальної діяльності: виконувати репродуктивні завдання йому нецікаво і
нудно. А існуючі норми поведінки перешкоджають його вільному самовираженню. Крім
того, дослідники (О.М. Матюшкін, О.Л. Яковлєва, Ж.К. Терасьє) зауважили, що у
обдарованих школярів – через особистісні особливості – має місце ціла низка
психологічних проблем: передусім це труднощі спілкування з вчителями й однолітками,
а також підвищена тривожність, недостатня саморегуляція через невміння керувати
собою у важких ситуаціях і працювати в умовах монотонної, нудної діяльності. Більшість
дослідників творчо обдарованих дітей визначає серед специфічних особистісних рис
емоційну неврівноваженість, нейротизм (В.І. Панов), підвищену вразливість
(А. Танненбаум, Ю.Д. Бабаєва), надзвичайну чутливість (К. Абромс, Дж. Уітмор, Д.Б.
Богоявленська), невротичні розлади (К.О. Курілович) тощо.
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У зв’язку з цим обдарований школяр у своєму розвитку потребує інакших
навчальних програм, зміни наявних норм взаємин, що і становить зміст головного
проблемного поля в роботі вчителів з цією категорією учнів. Практика свідчить, що творче
або дослідницьке навчання, засноване на самостійному набутті дитиною знань про
навколишній світ, − найбільш природна і продуктивна форма навчання для дітей, яких
вирізняє висока пізнавальна потреба і дослідницька активність.
Робота з креативною дитиною вимагає від вчителя компетентності та неабиякої
віддачі і водночас великого терпіння, випробування на міцність. Тим часом багато
вчителів відчувають особистісні труднощі в роботі з креативними школярами. За
твердженням О.Л. Яковлєвої [12], вони передусім «остерігаються» можливого прояву
своєї некомпетентності, прагнуть до рольової дистанції, боячись визнати перевагу учня.
Їм іноді заважають учні з високим рівнем знань, не завжди зрозумілою творчою
активністю. Допитливість часто робить цих дітей настирливими, внаслідок чого вони
можуть перешкоджати традиційно вести урок, ставлячи несподівані запитання або
висловлюючи оригінальні думки, що часом неабияк дратує вчителів. Такі вчителі не
мають психологічної готовності прийняти факт обдарованості школярів. У підґрунті цієї
проблеми лежить особистісна і професійна невпевненість педагога, низька самооцінка,
що часто призводить до нерозпізнавання креативності учнів, негативної оцінки їх
здібностей і досягнень.
Крім того, в обдарованій дитині вчитель нерідко бачить передусім сприйнятливого
або несприйнятливого до навчання школяра, не розуміючи, що така дитина потребує
особливого підходу. На думку О.Л. Мельникової [13], в особистості учня більшість
педагогів схильні помічати тільки здібності до засвоєння знань, а не творчі можливості.
Нерідко нестандартність мислення, вихід за межі усталеної думки оцінюються не як
творчий результат, а скоріше як безвідповідальність − іноді навіть як свідома неповага
до вчителя.
А в працях таких авторів, як Н.С. Лейтес, Г.В. Бурменська і В.М. Слуцький,
зазначається, що оточуючі часто не розуміють реальний рівень здібностей творчо
обдарованих дітей і нормальний для такої дитини процес розвитку розглядають як
аномальну непристосованість до життя в суспільстві [9; 14].
Часто обдаровані діти не хочуть підкорятися вимогам у школі: не виконують
домашніх завдань, не хочуть вивчати те, що їм вже відомо, проявляють нетерпимість,
підвищену вимогливість до себе і до інших. За цих обставин взаємини педагога з тими,
кого він навчає, характеризуються конфліктністю, неприйняттям один одного. Разом з
тим вчитель з вільним стереотипом мислення, котрий вміє відкинути звичайну
вчительську позицію «непогрішності», здатний з повагою і розумінням ставитися до
неординарного в дитині.
Відтак, у межах педагогічної взаємодії відносини між вчителем і обдарованими
школярами можуть бути не тільки відносинами домінування, диктату, вимог, а й
відносинами співпраці, уваги і турботи.
Саме взаємини творчо обдарованої дитини з однолітками і дорослими – через
незвичність самої дитини − значною мірою визначають історію її життя і тим самим
формують її особистість. Нерідко особливий пізнавальний розвиток відбувається в
якомусь сенсі завдяки іншим сферам. Звідси спілкування з однолітками у сфері
особистісних інтересів займає у багатьох обдарованих набагато менше місця, ніж у інших
446

Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

дітей того самого віку. За твердженням американського психолога К. Текекс, невміння
вислуховувати співрозмовника до кінця, переривання співрозмовника справляють на
інших негативний вплив, а також служать причиною складних відносин з однолітками [18].
Властива усім обдарованим дітям неконформність у цьому випадку підсилює цей
негативний момент, що призводить до своєрідної відчуженості дитини від групи
однолітків, і вона починає шукати інші ніші для спілкування: товариство більш молодших
або, навпаки, значно старших дітей, чи тільки дорослих.
Додаткові труднощі у спілкуванні для обдарованих дітей створюють особливості
їхньої поведінки, які пов’язані з творчою обдарованістю. Наприклад, цікавість спонукає
ставити незручні та соціально неприйнятні запитання. Схильність до критичного
мислення часто сприймається іншими як нетолерантність, а великий словниковий запас
– як прояв зарозумілості «всезнайки» [24; 26].
У вчителів «нестандартний» учень викликає зазвичай суперечливе ставлення: з
одного боку, вчитель розуміє, що така дитина потребує спеціальної і більш складної
роботи, індивідуального підходу, а з другого – він не має часу окремо займатися з
найбільш здібними дітьми, оскільки зосереджений на тому, щоб дати знання школярам
середнього і нижчого рівнів.
Навчальна програма для творчо обдарованих учнів, як зазначалося, нудна й
нецікава, тому що не відповідає їх здібностям. Такі діти схильні постійно привертати до
себе увагу. Найбільш здібного учня майже перестають запитувати – адже вчитель
впевнений, що він і так знає. Якщо ж учень наполегливо намагається щось сказати – стає
«вискочкою», що може призвести до порушень у його поведінці. А оскільки творчо
обдаровані діти часто виявляються незручними, бо вимагають багато уваги й занадто
відрізняються від інших дітей, то вони нерідко «відкидаються» вчителями,
однокласниками і навіть батьками.
Психологічні дослідження останніх років показали, що розвиток обдарованої дитини
може бути загальмований на будь-якому етапі шкільного життя. Надання великого обсягу
не зовсім привабливої для учня інформації, використання репродуктивних методів
навчання привчає його до шаблонності у виконанні завдань та призводить до
гальмування творчих процесів мислення. Будь-яка спонтанність, нестандартність
обдарованих, «незручних», дітей зумовлює критику з боку вчителя: від дитини вимагають
слухняності та відповідності шаблонам «гарного учня». Тому творчий потенціал
обдарованого учня, його продуктивні здібності розвиваються здебільшого стихійно і не
завжди використовуються у процесі навчання.
Як відомо, професійна педагогічна діяльність й індивідуальний життєвий досвід
формують у педагога певним чином відтворювані способи поведінки в стандартних
ситуаціях. Такі стереотипи неусвідомлено позначаються на сприйманні, мисленні і
спілкуванні. Це, з одного боку, дає змогу традиційними і вже напрацьованими методами
швидко і без особливих зусиль вирішувати проблеми, що виникають у стандартних
навчальних ситуаціях. З другого боку, в нестандартній ситуації зазначені стереотипи не
дають змоги побачити всю проблемність ситуації і величезний діапазон можливостей для
її розв’язання. У зв’язку з цими особливостями обдаровані школярі вільно чи мимоволі
можуть створювати своєю поведінкою такі нестандартні ситуації, коли напрацьовані
«вчительські» стереотипи не тільки не є корисними для їх розв’язання, а навіть
шкідливими і для дитини, і для самого вчителя.
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Звідси одним з основних психологічних принципів роботи педагога з обдарованими
учнями має бути вироблення здатності перебувати на позиції рефлексії до самого себе.
Повсякчас здійснюючи «роботу над власними помилками», вчитель водночас має
постійно поповнювати та урізноманітнювати свій педагогічний арсенал, виявляти
терпіння у взаєминах і толерантність до думки інших.
Названі проблеми педагогічної взаємодії та малопривабливі особистісні риси
творчо обдарованої дитини зумовлюють складності соціально-психологічного характеру:
демонстративну асоціальність, захисну агресію. Досить часто в шкільній практиці має
місце і протилежна соціально-психологічна реакція обдарованого школяра на ситуацію
придушення його природних проявів і потреб в активності, лідируванні, демонстрації
своїх можливостей: заглиблення в себе, у світ своїх фантазій і мрій, апатичність,
млявість, відсутність інтересу до контактів з іншими. Депресивна поведінка може
набувати і демонстративних рис. Вразливість і тривожність обдарованих дітей також
часто не враховуються вчителем, але вони справляють істотний вплив на їх успішність і
здоров'я, визначають їх домагання зараз і в майбутньому [1; 8; 15; 25].
Якщо всі ці особистісні особливості не враховуються вчителем, то виникають або
нерозуміння між ним і обдарованою дитиною, або спроби «переробити» дитину. Від цього
навчання починає викликати в учня стрес, а його настрій і відносини з оточуючими
погіршуються, досягнення падають чи стають засобом компенсації несприятливого
ставлення. Але при правильному ставленні педагога багато з цих якостей стають
перевагами дитини. Зокрема, більш делікатне і підтримувальне спілкування з такими
дітьми забезпечує позитивні результати.
Тому одним з головних психологічних принципів роботи педагога з творчо
обдарованими дітьми має бути принцип «прийняття іншого», орієнтований на спільну
співпрацю і творчість [7]. Згідно з цим принципом вчитель має приймати учня як
індивідуальність з уже сформованими особливостями, а взаємодія між ними повинна
будуватися на основі суб'єкт-суб'єктності, коли учень і вчитель виступають стосовно один
одного в ролі рівноправних партнерів спілкування. Цей принцип є базовим для педагогіки
співпраці, гуманістичної психології і для розвивальної освіти в цілому.
Педагогічна взаємодія вчителя з обдарованими школярами багато в чому визначає
становлення і розвиток їх творчих здібностей. Психологічне благополуччя цієї спілки
залежить передусім від вчителя, від його ставлення до дитини, котра так явно
відрізняється від решти дітей. Та, як відомо, творчо обдарована дитина зазвичай не
знаходить взаєморозуміння у спілкуванні через притаманні їй особистісні особливості:
імпульсивність, нонконформність, конфліктність, невміння слухати співрозмовника,
прагнення брати на себе роль організатора, звичку поправляти інших тощо. Через це
обдаровані учні в школі часто сприймаються дорослими й однолітками як «важкі»,
«дивні» і нерідко опиняються у становищі вигнанців [23]. У цих умовах вчитель − як
ключова постать у створенні сприятливого середовища для розвитку творчої природи
дитини − має забезпечувати організацію навчального простору таким чином, щоб в учнів
виникала потреба в творчості, дослідницькій активності, самостійності та
відповідальності.
Психологічна практика роботи з вчителями показує, що подолання стереотипності
сприймання, мислення, поведінки й ефективне формування у вчителя особистісних
якостей, потрібних у роботі з креативними дітьми, є важким завданням, що його не можна
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розв’язати традиційними (лекційними, семінарськими) методами професійної підготовки.
Тому психологами розроблені так звані тренінгові методи − в рамках системи підвищення
психолого-педагогічної компетентності вчителя, що дають йому змогу виявити і подолати
внутрішні психологічні бар'єри, а також усвідомити і змінити сформовані власні
стереотипи сприймання (учня, навчального процесу та самого себе) та поведінки і, в
підсумку, методи навчання і виховання [3; 10].
До того педагогічна взаємодія вчителя з обдарованими дітьми створює можливість
для його власного професійного й особистісного становлення та розвитку. Добрий
вчитель сприймає здібного учня не тільки як джерело додаткової роботи, а й як
можливість для власного розвитку. Якщо вчитель хоче розвивати обдарованість і
творчість учнів, він і сам повинен розвивати свої творчі навички, кругозір та гнучкість
мислення, знижувати розумову ригідність, іноді відмовлятися від традиційних думок і
критично перевіряти їх своїми силами. Тоді він не відкидатиме незвичайні думки учнів, а
заохочуватиме їх до творчого пошуку і незалежності в судженнях.
Висновки і перспективи подальших досліджень. У процесі психологотеоретичного дослідження ми дійшли таких висновків:
- одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасної освіти має стати створення у школі
сприятливої атмосфери для навчання та виховання обдарованої особистості,
здатної до саморозвитку. Вчитель тут виступає ключовою постаттю у подоланні
негативних особистісно-поведінкових аспектів, які часто супроводжують творчо
обдарованих дітей у шкільному житті і які утрудняють роботу з ними; у забезпеченні
якомога повнішого вияву та реалізації їх здібностей, потенцій, особистісних
можливостей.
- у процесі педагогічної взаємодії вчителя й обдарованого школяра важливе значення
відіграють не тільки особистісні та індивідуальні особливості дитини, а й особистісні
особливості, позиція (ставлення) самого педагога, його здатність виявляти творчу
обдарованість, а також рівень підготовки до психолого-педагогічного супроводу
талановитих дітей. До причин виникнення непорозумінь між вчителем і
обдарованими школярами дослідники зазвичай відносять недостатню теоретичну і
практичну підготовку педагогів до роботи з обдарованими дітьми, занадто високий
рівень підготовки учня, коли вчитель не в змозі утримати свій авторитет власними
знаннями і вмінням справлятися з класом; психологічну неготовність вчителя
прийняти факт обдарованості неординарного учня і надання педагогом переваги
формальним чинникам замість знань; жорсткі авторитарні методи навчання, які
автоматично викликають спротив з боку творчих школярів, або, навпаки, занадто
лояльне ставлення в тих питаннях, де вчителю треба тримати все під контролем.
- задоволення потреби в ґрунтовному вивченні педагогами психологічних
особливостей обдарованості дитини з метою створення сприятливих умов для
розкриття та розвитку її неординарних особливостей, для захисту від можливих
небезпек у різних сферах життєдіяльності, особливо важливе в нинішніх умовах
посилення у обдарованих дітей проблем у сфері соціалізації та адаптації до
традиційних методів навчання, примноження складнощів соціальнопсихологічного характеру, пов’язаних з неординарністю обдарованої дитини. Як
показало дослідження, найбільш продуктивним для всіх учасників педагогічного
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процесу є суб'єкт-суб'єктна взаємодія, стиль спілкування, орієнтований на спільний
творчий пошук.
У зв’язку з багатоаспектністю проблеми педагогічної взаємодії між вчителями і
обдарованими школярами перспективи наших подальших досліджень полягають
передусім у з’ясуванні та емпіричному вивченні особистісних чинників, що сприяють
ефективності перебігу педагогічного процесу. Адже не тільки індивідуально-особистісні
властивості обдарованої дитини справляють вплив на процес її навчання та розвитку.
Освітнє та особистісне зростання творчо обдарованого школяра не меншою мірою
визначають соціально-психологічні особливості вчителя як ключової постаті у створенні
сприятливого середовища для навчання та спілкування обдарованих дітей.
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Chudakova O.M. Features and problems of pedagogical interaction between
teachers and gifted pupils. The article reveals the meaning of the "giftedness" and defines
the psychological characteristics of a gifted child. It shows correlation between creativity as an
actual personal trait and giftedness. The performed research has determined the
interpersonal problems impeding gifted child development, which include, apart from the
problems of socialization, adaptation and learning, the problem of interactions with a
teacher at classes and with peers. The article reveals importance of pedagogical
interaction between a teacher and gifted schoolchildren, the quality of which is affected
not only by children’s personal traits, but also by personal traits, a position (attitud es) of
the teacher him/herself, his/her ability to show creative talent, as well as his/her readiness
to support psychologically and pedagogically talented children.
The main reasons for misunderstandings and problems at interactions between teachers
and gifted pupils are, according different researchers, lack of theoretical and practical training
of teachers to work with gifted children, too high knowledge level of a gifted pupil, when his/her
teacher is unable to retain their authority with their own knowledge and skills and to cope with
the class; psychological unpreparedness of a teacher to accept the fact of giftedness of an
extraordinary child, so the teacher try to use formal factors as a leverage instead of knowledge;
rigid authoritarian teaching methods that automatically evoke resistance of creative children or,
conversely, too loyal attitudes in those areas where the teacher needs to keep everything under
control.
Under these circumstances, the performed research have shown that subject-subject
interactions are the most effective for all participants of the pedagogical process; it means such
style of communication that is focused on a joint creative searches. The favorable atmosphere
of pedagogical and interpersonal interactions between a teacher and gifted pupils contributes
to a qualitative restructuring of their personality, creates new opportunities for their
development and revealing of their creative potentials.
Key words: giftedness, creative talent, creativity, pedagogical interaction, creative
activity, gifted pupils.
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