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КОНЦЕПЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ  

У НАВЧАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ГРУПАХ 
 

Описується модель паралельних процесів у малих групах, що 

виявляються за певних умов як неусвідомлювані чинники групової 

взаємодії. Наводиться короткий огляд наукових публікацій з проблеми 

подвійних процесів, які відбуваються паралельно з процесами пізнан-

ня, сприймання соціальної інформації, моральних суджень, а також 

проблеми паралельних процесів між психотерапевтом і супервізором. 

Відповідно до авторської концепції групова взаємодія трактується як 

джерело виникнення в групі психологічної реальності, відмінної від 

видимої реальності існування групи. Ця “друга” реальність відображає 

саме такі відношення між груповими суб’єктами, супутні емоційні 

процеси та інший психологічний матеріал, який через неможливість 

свідомого його опрацювання витісняється у сферу групового несвідо-

мого. Проте, як припускає автор, ця інформація частково переходить у 

зону свідомості, але не прямо, а набуваючи форми зовсім інших реаль-

ностей, інших людей, інших стосунків. Відтак робиться спроба провес-

ти аналогію між паралельними процесами в групах різних рівнів і 

чисельності. 

Ключові слова: паралельні процеси, соціальні суб’єкти, групове 

несвідоме, колективна травма, квазісинергетична група, психологічний 

метаболізм.  

 

Проблема паралельних процесів у групі є новою для вітчизняної 

соціальної психології. У колі наших інтересів завжди були неусвідом-

лювані чинники групової взаємодії, які не спостерігаються безпосере-

дньо, але впливають на групові процеси досить істотно, іноді – 

вирішальним чином. У цьому контексті одним з цікавих феноменів 

групової взаємодії можна вважати так звані паралельні процеси, тобто 

психологічні процеси, які не прямо відповідають видимій частині вза-

ємодії, а сховані в підґрунті групового життя. На відміну від традицій-

них параметрів групової динаміки і відповідних дій учасників, які 

можна досліджувати безпосередньо, вони, немовби підводні течії, час-

то мають зовсім інше спрямування, ніж видимі мотиви, симпатії чи 

антипатії, усвідомлювані емоції та почуття. Паралельні процеси важко 

досліджувати емпірично, адже вони не просто перебувають переважно 
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в зоні неусвідомлюваної реальності, а й часто маскуються під інші 

процеси та стани, їхні складові поєднуються з видимими елементами 

групового життя, стаючи непомітними, майже ефемерними.  

До вивчення проблеми паралельних процесів у групі нас спону-

кали колізії психотерапевтичної практики, коли в навчально-

терапевтичній групі процеси групової динаміки раптом стають некеро-

ваними, коли у значної кількості учасників спостерігається груповий 

перенос на тренера або різко актуалізуються індивідуальні психологі-

чні проблеми, які поєднуються в єдину групову тему. Окремі переноси 

зливаються в суцільний процес, який не просто виходить за межі інди-

відуальної взаємодії, а й створює особливу, паралельну реальність на-

вчально-терапевтичного процесу, перетворюючи колектив на 

агресивну юрбу підлітків або групу ображених дітей, що замикаються 

в собі.  

Мета статті: усебічно дослідити паралельні процеси в на-

вчально-терапевтичній групі, розглянути закономірності їх перебігу в 

контексті існуючих теорій паралельних (дуальних) процесів, виявити 

специфічність паралельних процесів як неусвідомлюваних чинників 

групової взаємодії, окреслити прояви їх функціонування в групах різ-

ного рівня.  

 

Ідея про паралельні, чи подвійні, процеси в психології далеко не 

нова; вона спирається на уявлення про психіку як два рівні відобра-

ження світу – свідомий і несвідомий. Одним із перших, хто запропону-

вав розглядати два різних види мислення: асоціативне і правильне 

міркування, – був Вільям Джеймс [1]. У 70 – 80-ті роки XX ст. в когні-

тивній і соціальній психології було розроблено низку так званих тео-

рій подвійних процесів (dual process theories), які розглядали 

закономірності процесів сприймання, розмірковування, стереотипіза-

ції, категоризації та судження (Р. Петті, Дж. Касіоппо, Дж. Еванс, 

С. Сломан, Д. Канеман та ін. [1–8]).  

У теорії Джонатана Еванса обґрунтовано модель, згідно з якою 

евристичні та аналітичні процеси формують загальний процес пізнан-

ня [3]. Річард Петті і Джон Касіоппо запропонували ймовірнісну мо-

дель суджень [1]. Теорія Джошуа Гріна, більше пов’язана зі сферою 

психології моралі, аналізувала процес утворення моральних суджень, 

які формуються згідно з двома когнітивними підсистемами: емоцій-

ною (що базується на інтуїтивних та інстинктивних реакціях) і раціо-

нальною (що спирається на свідомі і контрольовані міркування) [9; 

10].  

Важливим напрямом розвитку теорій подвійних процесів є роз-

робки, присвячені дослідженню соціальних стереотипів, упереджень, 
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забобонів, насамперед їх свідомого і несвідомого рівнів та взаємодії 

між ними. Не менш цікавою є теорія керування страхом смерті [11], 

що розглядає два рівні психологічних захистів людини – дальній (не-

усвідомлюваний) і ближній (усвідомлюваний). Значна увага приділя-

ється також вивченню процесів формування звичок, закономірностей 

економічної поведінки тощо.  

Природничо-науковою базою багатьох розробок, що досліджу-

ють подвійні процеси, стали експерименти з функціональної магнітно-

резонансної томографії. Вони виявили, що в мозку людини одночасно 

відбуваються фізіологічні процеси, які співвідносяться з різними рів-

нями описуваних вище явищ і за які відповідають різні ділянки голов-

ного мозку, включаючи і міжпівкульну мозкову асиметрію. Так, у 

випадку моральної дилеми відбувається складна взаємодія між цими 

системами, а прийняття рішення здійснюється на основі синтезу дії 

великої кількості чинників. Якщо у людини з якихось причин пошко-

джено вентромедіальну префронтальну кору головного мозку, відбу-

вається дисоціація між емоційними та раціональними процесами 

прийняття рішення, через що людина може демонструвати антисоці-

альні особистісні якості, аморальну поведінку тощо [9].  

Є чимало й інших наукових розробок, які, зрозуміло, неможливо 

проаналізувати в цьому короткому огляді. Досліджувані в них явища 

можна об’єднати спільними назвами: “подвійні (дуальні) процеси”, 

“подвійна обробка (процесинг) інформації”, “паралельний процесинг”. 

В англомовній літературі вони відповідно називаються “dual process”, 

“dual processing”, “parallel processing”.  

Поняття паралельних процесів у психології використовується і 

щодо інших явищ, які пов’язані із зовсім іншою галуззю – цариною 

психотерапії. Одна з таких теорій описує взаємодію між супервізором і 

психотерапевтом у процесі клінічної супервізії [12–18]. “Паралельний 

процес”, що реалізується між ними, полягає у відтворенні взаємодії, 

яка попередньо відбувалася між клієнтом і психологом, у нових умо-

вах: у взаємодії між психологом і супервізором.  

Явище паралельного процесу в супервізії вперше було описано 

ще в 50-ті роки XX ст. В його основі лежить неусвідомлюване ототож-

нення психолога або психотерапевта зі своїм клієнтом (пацієнтом), 

проблема якого виноситься на супервізію. Пізніше таке розуміння бу-

ло поширено на інші психотерапевтичні відносини [18–22], зокрема в 

яких задіяні явища переносу і контрпереносу [23]. У деяких сучасних 

дослідженнях поняття “паралельні процеси” розглядається в контексті 

дії захисного механізму проективної ідентифікації [24] і поширюється 

також на неклінічні аспекти міжособової та групової взаємодії, напри-
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клад: навчання [25], особистісне зростання [26], організаційні відноси-

ни [27; 28].  

Проте проблема паралельних процесів у науковій літературі ще 

далеко не вичерпана. У вітчизняних та російських джерелах наразі є 

лише поодинокі публікації на цю тему [12; 29]. Одна з найменш розро-

блених тем – паралельні процеси в групах як відображення неусвідом-

люваних чинників групової взаємодії. Психологічна практика тут дещо 

випереджає теорію, даючи науковцям матеріал переважно з галузі гру-

пового психоаналізу (гіпотези про групове несвідоме), психодрами та 

інших методів дії (концепція “теле”) і системної сімейної терапії (гіпо-

теза “знаючого поля” та синдром сімейних повторень).  

Наше емпіричне дослідження спирається на результати трива-

лого включеного спостереження в навчально-терапевтичних групах, 

які автор проводить з 2005 р. (15 груп, понад 180 учасників, тривалість 

спостереження в одній групі – більш як 350 год.). На основі результа-

тів дослідження розроблено концепцію паралельних процесів у на-

вчально-терапевтичних групах, встановлено закономірності їх 

перебігу, окреслено гіпотези про аналогію з можливими паралельними 

процесами в групах різного масштабу, аж до великих та глобальних 

спільнот (теж свого роду паралельність “по вертикалі”).  

Як поводиться група, в якій починаються явища, які ми назвали 

“паралельними процесами”? Зовні це виглядає так, немовби всередині 

групи існує друга група, що складається з тих самих членів, але пово-

диться по-іншому. Група неначе перебуває одночасно у двох реально-

стях. Ця “друга” реальність (паралельний груповий процес) може 

відображати глибший, неусвідомлюваний пласт групового життя, який 

через певні причини актуалізувався і перейшов з латентного рівня на 

явний.  

У разі ефективного функціонування група постійно стикається з 

необхідністю опрацювання (процесингу) певного психологічного ма-

теріалу. Це події в групі та за її межами; групові завдання (професійні, 

навчальні тощо), які треба вирішувати; стосунки в групі; емоції та по-

чуття, що виникають у груповому житті. Обсяг цього матеріалу може 

зростати за рахунок іншої психологічної реальності учасників – тієї, 

що лежить за межами групи, у тому числі і за рахунок минулого досві-

ду. Таке опрацювання можемо назвати психологічним метаболізмом.  

Процесинг проблемного матеріалу завжди має відбуватися за 

участі свідомості (для групи це групова свідомість). Але вся інформа-

ція не може бути переведена на рівень свідомості. Часто свідоме опра-

цювання стає неможливим з огляду на високий рівень травми, 

неприпустимість певних речей (наприклад, емоцій) через стереотипи 

чи упередження, страх небажаних наслідків тощо. Неопрацьований 
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психологічний матеріал витісняється у сферу групового несвідомого і 

може довго перебувати в латентній формі. Паралельний процес вини-

кає, коли витіснений матеріал актуалізується, частково переходить у 

зону свідомості і починає опрацьовуватись, але не прямо, а маскую-

чись під зовсім інші реальності, інших людей, інші стосунки. Напри-

клад, якщо в групі спостерігається амбівалентне емоційне ставлення 

учасників (до групи, до лідера, до інших членів тощо), то позитивне 

ставлення усвідомлюється, а негативне, як правило, витісняється. У 

цьому випадку може виникати паралельний процес, у якому будуть 

реалізовуватися всі негативні стосунки. Вони можуть бути спрямовані 

не на того, хто є причиною цього ставлення, а на інші фігури (всереди-

ні та поза групою). Такий прийом давно використовується маніпулято-

рами, які за допомогою образу ворога утримують свою владу над 

групою і знижують у такий спосіб рівень групової напруженості. Це 

справедливо передусім для великих груп.  

Паралельний процес, що виникає спонтанно (не провокується 

маніпулятором), також спрямований на зняття або зниження напруже-

ності в групі, підвищення рівня безпеки (принаймні її відчуття), ком-

пенсацію витіснених негативних переживань. Коли негативне 

ставлення в групі забороняються (наприклад, є неприпустимим через 

моральні міркування), то групові суб’єкти не просто витісняють його, 

а шукають заміщувальні фігури – інших групових суб’єктів, на які це 

ставлення може бути спроектованим. Тут задіяні процеси переносу і 

захисні механізми проекції та проективної ідентифікації (у різних 

співвідношеннях).  

У психології ми маємо справу з певними видами паралельних 

процесів. У рамках індивідуальної психології це насамперед процеси 

сприймання соціальної інформації, коли, наприклад, образ соціального 

об’єкта будується не лише на основі отримуваної ззовні інформації, а й 

з урахуванням дії соціальних стереотипів, упереджень тощо, у тому 

числі і створених інформаційною пропагандою. Існує немовби два 

плани сприйняття, які можуть не лише відрізнятись, а й конфліктувати 

між собою. Можуть одночасно актуалізуватися різні рівні смислів (в 

однієї людини або в групі), наприклад, суперечності між моральними 

та прагматичними мотивами (дуальні процеси в психології моралі).  

Паралельний процес можна спостерігати у випадку вікової ре-

гресії (наприклад, при потраплянні в ситуацію ранньої травми), коли 

людина одночасно є і дорослою, і немовби дитиною. Така ситуація 

може ефективно використовуватися у психотерапевтичному процесі. 

Сама наявність травми передбачає процес розщеплення психіки, коли 

частина досвіду, яку особистість не в змозі асимілювати чи піддати 

психічному метаболізму, починає існувати відносно автономно.  
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Таке розщеплення може бути в межах клінічної норми, а може 

набувати патологічних проявів. У психіатрії це порушення дістало на-

зву дисоціації особистості, що також можна вважати прикладом па-

ралельного процесу, коли травма “перетворюється” на автономну 

(паралельну) субособистість, яка поводиться зовсім по-іншому, ніж це 

притаманно людині. Аналогічно до паралельних процесів можемо від-

нести галюцинації, коли хвороблива психіка неспроможна опрацювати 

(метаболізувати) проблемний матеріал. Ще один приклад паралельно-

го процесу на межі норми і патології – примари, або привиди, які є по-

родженням проблемного групового несвідомого. Ці об’єкти 

відтворюють образи людей чи об’єктів, з якими пов’язані “незакриті” 

травми: наприклад, людина не була похована після смерті або обста-

вини смерті чи інші події були настільки травматичними, що не змогли 

бути достатньо опрацьованими (метаболізованими) груповою свідо-

містю.  

З позицій рольової теорії паралельним процесом є одночасне 

функціонування різних ролей людини (у навчальному процесі це мо-

жуть бути різні пізнавальні ролі, частина з яких задіяна поза процесом 

навчання, наприклад, в інтернет-комунікації або в комп’ютерних іг-

рах). Подвійний процес як рольовий конфлікт виникає тоді, коли певна 

роль активізується не в тому контексті, де вона доцільна, а в іншому, 

де актуальними мають бути зовсім інші ролі.  

У груповій взаємодії прикладом паралельних процесів може бу-

ти функціонування неформальної мікрогрупи всередині малої групи, 

зокрема якщо процеси в мікрогрупі суперечать загальногруповим і 

мікрогрупа починає жити “подвійним” життям. Подібна ситуація може 

існувати і у великих групах, коли всередині однієї соціальної системи 

утворюється підсистема, в якій виникає паралельний процес.  

На найнижчому (парному, або діадному) рівні взаємодії пара-

лельний процес можемо спостерігати, як це вже зазначалося, на прик-

ладах взаємодії супервізора та фахівця, що проходить супервізію, або 

явищах переносу та контрпереносу в процесі індивідуальної психоте-

рапії. Такі паралельні процеси можуть спонтанно виникати у суперві-

зійних групах.  

Паралельні процеси, пов’язані з груповою динамікою в малій 

групі, виглядають зазвичай так: другий, внутрішній, процес зумовлю-

ється переносами в групі, або запускається групова тема (складова ви-

тісненої проблематики учасників). Паралельний процес може бути 

відображенням у групі проблемних процесів у суспільстві або в групі 

вищого рівня, якщо мала група нездатна психологічно метаболізувати 

ці події. У такому разі ті соціальні суперечності чи події, які група не в 

змозі опрацювати, прийняти чи оцінити, набувають форми відмінної 
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реальності, куди група, уникаючи вимушеної амбівалентності, буде 

“тікати” від “страшної” або “ворожої” зовнішньої реальності.  

Паралельні процеси можуть виникати тоді, коли в групі існують 

витіснені групові проблеми (проблеми групи як такої, сукупність схо-

жих індивідуальних проблем або взаємодія індивідуальних проблем, 

які утворюють певну “коаліцію”) і вони вимагають “виходу”. Іноді це 

делеговані ззовні проблеми (у тому числі і трансгенераційно). Можна 

розглядати паралельні процеси як груповий аналог явища переносу, 

тобто як груповий перенос. Паралельні процеси виникають у соціаль-

ній групі на перетині різних просторів (фізичного, соціального, особи-

стісного, “терапевтичного”).  

Серед чинників виникнення та розвитку паралельних процесів 

можна назвати такі: механізм неусвідомлюваної групової лояльності; 

проблемний емоційний стан групи; групові стереотипи, упередження, 

міфи тощо; явища групового переносу (подібно до того, як це відбува-

ється в парній взаємодії); групові захисні механізми (тобто захисти, 

притаманні групі в цілому, а не окремій людині) та ін. Паралельні про-

цеси тісно пов’язані з проблемою неформального лідерства і конкуре-

нції. Ці явища та механізми ще недостатньо вивчені і потребують 

додаткових досліджень. 

На особливу увагу заслуговують процеси в синергетичних гру-

пах. За нашим припущенням, у по-справжньому синергетичній групі 

не повинно бути паралельних процесів, оскільки усвідомлювані та не-

усвідомлювані процеси відносно збалансовані. У груповому несвідо-

мому не накопичується надмірна психічна енергія, яка не має виходу. 

Межа між свідомим і несвідомим рівнями не є жорсткою і непроник-

ною, і ці сфери можуть обмінюватись енергією та інформацією. Час-

тина інформаційно-енергетичного матеріалу переходить із свідомості у 

несвідоме – як автоматизовані дії, як відпрацьовані та завершені по-

чуття, як проміжні цілі, що втратили актуальність. Так само інформа-

ційно-енергетичний матеріал з несвідомого може потрапляти у 

свідомість у вигляді інсайтів, творчих актів. Працюють механізми гру-

пової рефлексії, які роблять можливим цей обмін.  

Синергетична група функціонує як досконалий механізм. Її мо-

жна порівняти із живим організмом, якщо в ньому добре працюють всі 

системи, здійснюється ефективний метаболізм, усі органи здорові, хо-

ча в стресових ситуаціях і в періоди сильного фізичного навантаження 

можливі значні ситуативні відхилення параметрів (кров’яного тиску, 

пульсу, температури, концентрації гормонів у крові тощо). Аналогічні 

явища спостерігаються в разі гострих захворювань, коли організм до-

лає хворобу й одужує. У хворому або травмованому організмі (якщо не 

вдається повністю подолати хворобу і вийти на “здоровий” рівень  



Наукові студії із соціальної та політичної психології. Вип. 39 (42) 

 

 138 

функціонування) порушується метаболізм і виникають застійні проце-

си, набряки, пухлини тощо.  

Подібні трансформації відбуваються і в соціальних системах 

(організмах): “хвора”, квазісинергетична, – це така група, що утвори-

лася із синергетичної, коли та потрапила в проблемне поле і поки що 

не має ресурсів його подолати (вийти з кризового стану). Паралельний 

процес – це квазіопрацювання групової травми або проблемної ситуа-

ції на відміну, наприклад, від ритуалізації, коли ці речі дійсно опра-

цьовуються. Паралельний процес у соціальній системі – це аналог 

хворобливого процесу в організмі (застійних явищ, набряку, пухлини 

тощо).  

Паралельні процеси у трудових або навчальних колективах на 

перший погляд не мають нічого спільного з процесами в тренінгових і 

терапевтичних групах, але й тут можна спостерігати спільні закономі-

рності. В освітньому середовищі ці явища можуть бути пов’язані з ро-

ллю педагога. Один і той же шкільний клас у різних педагогів – це 

ніби різні групи, які поводяться як різні суб’єкти. Можна припустити, 

що в присутності різних групових лідерів (педагогів) можуть формува-

тися стосунки як на рівні близькості, так і на рівні захисних механіз-

мів. У першому випадку група прямує в бік синергетичної, у другому – 

включає в себе переноси (учнів) і контрпереноси (педагогів), перетво-

рюється на квазісинергетичну групу або ж переходить на нижчий, не 

синергетичний, рівень групової організації (заморожується), де проце-

си групової психіки стають набагато менш помітними.  

Паралельні процеси безпосередньо стосуються психотерапевти-

чної групової реальності. У психотерапевтичній групі (а часто і в інди-

відуальній терапії) виникає паралельний процес як модель якоїсь 

“проблемної” реальності, яка потрапляє у фокус психотерапевтичного 

впливу. У психотерапевтичному полі паралельний процес можна спос-

терігати за допомогою таких психодраматичних технік, як “дзеркало”, 

“дублювання” та “обмін ролями”.  

Має сенс говорити про штучно створювані паралельні процеси в 

разі утворення в групі “моделі” іншої групи, з іншої реальності, яка 

перебуває у фокусі групової уваги. Фактично маємо справу з моделю-

ванням групового несвідомого іншої групи (наприклад, у системних 

розташуваннях або соціодрамі). За допомогою методу системних роз-

міщень відтворюється “сімейно-родова система” одного з учасників 

групи (середня група – в малій групі). Засобами методу соціодрами 

відтворюється соціум, події в якому є актуальними і важливими для 

учасників (велика група – у середній або малій групі). Описані явища – 

це приклади керованих паралельних процесів, у яких група під орудою 

психолога виступає своєрідним процесором – суб’єктом процесингу, 
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що здійснює психологічний (психотерапевтичний) метаболізм про-

блемного матеріалу для групи і для окремих учасників.  

Ми не маємо можливості в цій статті розглянути паралельні 

процеси в усіх видах груп. Паралельні процеси в сімейних та сімейно-

родових системах – це надзвичайно велика і розгалужена тема, що по-

требує окремої розмови. Наразі лише коротко зупинимося на деяких 

особливостях паралельних процесів у великих і глобальних групах. 

Паралельні процеси на рівні великих груп у суспільстві можна спосте-

рігати на прикладі соціальної динаміки, що проявляється в умовах ін-

формаційно-психологічної війни.  

Проблеми паралельних процесів безпосередньо стосується і 

групова (колективна) травма, механізм дії якої у чомусь подібний до 

індивідуальної психічної травми, що спричиняє, як ми зазначали вище, 

паралельний процес. За деяких умов група починає жити ситуацією 

травми, але не усвідомлює цього, трансформуючи її в щось інше (це 

важливо), що має певну актуальність у теперішньому. Це може бути 

справедливим і для великих (у тому числі глобальних) груп: коли сус-

пільство не перебороло попередніх колективних травм, воно може і 

далі переживати якусь травму, котра забарвлює сьогодення і визначає 

його (суспільства) подальше життя.  

Сучасне російське суспільство, яке не впоралося з попередніми 

травмами (революції, політичні репресії, голодомори, воєнна агресія 

тощо), фактично повернулося до колишньої дійсності, оскільки не-

спроможне наразі осмислити реалії минулого. А це необхідно – без 

цього не можна подолати старі травми: щоб розв’язати проблему, тре-

ба її спочатку визнати. А це буває часом зовсім нелегко. Сучасне укра-

їнське суспільство, здається, наразі також поринуло в регресивний 

стан історичної травми, про що свідчить певний застій суспільного 

життя, “заморожування” активності громадянського суспільства.  

Щоб подолати травму, її треба ритуалізувати, тобто перетвори-

ти на героїчний епос, міф, витвір мистецтва, історію. Якщо цього не 

відбувається, група або пасивно захищається від травми, витісняючи її 

в найглибші, найпотаємніші куточки групового несвідомого, або по-

ринає в неї, обертаючи сучасність у міф (витворюючи паралельний 

процес), і живе ніби в цих двох реальностях.  

Висновки. Отже, ми спробували означити основні положення 

концепції паралельних процесів, яка має стати важливою складовою 

теорії групового несвідомого. Ця цікава і надзвичайно складна тема ще 

потребує нових емпіричних і теоретичних обґрунтувань: моделей, ме-

ханізмів, закономірностей тощо. Проблема паралельних процесів у 

групах різного рівня та спрямування тісно пов’язана з такими понят-

тями, як соціальна генетика (трансгенераційна психологія і психоте-
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рапія), соціальна пам’ять (похідне поняття – національна пам’ять), 

соціальна психіка (групова свідомість і групове несвідоме), соціальні 

суб’єкти (аналог понять “особистість” або “індивід”), ментальність, 

або менталітет, як психологічна (а не соціологічна) характеристика 

групи. Це дасть змогу реабілітувати психологічну парадигму на проти-

вагу соціологічній, яка в сучасній соціальній психології є домінуючою. 

Психологічна парадигма як предмет психології розглядає психіку, а не 

якісь інші феномени або об’єкти. Психологія – це наука про душу (або 

психіку, за визначенням), соціальна психологія – наука про соціальну 

душу (або соціальну психіку).  

Концепція паралельних процесів здатна, на наше переконання, 

зробити вагомий внесок у розв’язання цієї проблеми.  
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Gornostai P. P. The concept of parallel processes in educational  

and therapeutic groups 

This paper describes a model of parallel processes in small groups that occur 

under certain conditions as unconscious factors of group interaction. The author 

makes a brief overview of foreign publications on the problem of dual processes as 

part of cognition, perception of social information, moral judgment and problem of 

parallel processes between therapist and supervisor. The author's concept is to inter-

pret group interaction as source of group psychological reality different from the 

visible reality of the group. This second reality contains such relations between 

group subjects, emotional processes and other psychological material that, being 

unacceptable for conscious processing, displaced into the area of group unconscious. 

However, this information partially passes into consciousness zone, but not directly, 

but getting forms of very different realities, other people, relationships. An attempt 

is made to make analogies between parallel processes in groups of different sizes 

and levels. 

Key words: parallel processes, social actors, group unconscious, collective 

trauma, quasi-synergistic group, psychological metabolism. 
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Черговий випуск збірника презентує результати наукових досліджень з 

актуальних теоретичних і прикладних проблем соціальної та політичної пси-

хології. Обговорюються шляхи становлення і розвитку форм соціально-

психологічного мислення, теоретико-методологічні засади соціально-

психологічної реабілітації особистості. Розглядаються питання соціального, 

політико-правового та національного самовизначення індивідуальних і групо-

вих суб’єктів. Висвітлюються особливості внутрішньогрупової й міжгрупової 

взаємодії та пропонуються технології її оптимізації. Значну увагу приділено  

формуванню позитивного соціального образу освітніх інновацій та особливос-

тям комунікативних практик в інтернет-середовищі.  

Для соціальних та політичних психологів, фахівців із суміжних наук, 

викладачів, аспірантів і студентів. 

 
 
 

The current issue presents the results of scientific researches in actual the-

oretical and practical issues of social and political psychology. Ways of becoming 

and development of social and psychological thinking forms, theoretical and meth-

odological foundations of social and psychological rehabilitation of personality are 

discussed. Issues of social, political, legal and national self-determination of indi-

vidual and group subjects are covered. Features of intra-group and intergroup inter-

action are revealed and technologies of its optimization are proposed. Significant 

weight is devoted to formation of positive social image of educational innovations 

and features of communicative practices in the Internet environment. 

The journal is addressed to social and political psychologists, specialists in 

adjacent sciences, lecturers, PhD fellows, and students. 

  
 

 

 

ББК 88.5 я 4  

 




