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П СИ ХОЛ ОГІ Я МА ЙБ УТНЬ ОГО .   

МА ЙБ УТНЄ  П СИХ ОЛОГ ІЇ  
 

 

 

Жанна Вірна

 

 

КЕРІВНИК-ПРОФЕСІОНАЛ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ  

У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

 

Донедавна організаційно-управлінську діяльність на різних рів-

нях здебільшого розглядали як процес приймання рішень за схемою 

“накопичення інформації – ухвалення рішення – контроль виконання”. 

При цьому діяльність керівника зводилася до прийняття рішень на ос-

нові достатньої інформації, а всі проблеми “реалізації” рішення та всі 

справжні проблеми керування відсувалися на другий план. 

Управління в нинішніх умовах потребує формування зовсім но-

вого типу мислення – методологічного. У ситуації, коли треба розроб-

ляти стратегії розвитку складних систем, керівник у спілкуванні з під-

леглими має відмовитися від звичних методів керівництва, віддаючи 

перевагу новим методам і принципам керування. Роль керівника в ор-

ганізації є багатоплановою, а коли йдеться про вищий освітній заклад, 

це питання стає особливо актуальним. Керівник має знати не тільки всі 

аспекти взаємин у групі, а й чинники, що сприяють формуванню пози-

тивного морально-психологічного клімату. Залежно від ситуації він є 

організатором, експертом, критиком і безпосереднім виконавцем [1–6]. 

Нині нагальною стає проблема внести глобальні корективи в під-

готовку майбутніх лідерів-професіоналів, що як професійні керівники 

працюватимуть у сучасних мінливих умовах. Одна з основних вимог 

науково-технічного і соціального прогресу – поєднання високого про-

фесіоналізму в обраній галузі з професійною мобільністю. Це насампе-

ред стосується таких рис і властивостей особистості керівника: 

 професійна компетентність; 

 сформованість особистої та професійної відповідальності, 

що ґрунтується на екологічному мисленні, загальнолюдських цінностях 

і моралі; 
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 готовність до аналізу й оцінки проблем, завдань, ситуацій, до 

прийняття рішень; 

 комунікативна готовність – знання як мінімум однієї інозем-

ної мови, володіння літературною усною й писемною мовою, уміння 

складати документи, що належать до поля професійної діяльності, 

комп’ютерна грамотність, володіння сучасними засобами зв’язку; 

 готовність і прагнення до усвідомленого постійного особис-

тісного і професійного вдосконалення, підвищення кваліфікації. 

Психологічні дослідження показали, що успіх у керуванні визна-

чається принаймні трьома основними вміннями. Перше – практичні 

навички, володіння спеціальними знаннями, технологією. Друге – здат-

ність глибоко й системно мислити, володіти такими концептуальними 

уміннями, як перспективне планування, формування стосунків усере-

дині організації, визначення корпоративних правил поведінки. Третє, 

найважливіше, уміння – людинознавче, під яким розуміють насамперед 

здатність працювати з людьми, на підставі здорового глузду й психоло-

го-педагогічних знань оцінювати людей, зважати на їхні спонукальні 

мотиви, ефективно керувати. 

Професіоналізм керівника, безумовно, ґрунтується на організа-

торському таланті, навичках системного аналізу та прогнозування си-

туації, знанні шляхів вироблення найраціональніших рішень, умінні 

формувати й реалізовувати ефективну стратегію розвитку установи. 

Але не менш важливими є й висока загальна культура, широкий світо-

гляд, ерудиція, що сприяють авторитетові керівника, знімають бар’єри 

спілкування, допомагають створити сприятливу емоційну обстановку. 

Талановитий керівник – це талановитий організатор. Життєво 

важливим при цьому є те, як він уміє працювати з людьми і піклується 

про їхнє благо. Адже в процесі виконання своїх функцій керівники вза-

ємодіють із широким колом людей – колегами, підлеглими, керівника-

ми вищих органів, акціонерами, споживачами, постачальниками. 

Нині дедалі більшу роль відіграє вміння керівника працювати в 

єдиній команді. Це особливо підкреслюють зарубіжні та вітчизняні фа-

хівці в галузі управління. Певна річ, ця риса особливо потрібна керів-

никам вищого рівня. Щоб ефективно працювати з людьми, які, до того 

ж, розрізняються за своїм статусом та інтересами, керівник повинен 

володіти багатьма специфічними особистими властивостями, що підси-

люють довіру й повагу тих, з ким він взаємодіє. 

Відомо, що на всіх стадіях розвитку організації управлінська ку-

льтура її керівника (його особиста віра, цінності, стиль) багато в чому 

визначають культуру організації. Вплив керівника ефективніший тоді, 
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коли він є сильною особистістю з яскраво вираженою культурою керів-

ництва.  

Вплив культури організації на прийняття рішення її керівником 

здійснюється через вірування та цінності співробітників, які формують 

у колективі набір базових передбачень та уподобань. Організаційна 

культура може сприяти зведенню до мінімуму неузгоджень, що, своєю 

чергою, робить процес управління більш ефективним. Завдяки цьому 

індивідуальні цінності та засоби самореалізації особистості, особливо 

особистості керівника, стають організаційно загальними, починає пра-

цювати створений ним режим організаційного персоналу. 

Залежно від підходу (адміністративного чи підприємницького), 

закладеного керівником у той чи інший режим організаційного персо-

налу, відбувається більш-менш інтенсивне формування культури орга-

нізації. Опис основних підходів до формування організаційної культури 

подано в табл.  

 

Таблиця  

Підходи до формування організаційної культури 

Організаційні компо-

ненти культури управ-

ління 

Адміністративний 

підхід 

Підприємницький 

підхід 

Система контролю Ззовні Усередині 

Ставлення до можли-

востей співробітників 
Чекає на момент Веде пошук 

Переважне розв’язання 

проблем 
Раціонально-логічне Інтуїтивне 

Делегування повнова-

жень 
Централізація Децентралізація 

Організація управління Ієрархічна Мереживна 

Відношення субордина-

ції 
“Доросла дитина” “Дорослий дорослий” 

Спрямованість На організацію На людину 

Головна мета Продуктивність Ефективність 

Підхід до управління Системний Ситуаційний 

Виконання роботи 
Згідно зі встановле-

ними правилами 
Творчий 

Зміни, які проводяться Модифікація Радикальні 

Основний курс дій 
Робити справу прави-

льно 

Робити справу  

правильно 
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Культура управління передбачає такі методи формування й роз-

витку організаційної культури персоналу. 

Визначення критеріїв кадрової політики. Критерії, керуючись 

якими керівник регулює питання прийняття на роботу, переміщення 

або звільнення з роботи, повинні бути відомі співробітникам організа-

ції, оскільки саме кадрова політика керівника найефективніше сприяє 

формуванню доконечної для організації культури. Відомо, що прихід 

нових працівників в організацію пов’язаний із внесенням у неї “вірусу” 

іншої культури, яка повинна прижитися до вже сформованої культури 

організації. Тому керівник зобов’язаний по змозі точно встановити, 

наскільки це потрібно для стратегічного розвитку організації. 

В умовах конкуренції керівник має розуміти, що якість і гнуч-

кість режиму організації вимагає певного рівня відданості її працівни-

ків, відповідальності й знань. 

Правильне визначення критеріїв кадрової політики дає змогу 

створити такий режим та підібрати таких працівників, які здатні висто-

яти за будь-яких руйнівних змін. 

Моделювання ролей та навчання працівників. Організаційна 

культура засвоюється підлеглими через виконувані ними ролі. Керівник 

може спеціально вбудовувати важливі “культурні” сигнали в програми 

навчання та повсякденну допомогу підлеглим. Зокрема, він власним 

прикладом може продемонструвати підлеглому, як ставиться до спів-

робітників, як їх вислуховує чи уникає конфліктів. Постійно акцентую-

чи увагу на цьому вмінні, керівник допомагає новим працівникам за-

своїти в організації режим, що склався, допомогти їм зрозуміти один 

одного та взаємодіяти. 

Для підвищення загального рівня організаційної культури керів-

ник може використовувати делегування повноважень та створення но-

вих робочих груп, що приймають “колективну діяльність” як одну із 

цінностей організації. Як груповий підхід, так і відповідальність пра-

цівників являють собою компоненти “програми втягнення” працівника 

в режим організації, що дає змогу підвищити організаційну культуру, а 

працівникам – брати участь у плануванні, організації та загальному 

оперативному управлінні діяльністю на робочих місцях. 

Виділення об’єктів уваги, оцінка і контроль за ними. Це один 

із найсильніших методів формування режиму організації, оскільки тут 

акцентується увага на тих чи інших моментах діяльності навчального 

закладу, оцінюючи які керівник указує на те, що є найважливішим і 

чого він очікує від співробітників. 

Нові ідеї, як правило, наражаються на протистояння. Здійснення 

їх веде до змін у розстановці кадрів, яка не є зручною для деяких пра-
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цівників. Критиків і противників нового завжди вистачає. Для подо-

лання їхнього опору керівникові потрібно зосередити увагу на стиму-

люванні розвитку нових ідей у всіх підрозділах. Неодмінною є така 

організаційна культура, яка б виключала орієнтацію на вузькогрупові 

інтереси. При цьому керівник повинен забезпечити гнучку організацію 

втілення інноваційного процесу, уникаючи надмірного регулювання, 

залишаючи за собою контроль за його перебігом. 

Заохочення тих, хто відзначився. Нові ідеї можуть здійснюва-

ти працівники, які мають готовність до цієї роботи. Для заохочення 

їхньої ініціативи керівник повинен володіти системою стимулювання, 

яка містить засоби мотивації всіх співробітників, що входять у режим 

організаційного персоналу. 

Культура організації може виражатися в системі нагородження 

та привілеїв, наданих працівникам. Привілеї зазвичай прив’язано до 

зразків поведінки, які входять у певну структуру пріоритетів. У такому 

ж напрямі працює система статусних позицій, згідно з якою керівник 

має свій кабінет, автомобіль, мобільний телефон, секретаря або поміч-

ника. 

Уведення нових ритуалів і звичаїв. Багато культурних ціннос-

тей, які покладено в основу культури організації, відображається не 

тільки в легендах і розповідях, що стають частиною так званого органі-

заційного фольклору, а й у різноманітних ритуалах, звичаях, церемоні-

ях. До звичаїв належать стандартні заходи, які повторюються та прово-

дяться у встановлений час і з певного приводу, що справляє вплив на 

поведінку й розуміння працівниками організаційного оточення. Ритуа-

ли являють собою систему звичаїв. 

Управлінські рішення також можуть набувати характеру органі-

заційних звичаїв, які працівники сприймають як частину організаційної 

культури. Наприклад, урочисте вручення нагород кращим працівникам 

посилює авторитет, а звідси й організаційний режим, а відповідно, до-

помагає співробітникам створити власну шкалу цінностей, які сприй-

маються в цій організації, особливо цінностей поведінкових. Прикла-

дом також може служити оголошення керівником на загальних зборах 

свого рішення про делегування підлеглому нових повноважень, що 

сприяє розвиткові соціальних відносин у колективі, підвищенню їхньої 

ефективності та свідчить про демократизм режимної організації персо-

налу. 

Формуванню організаційної культури сприяє також рішення ке-

рівника про пониження в посаді або звільнення працівника, винесене на 

дошку оголошень, що нагадує всьому колективу про потребу дотри-

мання встановленого режиму праці. Організація керівником святку-
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вання ювілеїв на робочому місці (звичай єднання) формує почуття ре-

жимної спільноти працівників. 

Таким чином, дотримання наявних ритуалів, звичаїв і церемоній, 

уведення нових посилюють самовизначення працівників та підносять 

рівень їхньої організаційної культури. 

Управління в кризових ситуаціях. Криза може вимагати від ке-

рівника або посилення вже наявної організаційної культури, або вве-

дення нових цінностей і норм, які певною мірою її змінюють. Не менш 

важливими є дії керівника, спрямовані на зміну організаційної культу-

ри загалом та поведінки співробітників зокрема. Зміни в поведінці мо-

жуть привести до змін у культурі, і навпаки. Як правило, така взаємоза-

лежність виражається в “передачі” культури та обґрунтуванні поведін-

ки. Залежно від ситуації зв’язок між ними може дати очікуваний ефект 

протягом кількох місяців або кількох років. Тому для аналізу важливим 

є розрізнювати організаційні зміни та зміни в культурі та досліджувати 

їх як явища одного порядку. Тут можливі такі варіанти: 

– запрошення керівником в організацію спеціалістів, які влас-

ним прикладом доводять корисні позиції у ставленні до цінностей життя; 

– керівник намагається примусити старих працівників дотри-

муватися обраного ним курсу на зміни, домагається прийняття новов-

ведень, але внутрішня непідготовленість ветеранів заважає їм змінити 

своє сприймання базових термінів нової організаційної культури (пере-

конань, вірувань, цінностей); 

– зміни відбуваються одночасно у сфері поведінки та у сфері 

культури. Підтримуючи ініціативу керівника, спрямовану на зміну того 

чи іншого режиму, ситуації, працівники щиро її оцінюють, особливо 

коли вона доводить свої переваги на практиці. А це означає, що кожна 

із сторін взаємно посилює й підтримує одна одну, що приводить до 

суттєвих змін у режимі їхньої поведінки і до підвищення культури ор-

ганізації загалом. 

Слід додати, що досить поширеними є труднощі, пов’язані з ра-

дикальними змінами організаційної культури, які зачіпають базові пе-

реконання, вірування й цінності, що склалися ще в соціалістичному 

минулому. У цьому зіткненні “двох систем” постійно виникають ситуа-

ції, коли зміни в культурі відбуваються набагато пізніше, ніж зміни в 

поведінці співробітників; можливий навіть варіант, що вони ніколи не 

відбудуться. У таких випадках керівникові слід випробувати один із 

двох способів змін застарілої організаційної культури або домогтися 

від працівників прийняття нових вірувань і цінностей, залучити до ор-

ганізації нових людей та звільнити тих, хто чинить опір змінам. 
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Таким чином, організаційна культура і створений режим роботи 

принципово впливають на вироблення в керівника тієї чи іншої культу-

ри управління. Динаміка їхньої взаємодії передбачає досить стійкий 

обмін індивідуально значущими засобами, які забезпечують досягнення 

взаємовигідних результатів, високу технологічну дисципліну. 

Ефективність управлінської підготовки значною мірою забезпе-

чується використанням інноваційних технологій управління та рефлек-

сивно-інноваційних методів розвитку власної особистості. Це означає, 

що в сукупності особистісних характеристик керівника вищого навча-

льного закладу за дотримання зазначених форм управлінської підгото-

вки йому вдається: самовизначитися, поглянути збоку на свій психоло-

гічний портрет, задуматися над тривожними показниками; виокремити 

наявність або брак організаторських здібностей, нахилів до різноманіт-

них видів управлінської діяльності; створити ідеальну модель мене-

джера освіти, яка може бути відправною точкою роботи над собою. 

Аналіз психологічних характеристик особистості керівника дає 

змогу запропонувати оптимальну модель психологічного портрета ке-

рівника вищої школи. Насамперед має йтися про ефективність соціа-

льної взаємодії як інтерактивної сторони спілкування. Високий рівень 

цієї здатності демонструє виражену спрямованість на міжособову кон-

тактність із підлеглими. 

Наступна психологічна характеристика менеджера освіти – це 

його стійкість у стресових ситуаціях. Стрес становить загрозу як біо-

логічній цілісності організму, так і психологічному статусові особи. 

Серед можливих шляхів підвищення стресостійкості виділяють: уста-

новлення демократичних стосунків у колективі, гуманізацію системи 

управління в організації; особистий підхід до кожного члена колективу; 

організацію соціально-психологічної служби або психоконсультування 

з метою соціально-психологічної реабілітації, адаптації та профілакти-

ки. 

Уміння бути самим собою (відкритість, правдивість) – ще одна 

важлива психологічна характеристика. Демократичний характер управ-

ління, гуманістична спрямованість взаємодії дають більше можливос-

тей для вияву відкритості й правдивості, дають змогу відчути себе при-

родно й вільно, що, своєю чергою, активізує творчий потенціал окремої 

людини і колективу загалом, підвищує працездатність і психологічний 

тонус. 

Ще одна риса – здатність відчувати себе незалежним від того, 

кому допомагаєш. Уміння не претендувати на свободу людини, якій 

допомагаєш, залежить від рівня розвитку особистості керівника, його 
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психологічної культури, професійної етики, рівня внутрішньої свободи 

й духовного розвитку. 

Уразливість – психологічна характеристика, яка найчастіше ви-

являється в жіночому колективі, що потрібно враховувати в процесі 

управлінської діяльності керівника. 

Уміння відмовлятися від власних стереотипів та звичних схем 

оцінки інших людей є ознакою психологічної мобільності керівника. 

Усвідомлення своїх стереотипів і бажання встановити, у чому, коли, у 

яких випадках вони виявляються, стає першим кроком до розвитку 

гнучкості мислення. Готовність до змін украй потрібна для досягнення 

загальних цілей організації, її успішної діяльності. 

Об’єктивність і здатність приймати людину такою, яка вона є, 

відмова від авторитарних методів впливу на іншу особу повинні стати 

доконечною психологічною властивістю менеджера освіти. 

Наведені психологічні характеристики сучасного керівника ви-

щого навчального закладу повністю вкладаються в психологічний пор-

трет нової людини майбутнього прогресивного суспільства, описаний 

Е. Фроммом. Його головні постулати полягають у тому, що люди по-

винні розвивати й розкривати кращі сторони свого внутрішнього світу, 

уміти взаємодіяти з іншими людьми; усвідомлювати, що ніхто та ніщо 

поза ними самими не може надати сенсу їхньому життю і що умовою 

для плідної діяльності, спрямованої на служіння своєму ближньому, 

може стати тільки повна незалежність; радість приносить служіння лю-

дям, а не сутяжництво та експлуатація [7]. 

З огляду на викладене вважаємо за доцільне в розробленні мо-

делі керівника вищого навчального закладу спиратися на такі поло-

ження. Економічні та соціальні процеси, які відбуваються в Україні, 

породжують новий прошарок людей, які професійно займаються 

управлінською діяльністю, – менеджерів. У менеджменті освіти від-

значається тенденція соціологізації та технологізації, що вимагає ви-

вчення й формування типового набору психологічних характеристик 

менеджера у цій сфері – психологічного портрета керівника вищого 

навчального закладу. 
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ГЕНЕТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА 

ПАРАДИГМА ВИВЧЕННЯ ДЕПРИВОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Сутність генетичної психології містить у собі ключове положен-

ня про те, що специфічних форм психіки не дано людині від народжен-

ня, а лише задано як суспільні зразки, тому, власне, психічний розвиток 

здійснюється у вигляді засвоєння цих зразків, зокрема завдяки цілесп-

рямованому навчанню й вихованню. Методологічна база сучасних пси-

холого-педагогічних досліджень суттєво розширюється, адже генетич-

на психологія окреслює концептуальні лінії та дає базові поняття й ме-

ханізми для вивчення найрізноманітніших феноменів розвитку психіки 

людини. Слід відзначити, що системно-генетичний підхід до аналізу 

психічних явищ, оперуючи принципами історизму, аналізу за одиниця-

ми, проектування, моделювання та ін., висувається в сучасній психоло-

гії як універсальна методологічна парадигма. 

Однією з визначальних рис генетичної психології є те, що, крім 

розгалуженого теоретико-методологічного підґрунтя, вона наповнює 

безпосереднє психологічне дослідження реалістичністю та ефектив-

ністю, оскільки дає змогу розробити дійові розвивальні засоби й спосо-

би та оптимально втілити їх у практику життєвого й освітнього просто-

ру особистості.  

Генетична психологія значною мірою детермінує розвиток бага-

тьох психологічних шкіл, стимулюючи втілення активних та іннова-

ційних підходів і проектів. Загалом генетичній психології притаманний 

мультидисциплінарний характер, оскільки в різних сферах науково-

психологічного пізнання дійсності активно використовуються її теоре-

тико-концептуальний апарат і методичний інструментарій (загальна, 

соціальна, вікова, педагогічна, медична, експериментальна, юридична 

психологія та інші галузі). 
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 Як відомо, об’єктом генетичної психології є людина, що розви-

вається, тобто духовно-тілесний індивід, породжений своєю власною 

предметно-практичною діяльністю, становлення й формування якого 

задаються програмою віддалених цілей навчання й виховання. З погля-

ду С. Максименка, “глибинний зміст предмету дослідження – станов-

лення психічних властивостей людини. Практичну діяльність навчання 

й виховання, як і спеціальні генетико-моделюючі заходи, ми розгляда-

ємо не просто як фактори, що впливають на генез, а як органічні скла-

дові самого предмету генетичної психології. Адже ці соціальні дії не 

лише впливають на розвиток, а й викликають, зумовлюють його. За 

великим рахунком, можна сказати, що вони і є розвиток. Крім того, 

їхня реалізація приводить до змін умов і результатів психологічного 

способу і змісту пізнання особистості, що, у свою чергу, зумовлює мо-

дифікацію вихідних теоретичних абстракцій” [1, 304]. 

На думку вченого, генетична психологія повинна вивчати розга-

лужений спектр соціально-психологічних феноменів, насамперед вини-

кнення психічних явищ, їхнє походження, становлення в життєвих 

процесах, функціонування, їхнє відродження після втрати ними дійових 

функцій. Тобто “генетична психологія повинна вивчати об’єктивні 

процеси зародження нових психічних явищ, які були в надрах поперед-

ніх, становлення нових психічних механізмів і знання про них на основі 

знайдених передумов” [1, 305]. 

За принципи дослідження в генетичній психології обираються: 

принцип аналізу за “одиницями” (визначення вихідного суперечливого 

відношення, що породжує клас явищ як ціле); принцип історизму (єд-

ності генетичної та експериментальної ліній дослідження); принцип 

системності (цілісного розгляду психічних утворень); принцип проек-

тування (активного моделювання, відтворення форм психіки в особли-

вих умовах). 

На наш погляд, чи не найхарактернішою ознакою генетично-

психологічного підходу до феноменології становлення людської психі-

ки є діалектичний компаративізм, коли в річищі психофізичного розви-

тку “ускладнюваних структур” відбувається системне порівняльне ви-

вчення онто- і соціогенетичих змін на конгітивно-інтелектуальному, 

сенсорно-перцептивному, емоційно-регулятивному та інших рівнях. 

У фундаментальному дослідженні С. Максименка стверджу-

ється, що логіка експериментального дослідження предмету генетичної 

психології передбачає не лише констатацію впродовж спостереження 

чи формуючого експерименту певних емпіричних форм прояву психіки 

особистості, а й активне їхнє відтворення й моделювання в особливих 
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умовах. Учений доводить, що таке моделювання веде до розкриття сут-

нісних параметрів певних психологічних явищ, функцій і здібностей, 

зокрема дає змогу з’ясувати онтогенез їхнього виникнення й станов-

лення [2]. 

Як ми відзначали раніше, одним із потужних теоретичних досяг-
нень генетичної психології є врахування принципів синергетики як ці-
лісних фрагментів теорії самоорганізації, що описує виникнення й ста-
новлення впорядкованості в нелінійному хаотичному середовищі (яким 
здебільшого є внутрішній світ чи не кожної депривованої особи – дихо-
томічної та амбівалентної на внутрішньо- і зовнішньопсихологічних 
рівнях активності) [3; 4]. Отож украй актуальним є залучення розвива-
льних генетично-психологічних засобів і психореабілітаційних техно-
логій для успішної ресоціалізації депривованої особистості, яка через 
блокування основних вітагенних потреб часто перебуває в стані амбі-
валентності, маючи розщеплений модус самоусвідомлення і цілу низку 
інших дискомфортних психічних ознак і властивостей. 

Розвивальні та пояснювальні можливості синергетичних підхо-
дів виявляються в спроможності твердити про зміну картини світу, па-
радигмальних засад духовності, ресоціалізаційних впливів тощо. Сине-
ргетика суттєво змінює уявлення про світ, тому динамічність, устале-
ність, повторність, циклічність починають сприйматися як крайні випа-
дки нестійкості, нестабільності, стохастичності та інших фундамента-
льних особистісних станів і вимірів. Очевидно, без задіяння терміноло-
гічного апарату синергетики важко пояснити складність тих індивідуа-
льно-психологічних змін, що відбуваються на мікрорівнях внутрішньо-
психологічного світу особистості. Переструктурацію соціальної психі-
ки громадян нашого трансформаційного суспільства може бути відсте-
жено й проаналізовано завдяки врахуванню синергетичних принципів, 
які дають змогу поєднати знання про природу і людину, матерію і дух, 
створюючи тим самим нові картини світу та розширюючи інтерпрета-
ційні площини.  

Розкриваючи складну проблематику модернізації вітчизняної 
освіти, В. Лутай відзначає, що “атрибутивною для всіх складних відк-
ритих систем є взаємодія двох протилежних начал – креативного, тобто 
того, що створює певні структури, упорядковує хаос, і деструктивного, 
дисипативного (латинське – “те, що розмиває”), тобто яке спрямоване 
на ліквідацію будь-якої впорядкованості, структури. Саме взаємодія 
цих двох протилежних начал визначає створення, розвиток і ліквідацію 
всіх синергетичних систем” [5, 100]. У тематичному ракурсі нашого 
дослідження депривація трактується як феномен із дисипативною ніве-
ляційною сутністю, а ресоціалізація – як креативна й розвивальна дія-
льність. 
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Крізь призму культурно-історичного підходу онтогенез особис-

тості трактується в генетичній психології як такий, що відбувається за 

посередництвом соціально заданих зразків нормовідповідної поведінки. 

Це положення є дуже важливим в обґрунтуванні концептуальних під-

ходів до вивчення онтогенетичного розвитку особистості, яка перебу-

ває в площині активної детермінуючої дії факторів депривації. Зрозумі-

ло, що процес трансформації аксіологічної системи депривованої осо-

бистості в стійку систему відновлених просоціальних цінностей і норм 

потребує кваліфікованої психологічної допомоги.  

На думку В. Ковальчука, у модернізації освітнього простору на-

шої держави “синергетика разом із системою діалектичних законів, 

принципів та категорій є методологічним інструментом пояснення го-

ловних характеристик, окремих рис, атрибутів освітянського процесу 

як цілого, до якого педагогічна теорія та практика входять невід’ємною 

складовою частиною” [6, 147].  

Ресоціалізацію ми трактуємо як системно організований суспі-

льно-педагогічний процес відновлення соціально-психологічного ста-

тусу, утраченого або несформованого внаслідок депривації індивідуа-

льних і групових навичок у дезадаптованих осіб, переорієнтацію їхніх 

атитюдів і референтних очікувань завдяки включенню в якісно нові 

просоціальні взаємини і види діяльності. Це сутнісно самоактуалізацій-

ний процес, що базується на концептуальних засадах генетично-

психологічного підходу до феномена особистості і передбачає задіяння 

засобів, спрямованих на адаптацію, абсорбцію, соціально-психологічну 

реабілітацію та акультурацію людини до норм конвенційної моралі 

соціуму як недепривуючого довкілля.  

За основні ресоціалізаційні напрями вважаємо такі, що забез-

печують “виживальні” тактики і стратегії для депривованої особис-

тості, а саме: рефлексія, реконструкція, реінтеграція, реструктурація, 

реедукація. 

Ресоціалізаційна робота з депривованими дітьми здійснюється в 

концептуальному річищі генетичної психології, зокрема медіально-

рефлексійного підходу, що дає простір як для глибокого й різнобічного 

аналізу окремих теоретичних парадигм чи емпіричних досліджень, так і 

для систематизації цього багатогранного досвіду. Теоретичні постулати 

генетичної психології дають змогу виявити і сформувати нові нетипові 

підходи до організації та проведення психолого-педагогічних дослі-

джень, наповнити їх конкретною реалістичністю та практичною ефек-

тивністю, розробити засоби й способи оптимального втілення їх у 

практику повсякденних соціальних і педагогічних реалій. 
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Емпіричне дослідження проводилося на базі шкіл-інтернатів 

м. Долини Івано-Франківської обл., м. Борислава, м. Самбора, 

м. Добромиля Львівської обл. з підлітковою гетерогенною вибіркою (n 

= 457). Однією із складових експериментально-генетичного методу і 

медіально-рефлексійного тренінгу, які використовуються в ресоціаліза-

ційній роботі з дітьми в умовах різновидової депривації, була фокус-

група. Водночас у канву фокус-групи активно “впліталися” техніка 

“розповідь історій”, за допомогою якої виявлялися переживання і фан-

тазії дитини про реальне життя (за принципом “норма–депривація”), та 

елементи біографічного методу, який було задіяно не лише як досить 

формальну схему життєпису депривованої дитини, відтворену на осно-

ві документально підтверджених фактів, а і як “розказану автобіогра-

фію” з подальшим контент-аналізом. 

Процедура проведення фокус-групи з депривованими вихован-

цями освітніх закладів закритого типу була традиційно п’ятиетапною: 

1) вступ; 2) фонові питання; 3) основні питання; 4) додаткові питання, 

що стосуються справи, але менш важливі; 5) закінчення дискусії. Чітко 

дотримувалися основні вимоги до порядку роботи: запитання ставили-

ся в логічному порядку, дискусію було організовано так, щоб дати уча-

сникам можливість звикнути до оточення і комунікативно-тематичного 

кола, відчути себе комфортно в спілкуванні з модератором та іншими 

учасниками тощо. Учасники були підготовлені до вільного й активного 

обміну думками, їм пропонувалася відкрита й чесна участь у всіх сю-

жетно-рольових перипетіях групової комунікації. Модератор, викорис-

товуючи заздалегідь підготовлений сценарій дискусії, запитання-

фільтри, ненастирливо фокусував обговорення на тих проблемах, які 

розкривали “деприваційні домінанти” і давали змогу моделювати мож-

ливі ресоціалізаційні вектори.  

Інтерпретація отриманих результатів дала підстави для вичлену-

вання різнотипних індикаторів і детермінант нівеляційного впливу ре-

жиму депривації на особистісний розвиток підлітків. Основним висно-

вком стала констатація того, що попередній деприваційний досвід, на-

бутий упродовж онтогенезу, психотравмує дитину, актуалізовує нега-

тивні й депресивні емоції, пов’язані з браком або втратою батьків і до-

мівки. Негативно забарвлена емоційна “енергія” з минулого (занурення 

у фантазування про батьків, відтворення смутку за втраченим, вербалі-

зація страхів тощо) переноситься в межі реального хронотопу. Актуа-

льний психічний розвиток депривованих дітей відбувається з перева-

гою негативних і тривожних тональностей, що пояснюється як зроста-

ючою інтенсивністю відчуттів самотності, знехтуваності й занедбанос-

ті, так і складністю гетерохронних змін.  



Психологічні перспективи. Випуск 10. 2007 

 

 16 

Результати кореляційного й факторного аналізу засвідчили, що 

депривовані підлітки здебільшого виявляють актуальну і потенційну 

безпорадність, що тісно пов’язані між собою. Це означає, що наявність 

у вихованців соціально-психологічної безпорадності в повсякденних 

ситуаціях перебування в навчально-виховних закладах закритого типу 

дає змогу з високою ймовірністю прогнозувати її вияв і в майбутньому 

в сімейно-рольових або професійних ідентифікаціях та загальному ек-

зистенційному самоствердженні.  

Відчуття соціальної безпорадності, як потенційної, так і актуаль-

ної, пов’язане з локусом контролю: висока екстеpнальність як показник 

переконаності підлітків у власній нездатності контролювати життя зу-

мовлює високий рівень соціальної безпорадності. До того ж, актуальна 

соціальна безпорадність вихованців закритих установ негативно коре-

лює із стійкістю цілепокладання, зокрема наявністю реальних цілей у 

житті, тому будь-які соціальні ускладнення й перепони в минулому і 

теперішньому способі життєдіяльності зумовлюють хаотичність, роз-

митість, дифузність або й цілковитий брак цілей на майбутнє.  

Зафіксовано також високий рівень кореляції між актуальною со-

ціальною безпорадністю і самотністю депривованих підлітків. Компен-

саторним прийомом було надання всіма випробуваними преференцій 

таким рисам, як “товариськість” і “дружба”. 

Генетично-психологічні засоби дають можливість установити 

широке тло соціально-психологічних чинників і механізмів допомоги 

знедоленим дітям в умовах соціальної депривації та здійснити широкий 

і різновекторний збір емпіричних показників про динаміку психологіч-

них характеристик та особистісних потенціалів дітей із закритих освіт-

ніх закладів. Потрібно організовувати рекреаційно-оздоровчі соціаль-

но-психологічні середовища життєдіяльності підлітків, завдяки яким 

можна нейтралізувати болісні сенси й нашарування деприваційного 

синдрому. Активне застосування методологічних підходів і розвиваль-

но-психореабілітаційного потенціалу генетичної психології сприятиме 

розв’язанню численних проблем ресоціалізації депривованої особисто-

сті. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 

 

Проблема розвитку творчого мислення є досить складною для 

дослідження, але розгляд усіх її аспектів завжди має надзвичайну ак-

туальність. Складність цієї проблеми зумовлено наявністю великої 

кількості різнопланових факторів, які визначають як природу, так і 

вияви творчого мислення. 

Метою статі є аналіз різних підходів до розуміння психологіч-

ної сутності творчого мислення і визначення на цій основі деяких пси-

хологічних засад його розвитку.  

Вивчаючи психологічну сутність поняття “творче мислення”, ми 

виходили з визначення базового поняття “мислення”: “Мислення – це 

соціально зумовлений, нерозривно пов’язаний із мовою психічний про-

цес пошуків і відкриттів суттєво нового, процес опосередкованого та 

узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу і синтезу. Мис-

лення виникає на основі практичної діяльності із чуттєвого пізнання і 

далеко виходить за його межі” [1, 315]. Психологічна сутність мислення 

полягає в особливостях процесу, який приводить до пізнавальних ре-

зультатів, що задовольняють вимоги логіки до продуктів мислення – 

понять, суджень, знань і т. ін. Психологічно дослідити мислення як про-

цес означає вивчити внутрішні, приховані причини, що приводять до 

утворення тих чи інших пізнавальних результатів [1, 324]. 

Наукове тлумачення поняття мислення зробив С. Рубінштейн. 

Шлях пізнання об’єктивної дійсності він визначив таким чином: 

“…починаючись із відчуттів і сприймань, пізнання дійсності не закін-

чується ними. Від відчуттів і сприймань воно переходить до мислення. 

Відштовхуючись від того, що дано в сприйманнях, мислення, виходя-

чи за межі чуттєво даного, розширює межі нашого пізнання. Це роз-

ширення пізнання досягається мисленням з огляду на його характер, 

який дає йому змогу опосередковано розкрити те, що є безпосереднім” 

[2, 309]. 
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Психологічна сутність процесу мислення, за Рубінштейном, 

полягає в тому, що будь-який розумовий процес є за своєю внутріш-

ньою будовою дією або актом діяльності, спрямованим на розв’язання 

певної задачi. Спрямовуючись на ту чи іншу мету, розв’язання 

окресленої задачі, кожний реальний розумовий акт суб’єкта виходить 

із тих чи інших мотивів. Початковим моментом розумового процесу 

зазвичай є проблемна ситуація. Мислити людина починає, коли в 

з’являється потреба щось зрозуміти. Мислення розпочинається з про-

блеми або питання, із здивування або нерозуміння, із суперечності. 

Цією проблемною ситуацією визначається включення особистості в 

розумовий процес: він завжди спрямований на розв’язання певної за-

дачі. Такий початок передбачає і певний кінець. Розв’язання задачi є 

природним завершенням розумового процесу. Будь-яке переривання 

його, поки мети ще не досягнуто, сприймається суб’єктом як зрив або 

невдача. Весь процес мислення загалом Рубінштейн уважає за свідомо 

керовану операцію [2, 317]. 

За О. М. Леонтьєвим, мислення – це процес відображення 

об’єктивної реальності, що являє собою вищий ступінь людського пі-

знання. Мислення надає знання про істотні властивості, зв’язки і від-

ношення об’єктивної реальності, здійснює в процесі пізнання перехід 

“від явищ до сутності”. На відміну від відчуттів і сприймання, тобто 

процесів безпосередньо-чуттєвого відображення, мислення дає непря-

ме, складно-опосередковане відображення дійсності. Хоча мислення 

має своїм єдиним джерелом відчуття, воно переходить межі безпосе-

редньо-чуттєвого пізнання і дає людині змогу отримати знання про 

такі властивості, процеси, зв’язки і відношення, які не можуть бути 

сприйняті її органами чуття [3, 356]. 

В. А. Крутецький визначає мислення як вищу форму відобра-

ження мозком навколишнього світу, як найбільш складний пізнаваль-

ний психічний процес, властивий лише людині. Мислення, по-перше, 

є опосередкованим пізнанням, до якого людина звертається тоді, коли 

безпосереднє пізнання неможливе, коли воно принципово можливе, 

але в певних умовах виключається, коли воно можливе, але не раціо-

нальне. По-друге, мислення є пізнанням відношень і закономірних 

зв’язків між предметами і явищами світу. Воно дає можливість зрозу-

міти закономірності матеріального світу, причинно-наслідкові зв’язки 

в природі та суспільно-історичному житті, закономірності психіки 

людини. По-третє, мислення є узагальненим пізнанням дійсності, 

процесом пізнання загальних та істотних властивостей предметів і 

явищ [4, 136]. 
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У характеристиці мислення людини заведено протиставляти ми-

слення образами (конкретне) і мислення поняттями (абстрактне). Ви-

знаючи, що деякі тварини здатні мислити, науковці застерігають при 

цьому, що мислення тварин конкретне, що вони не здатні до абстрак-

ції. Психолог О. Лук уважає, що така термінологія неточна, бо образ – 

теж абстракція. Річ лише в ступені й типі абстрагування. На його дум-

ку, якісною відмінністю людського мислення є здатність до символіза-

ції. Слово являє собою найбільш універсальний символ, хоча й не єди-

ний. Словесна символізація потрібна для охоплення складних багато-

компонентних ситуацій. У пам’яті людини встановлення зв’язків між 

символами-словами часто служать формою асоціації ідей [5, 11–12]. 

Психологічний аналіз продуктивного мислення не може бути 

повним без висвітлення взаємозв’язку мислення і мови, яке зробив 

О. Лурія. Мислення людини, що спирається на засоби мови, він уважає 

за спеціальну форму продуктивної діяльності: воно дає змогу не тільки 

впорядковувати, аналізувати і синтезувати інформацію, відносити 

сприйняті факти до відомих категорій, а й виходити за межі безпосе-

редньо отриманої інформації, робити висновки із сприйнятих фактів і 

доходити певних висновків, навіть не володіючи безпосередніми фак-

тами, а виходячи тільки з отриманої словесної інформації. Мисляча 

людина стає здатною міркувати і розв’язувати логічні задачі, не вклю-

чаючи процес розв’язання в практичну діяльність. Усе це говорить про 

те, що процес мислення може бути спеціальною теоретичною діяльніс-

тю, яка приводить до нових висновків і, таким чином, має продуктив-

ний характер [6, 94]. 

Аналізувалося співвідношення понять “мислення” та “інтелект”, 

що є близькими за змістом: інтелект – це здатність до мислення, а мис-

лення – процес реалізації інтелекту. Тобто обидва терміни характери-

зують різні сторони одного і того самого явища [7, 207]. 

Мислення тісно пов’язане з творчістю в різних видах людської 

діяльності. Для розуміння місця й ролі творчого мислення в загальній 

системі видів мислення наведемо класифікацію, запропоновану 

В. Шариковим та ін.: 

 за змістом мислення виділяють: конкретно-дійове мислення 

в практичній, маніпулятивній діяльності, безпосередньо включене в 

практичну діяльність; наочно-образне мислення з опорою на образи 

сприймання або уявлення; абстрактне мислення з опорою на відокрем-

лені поняття і роздуми; 

 за характером розв’язання задач виділяють: практичне мис-

лення, спрямоване на розв’язання задач, які виникають у процесі прак-
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тичної діяльності; теоретичне мислення, спрямоване на розв’язання 

теоретичних задач, лише опосередковано пов’язаних із практикою; 

 за ступенем новизни та оригінальності виділяють: репроду-

ктивне (шаблонне), відтворювальне мислення; творче (продуктивне) 

мислення, у якому розв’язується проблема, виробляється нова страте-

гія, знаходиться щось нове [8, 106]. 

Дещо іншу класифікацію основних видів мислення наводить 

О. Тихомиров: 

 словесно-логічне, або розмірковувальне. Це мислення хара-

ктеризується використанням понять, логічних конструкцій, що існу-

ють і функціонують на базі мови, мовних засобів; 

 наочно-дійове мислення, яке є також у вищих тварин. Його 

основну рису відображено в назві: розв’язання задач здійснюється за 

допомогою реального перетворення ситуації, за допомогою насліду-

вання певної дії; 

 образне (наочно-образне) мислення, функції якого 

пов’язані з уявленням ситуацій і змін у них, які людина хоче отрима-

ти в результаті своєї діяльності, що перетворює ситуацію. За допомо-

гою образного мислення більш повно відтворюються різні фактичні 

характеристики предмета. Дуже важлива особливість образного мис-

лення – це встановлення незвичайних поєднань предметів і їхніх вла-

стивостей [9, 7–9]. 

На значення асоціацій для розвитку творчого мислення вказу-

ють майже всі автори, які вивчали це питання. Так, Г. Ліндсей, К. Халл 

та Р. Томсон відзначають, що результатом творчого мислення є відк-

риття принципово нового або вдосконаленого рішення тієї чи іншої 

задачі. Для того щоб мислити творчо, потрібно навчитися давати своїм 

думкам повну свободу і не намагатися спрямовувати їх у певному на-

прямі. Це вони називають вільним асоціюванням [10, 445–446]. 

О. Лук дещо уточнює це положення. Він стверджує, що розумо-

вий процес відрізняється від вільного асоціювання насамперед тим, що 

мислення – це спрямоване асоціювання. Як доводять його спостережен-

ня, фактором, що спрямовує асоціювання і перетворює його на мислен-

ня, є мета. При цьому метою, або організуючим началом, може бути 

будь-яка ситуація, у якій здійснюється вибір між двома або кількома 

можливостями, аж до найскладнішої наукової проблеми [5, 18–19]. 

Досить різнобічними є функції творчого мислення. В. Шадриков 

та ін. визначають функції мислення, які реалізовуються в навчальному 

процесі і які, на нашу думку, стосуються й творчого мислення. 
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1. Розуміння. Воно являє собою розкриття істотного в предме-

тах і явищах дійсності, осягнення суті в значеннях того, що досягаєть-

ся на основі зв’язку нового з уже відомим людині з минулого досвіду. 

Людське мислення намагається відобразити вивчені об’єкти або явища 

насамперед шляхом співвіднесення їх із більш широким колом явищ, 

включаючи їх у систему вже вивчених закономірностей, зв’язків і від-

ношень. 

2. Розв’язання проблем і задач. Мислення виникає в тих ситуа-

ціях, коли засоби і способи діяльності, якими керується суб’єкт, ста-

ють недостатніми для досягнення цілей. Таким чином, у діяльності 

виникають невизначеність, розрив, неможливість здійснювати її відо-

мими способами. Виникнення задачі (на відміну від проблемної ситуа-

ції) означає, що в результаті аналізу вдалося хоча б приблизно й попе-

редньо виділити дане (відоме, умову) і невідоме (шукане, вимогу). 

Співвідношення умов і вимог дає змогу намітити шукане (невідоме), 

знаходження якого і є метою розв’язання задачі. 

3. Цілепокладання. Цілевизначення являє собою процес наро-

дження нових цілей у мисленні і діяльності людини. Формування об-

разу майбутнього результату дій та прийняття цього образу як основи 

для практичних або розумових дій становить суть процесу ціле-

покладання.  

4. Рефлексія. Рефлексія – це діяльність людського мислення, 

спрямована на осмислення знання, аналіз його змісту і методів пізнан-

ня, своїх дій, самопізнання [8, 103].  

Звичайно, виділення функцій мислення є дещо умовним. Так, 

наприклад, розуміння потрібне для розв’язання задач, рефлексія є спе-

цифічним різновидом розуміння і т. ін. Мислення в кожній його функ-

ції являє собою зміну певного змісту, що досягається за допомогою 

різних прийомів та операцій, функціонування яких визначається ціля-

ми і мотивами мислення. Тому в психологічному аналізі мислення бі-

льшість авторів виділяють три сторони розумової діяльності: змістову, 

функціонально-операційну, ціле-мотиваційну [8, 103]. 

Узагальнюючи головні моменти різних визначень мислення і 

творчого мислення, можна зазначити, що мислення: 

 це соціально зумовлений, нерозривно пов’язаний із мовою 

психічний процес пошуків і відкриттів суттєво нового, процес опосе-

редкованого та узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу і 

синтезу; 
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 виконує регулівну функцію щодо поведінки людини, оскі-

льки пов’язане з утворенням цілей, засобів, програм людської діяльно-

сті; 

 зазвичай починається з проблеми або питання, із здивування 

або нерозуміння, із суперечності; розв’язання задачі є природним заве-

ршенням розумового процесу; 

 може бути спеціальною теоретичною діяльністю, яка приво-

дить до нових висновків і, таким чином, має продуктивний характер. 

Отже, аналіз психологічної сутності творчого мислення свід-

чить, що головним у цьому процесі є не так операціонально-технічні 

процедури, спрямовані на розв’язання вже сформульованої задачі, як 

саме формулювання задачі, постановка проблеми. Саме на цій стороні 

розумового процесу має бути сконцентровано увагу дослідників.  
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Олена Ясинецька

 

 

“ГОМО КРЕАТИВУС”, АБО 

ПОТРЕБА ТВОРЧОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

 

Моя дитина рано почала демонструвати мені свою потребу зро-

бити щось по-своєму, чим викликала в мене спонтанну реакцію поста-

вити її “в рамки” і навчити, як “правильно”. І тільки замислюючись 

над цими ситуаціями, я усвідомила, що дорослі зазвичай у своєму пра-

гненні до “правильності” заважають дитині розвивати, може, її най-

кращу здатність – здатність до творчості, здатність творити нове за-

мість старого шаблону, здатність реагувати і діяти по-новому... Так 

чинить сім’я, так чинить школа. І це – їхній злочин. А на лаві підсуд-

них – батьки і вчителі. Бо чи можуть навчити творчості нетворчі, уто-

млені або залякані батьки і люди. На жаль, учитель, що вчить, і учи-

тель, що розвиває, – два різні вчителі і дуже рідко – одна й та сама 

особистість. Але, проаналізувавши свої шкільні спогади, ви погодите-

ся, що це саме той учитель, якого ви пам’ятатимете все життя... 

Сьогодні дітям має бути надано можливість якнайповніше роз-

винути свою здатність до творчості не лише задля особистого майбут-

нього, а й заради блага спільноти, у якій усі ми живемо. Людство не 

досягло границь свого творчого потенціалу певною мірою через те, що 

із самого початку креативності кожної дитини не приділяється належ-

ної уваги. Визначної ролі уяви, здатності до відкриттів і творчості у 

дитячій освіті не поставлено на чільне місце, не усвідомлюється їх 

життєва важливість. 

Єдиної і стрункої теорії творчості та розвитку здатності до тво-

рчості немає. Проте, як свідчать результати нашого дослідження, певні 

тенденції вивчення цієї проблеми може бути викладено в системі та-

ких положень. 

1.  Здатність до творчості, або творчий потенціал, закладено в 

кожній людині. Творчість не можна зводити лише до праці письмен-

ника, художника, ученого, вона може виявлятися у викладанні, торгів-

лі, приготуванні їжі, у будь-якій іншій діяльності, а результатами цієї 

діяльності є не тільки конкретні продукти та ідеї, а й самі дії. 

(А. Маслоу трактує здатність до творчості як універсальну, притаман-

ну всім людям).  

                                                 

 

 
©
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2.  Розвиток креативності відбувається у творчій діяльності, під 

час виконання творчих завдань. Нетворче, шаблонне мислення має 

своєю причиною те, що в процесі навчання в школі і в багатьох ситуа-

ціях реальної діяльності учні постійно стикаються із завданнями, що 

мають заданий набір елементів і єдине правильне рішення. У результа-

ті такого навчання в дитини складається тип мислення, що ґрунтується 

на раніше сформованих знаннях та операціях. 

Звичка відходу від відомих і знайомих відповідей, оригіналь-

ність та самостійність мислення, політ фантазії, продукування нових 

ідей, тобто риси креативного мислення, можуть скластися лише в тому 

разі, коли дитина має можливість тренуватися на завданнях “відкрито-

го типу”, що передбачають повну самостійність у виборі способу рі-

шення і роблять можливим будь-яке розумне розв’язання проблеми. 

3.  Третє істотне положення полягає в підкресленні важливої ро-

лі соціального середовища для формування творчої індивідуальності. І 

хоча середовище “не створює, а виявляє талант”, йому відводиться 

95% впливу на формування різних варіацій креативності і лише 5% 

учені відводять спадковим детермінантам. 

Таким чином, рівень креативності (творчого начала) особистості 

визначається: 

– природними задатками та індивідуальними особливостями 

особистості; 

– соціальним середовищем, що справляє вплив на розвиток і 

вияв творчих здібностей; 

– типом діяльності, у межах якої функціонує й розвивається 

дитина. 

Оскільки креативність, як і будь-яку іншу здатність, може бути 

розвинено більшою або меншою мірою, то виникає питання про кри-

терії та показники ступеня розвитку цієї здатності. Виділяють показ-

ники об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні пов’язані з характеристика-

ми результатів діяльності – новизною і соціальною значущістю проду-

ктів творчості; суб’єктивні – з ознаками самого процесу, стилю діяль-

ності та інтелектуальних процесів. 

На основі цих показників визначається місце людини на шкалі, 

полюсами якої є “креативи”, що володіють дивергентним (відкритим, 

конструктивним, творчим) мисленням, і “репродуктиви”, мислення 

яких конвергентне (обережне, репродуктивне, нетворче).  

У визначенні рис і характеристик креативності є кілька фунда-

ментальних критеріїв, що визнаються більшістю дослідників. Це: 
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1) чутливість до нового, “відкритість досвідові”, що дає “креа-

тивам” змогу бачити і ставити проблеми – на відміну від “репродукти-

вів”, для яких простіше розв’язувати проблеми, поставлені кимось ін-

шим (таким чином, показник індивідуальної творчої ініціативи, що дає 

людині змогу виходити за межі завдань і вимог безпосередньої дійсно-

сті, постає як провідний у визначенні міри креативності); 

2) схильність до широких узагальнень, не пов’язаних між со-

бою очевидним, наочним зв’язком (падіння яблука пов’язується не з 

його стиглістю, а із законом всесвітнього тяжіння); 

3) плинність мислення, що визначається багатством і різнома-

нітністю ідей, асоціацій, які виникають із приводу найнезначнішого 

стимулу: творча людина може включити предмет у велику кількість 

найрізноманітніших і найнесподіваніших зв’язків і категорій; 

4) гнучкість мислення, здатність переходити досить швидко від 

однієї категорії до іншої, від одного способу розв’язання до іншого; 

5) оригінальність мислення, визначена прагненням до самос-

тійності, незвичності, неординарності розв’язання поставленого за-

вдання. 

Наведені ознаки й критерії творчого мислення тісно перепліта-

ються між собою, однак мають свою специфіку та свої одиниці виміру 

(кількість, швидкість, якість, порівняння, відношення). 

Із психологічного погляду, за даними нашого дослідження, кре-

ативи вирізняються такими рисами: 

1) особливим чином організована сенсорна сфера, що дає їм 

змогу бачити світ не крізь призму готових значень і смислів, а з усіма 

неточностями, незвичностями та унікальними властивостями об’єктів; 

2) багатство емоційної сфери; 

3) високий рівень саморегуляції, що забезпечує спрямованість 

на розв’язання якоїсь “великої” ідеї, прагнення до певного роду діяль-

ності. Сюди ж належить і помічена у творчих людей працьовитість і 

“послідовність”, чіпкість уваги (більше притаманна дорослим творчим 

особистостям і потребує розвитку в дитячому віці); 

4) багатство фантазії та уяви. Відомо, що процес створення об-

разів уяви є творенням нового, перетвореним комбінуванням елементів 

реальної дійсності, наданням нових функцій предметові, створенням 

нових конструкцій, які до цього не мали ніяких прямих аналогів у дій-

сності. 

Саме уява, на наш погляд, може і повинна стати тією точкою 

опори, що здатна сприяти розвиткові здатності до творчості загалом. 

Вона і є ця творча здатність і центральна “дійова особа” процесу твор-

чості. Л. Виготський називав її “основою будь-якої творчої діяльності” 
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[2, 5], що виявляється в усіх без винятку сторонах культурного життя, 

роблячи можливою художню, наукову і технічну творчість. 

На жаль, дитину майже завжди віддано лише процесові навчан-

ня (через школу), соціалізації (через сім’ю), але не процесові творчос-

ті. Такі вчені, як В. Дружинін та Е. Туник [3, 281–309; 4] сформулюва-

ли соціально-педагогічні умови розвитку креативності, розрізняючи 

серед них сімейний та шкільний аспекти. На основі їхніх міркувань 

можна зробити висновок, що вплив сімейних стосунків на розвиток 

здатності до творчості ґрунтується на: 

 гармонійності взаємин між батьками, а також між батьками і 

дітьми; 

 використанні творчої особистості батьків як зразка для на-

слідування та об’єкта ідентифікації; 

 спільності інтелектуальних інтересів сім’ї; 

 очікуванні батьками досягнень або незалежності від дитини. 

Натомість соціально-педагогічні умови розвитку креативності в 

школі охоплюють: 

 використання програм, прийомів і методів, спрямованих на 

розвиток здатності до творчості; 

 довірчі стосунки в класі; 

 дозвіл і заохочення до запитування; 

 стимулювання відповідальності і незалежності; 

 акцент на самостійних розробках, спостереження, узагаль-

нення, зіставлення; 

 соціальне підкріплення творчої поведінки.  

Традиційна школа і батьки звичайно не сприяють, а гальмують 

розвиток дитячої здатності до творчості. Система освіти накладає об-

меження на дитячу креативність, що зумовлює конформність та іміта-

тивність у навчанні більшою мірою, ніж розвиває спонтанність і твор-

чу уяву. Мало того, стандартизовані тести стосуються лише здатності 

учнів давати “правильні” відповіді на запитання без детектування мис-

леннєвого процесу, що призводить до “неправильних” відповідей або 

вибору відповідей двозначних. Навіть тим учителям і батькам, які ус-

відомлюють важливість креативності, часто бракує вмінь і навичок, 

щоб сприяти розвиткові дитячої уяви та здатності до творчості. 

“Протягом століть, пише В. Давидов, головне завдання масової 

освіти ... полягало в прищепленні загальнокультурних знань і вмінь 

(уміння писати, рахувати, читати...). Така школа формувала  в дітей 

закономірності емпірико-розсудкового мислення, притаманного жит-

тєвій практиці людини... Така орієнтація є доконечна для виконання 
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стереотипних трудових дій, але є зовсім недостатньою для оволодіння 

як істинним духом сучасної науки, так і началами творчого ставлення 

до дійсності” [5, 296–297]. 

Сучасний світ та освіта як його віддзеркалення пропагують мі-

мікрію, клонування, копіювання, повторення, відтворення, а ніяк не 

творчий поступ кожної окремої, самобутньої особистості. Водночас 

однією з найбільш безпосередніх потреб, за словами А. Маслоу, є пот-

реба, із якою стикається кожна життєздатна система (політична, соціа-

льна, економічна), – це потреба у “творчій людині”. Нині надто мало 

користі в простому засвоєнні фактів, накопиченні інформації – вона 

дуже швидко старіє. Набагато важливіше – навчити дитину справляти-

ся з новизною вічно змінного світу, імпровізувати, тобто – творити. Не 

боротися зі змінами, а передбачати їх, надихатися й насолоджуватися 

ними. “Багато з того, що ми називаємо навчанням, стало непотрібним. 

Будь-яке навчання, що зводиться до простого прикладання минулого 

до теперішнього або використання старих прийомів у новій ситуації, 

застаріло в багатьох сферах життя. Освіту не можна більше розглядати 

як процес навчання; тепер це також процес виховання характеру, фор-

мування особистості” [1, 92]. Що по-справжньому потрібне в сучасній 

ситуації – це новий тип освіти і виховання, що сприяв би формуванню 

людини, здатної до творчості, не лише “Гомо сапієнс”, але й “Гомо 

креативус” – людини, що творить, імпровізує, довіряє собі, перебуває в 

русі, сміливу й самобутню.  

Американський учений Е. де Боно говорить: “Освіті немає діла 

до прогресу. Її мета – дати якомога ширші знання, інакше кажучи, мета 

освіти інформативна, а не творча” [6, 26]. Проте потенціал суспільства 

складається із здатності до творчості окремих людей. Стан сучасної 

освіти в плані розвитку цієї здатності не можна вважати за задовіль-

ний, і на це є свої причини: 

1) великі за кількістю учнів класи перешкоджають створенню 

умов для розвитку творчих здібностей дітей; 

2) учителі, які самі не є творчими особистостями, не здатні ро-

звивати творчі здібності в дітей; 

3) стереотипні, нетворчі завдання, що застосовуються в на-

вчанні, спрямовано на відтворення, запам’ятовування, а не на твор-

чість; 

4) переважна навчальна схема “вчитель запитує – учень відпо-

відає” не дає розвиватися природній допитливості дітей, здатності фо-

рмулювати запитання, бути “чутливими до проблеми”, що є одним із 

складників креативності; 
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5) серед емоцій, що домінують на уроці, мало позитивних, ха-

рактерних для творчості, натомість більше страху, занепокоєння, хви-

лювання. 

Вважаємо, що цілеспрямовані заняття з формування креативно-

сті у дітей варто проводити невеликими групами (не більш як десять 

осіб), тоді кожний наважиться запропонувати власне оригінальне 

розв’язання навчальної проблеми. Розвиток дитячої здатності до твор-

чості вимагає від дорослої людини не лише природженої творчої акти-

вності, а й певних навичок і прийомів, яких варто навчати самих учи-

телів у педагогічних навчальних закладах. Варто розробити спеціальні 

тренінгові курси для тих, хто повинен стати не лише “вчителем, що 

вчить”, але насамперед “учителем, що розвиває”. 

Дуже важливо включити в процес навчання кожної дисципліни 

компонент або комплекс завдань, що апелюють не тільки до пам’яті і 

відтворення інформації, а до творчості, уяви учнів. Деякі вітчизняні 

педагоги наголошують, що для того, щоб діяльність дитини стала тво-

рчістю, дорослий повинен перебрати на себе функцію відсутнього в 

дитині “внутрішнього критика”. Маючи потрібні знання, художній 

смак і неодмінний досвід, він відхиляє невдале та обирає серед бага-

тьох варіантів той, що має більшу творчу наповненість, цінність [7; 8]. 

Ми ж уважаємо за доцільне наголосити на іншому: потрібно застосо-

вувати комплекс завдань для розвитку здатності до творчості, що не 

передбачають оцінювання взагалі. Не результат, а процес має бути 

важливим у цьому разі, бо школа має справу не із сформованими твор-

цями, яким дасть оцінку суспільство і майбутні покоління, а з тими 

особистостями, що перебувають у становленні і  потенційно є геніями.  

Під час виконання цього комплексу завдань учитель не повинен 

акцентуватися на “правильності” і “неправильності” суджень. Дитина 

має сміливо взаємодіяти із самою собою, не боячись негативних оці-

нок, оригінальність і нетрадиційність висловлювань мають заохочува-

тися. Лев Толстой, говорячи про навчання літературної творчості, ґру-

нтувався на досвіді і вважав, що дитині потрібні лише стимули і мате-

ріали для творчості. “Їй потрібен від мене лише матеріал для того, щоб 

поповнюватися гармонійно і всебічно. Як тільки я дав їй повну свобо-

ду, перестав учити її, вона написала такий поетичний твір, якому не 

було рівних у російській літературі. І тому, на моє переконання, нам не 

можна вчити писати і створювати, у цьому разі поетично створювати... 

Усе, що ми можемо зробити, це навчити, як братися за створення” 

(цит. за [2, 42]). 
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Отже, від учителя вимагається, насамперед, не заважати дітям 

виявляти свою природну здатність імпровізувати й фантазувати, дати 

їм лише поштовх і матеріал. Це просто і складно водночас, бо вимагає 

відмови від власних стереотипів викладання. Окрім того, працювати з 

творчими дітьми значно складніше (але й цікавіше!), оскільки вони 

незалежні (це умова творчості), уперті в обстоюванні власних думок і 

продуктів творчості. Але це є дуже сприятливою умовою для взаємно-

го розвитку і збагачення між учителем та учнем. “Кожна нова людина 

– нове відкриття. Новий зміст істини, що відкривається. Новий шматок 

живої істини. Чим більше він тобі суперечить, тим краще. Оскільки це 

означає, що він кличе тебе з твоєї обмеженої і врівноваженої, устале-

ної абстракції до нового, ще не оціненого” [9, 209]. 

Дитина за допомогою вчителя повинна усвідомлювати себе не 

лише складовою культури, а й її активним творцем. Формування “на-

становлення на творчість”, творчого, перетворювального ставлення до 

світу і будь-якого процесу, до якого залучено дитину, – ось основне 

завдання вчителя, що розвиває, його внесок у здійснення “творчої ре-

волюції”. Нова людина може бути вихована тільки новою педагогікою. 

Ми стоїмо не лише перед вибором бути чи не бути творчими 

особисто, наше завдання – виховати наступне покоління творчих лю-

дей. Творча революція починається з кожної дитини і з кожного доро-

слого, від якого залежить розвиток і формування творчої, самобутньої 

людини. 
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ВПЛИВ ЗНАЧУЩИХ ІНШИХ НА ОНТОГЕНЕЗ  

Я-КОНЦЕПЦІЇ ДИТИНИ 

 

Перетворення людини з об’єкта зовнішніх виховних впливів на 

автентичного суб’єкта самовиховання здійснюється на основі само-

пізнання, свідомого керування своєю поведінкою, оволодіння своїми 

сутнісними силами. Закономірним результатом знання і творення лю-

диною самої себе в процесі взаємодії з природним та соціальним ото-

ченням є Я-концепція.  

Розвиток Я-концепції в онтогенезі супроводжується різнома-

нітними впливами інших, що зумовлюють напрям розвитку особистос-

ті, її самоставлень, Я-образу, самооцінки, а також домагань і життєвих 

стратегій.  

Мета дослідження полягала в з’ясуванні ролі значущих інших 

(батьків, педагогів і ровесників) на онтогенез Я-концепціїї.  

Я-концепція становить динамічну систему уявлень людини про 

саму себе, яка об’єднує усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних 

та інших властивостей, ставлення до них, а також самооцінку, суб’єк-

тивне сприймання зовнішніх факторів, що впливають на особистість. 

У процесі соціальної взаємодії Я-концепція виникає як неминучий 

унікальний результат психічного розвитку, як відносно стійке, а вод-

ночас і підвладне внутрішнім змінам та коливанням психічне надбан-

ня. Як системне інтегральне психічне утворення Я-концепція ре-

алізовується в когнітивній, емоційній, вольовій, поведінковій сферах, 

що акумулюють уявлення, знання суб’єкта про себе, особистісні сми-

слові утворення, переживання суб’єктом оцінки і самооцінки власних 

властивостей, можливостей та обмежень, цінностей, що виявляються в 

життєвих стратегіях. 

Я-концепція є результатом особистісного розвитку в процесі са-

мопізнання, особистісним ядром, на основі якого будуються її 

співвідносини із соціумом, що втілюються в міжособових стосунках, 

де розкриваються індивідуальні можливості особи, її потенції, відбува-

ється самоактуалізація (“Я в суспільстві”), а також самоствердні відно-

шення на основі виділення свого Я, його потрібності та значущості (“Я 

і суспільство”) [1, 262]. 
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За М. Лісіною, самосвідомість людини охоплює два рівні – ядро 

і периферію, або суб’єктну та об’єктну складові. У центральному 

ядерному утворенні міститься безпосереднє переживання людиною 

себе як суб’єкта, як особистості. У ньому бере початок особистісна 

складова самосвідомості, яка забезпечує людині переживання постій-

ності, тотожності самій собі, цілісності, відчуття себе як джерела своєї 

волі, своєї активності. У ньому народжується загальна самооцінка. На 

відміну від цього, периферія містить конкретні уявлення суб’єкта про 

себе, свої здатності, можливості та особливості. Периферія складається 

з набору конкретних властивостей, які належать людині та утворюють 

об’єктну, або предметну, складову самосвідомості. Ці знання про себе 

заломлюються крізь призму центрального утворення і заповнюються 

афективним компонентом. Центр і периферія взаємопов’язані. Завдяки 

впливам периферії загальна самооцінка постійно модифікується. Такий 

механізм формування образу самого себе забезпечує не тільки накопи-

чення нових деталей, а й перебудову, якісне перетворення Я-концепції 

в онтогенезі [2, 138]. 

Р. Бернс виділяє три фактори становлення позитивної Я-

концепції. Першим є переконання в імпонуванні іншим людям, тобто 

переконання в тому, що дитина справляє гарне враження на інших, по-

добається, викликає повагу. Автор визначає важливість ставлення в сім’ї 

до дитини як до гідної істоти, спроможної до різних видів діяльності, 

формування в дитини почуття власної значущості. Тому другим факто-

ром є впевненість у здатності до якогось виду діяльності. Усіляка діяль-

ність має свою мету. Спроможність досягти її дає почуття впевненості у 

своїх силах. Успіх дає усвідомлення власної компетентності, що стано-

вить важливий фактор позитивної Я-концепції. Третім фактором є по-

чуття власної значущості (протилежне йому – відчуття власної нікчем-

ності), яке є похідним від самооцінки індивіда. Батьки, педагоги, ровес-

ники встановлюють доконечний зворотний зв’язок за допомогою 

навіювання: “ти потрібен, ти здатен на успіх, ти значущий для наc” [3, 

281]. 

В. Мухіна звертає увагу на часову детермінацію появи само-

свідомості, пов’язуючи це з появою в дитини “відчуття себе в часі” [4, 

229]. Особливо це помітно, коли для дитини з’являється минуле, те-

перішнє і майбутнє. Образи пам’яті та уяви допомагають дитині порів-

нювати, співвідносити своє Я у всіх часових інтервалах, утворюючи 

відповідні Я-образи. Індивід у взаємодії із значущими іншими має 

змогу не тільки порівнювати свої Я між собою в часі, а й опановує 

можливість співвідносити динаміку розвитку здатностей свого Я з 
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особливостями розвитку Я значущих інших (як дорослих, так і ровес-

ників). На основі такого порівняння, співвідношення та оцінювання 

індивід має змогу розкривати свої властивості, удосконалювати своє Я, 

винаходити нові можливості свого потенціалу завдяки зразковим впли-

вам значущих інших. Домагаючись визнання, дитина проектує себе в 

майбутньому як сильну особистість, яка все вміє і все може. Здатності 

до співвідношення себе теперішнього із собою в минулому та май-

бутньому – важливе позитивне утворення самосвідомості особистості. 

Наявність усвідомлюваної перспективи майбутнього стимулює осо-

бистість до розвитку. Крім того, Я-концепція відіграє значну роль в 

житті індивіда: сприяє внутрішній узгодженості особистості, її репре-

зентації; визначає інтерпретацію набутого досвіду; править за джерело 

очікувань щодо самої себе, а також рівня домагань і життєвих стра-

тегій; спричиняє належну адаптацію, захист і мобілізацію психічних 

резервів; удосконалює форми саморегуляції. 

Цілісно Я людини існує в її стосунках з іншими людьми раніше, 

ніж воно починає виявляти себе в онтогенезі як якісно неоднорідний 

процес: брак Я у немовляти, усвідомлення свого Я дитиною, відкриття 

свого Я підлітком, самовдосконалення Я дорослого. Я в процесі 

усвідомлення самого себе проходить різні “епохи”: актуалізації – по-

яви первинної форми свідомості; одухотворення – виникнення самості, 

самосвідомості, самооцінки, рефлексії; персоніфікації – становлення 

суб’єктності; культурно-історичного суб’єкта; індивідуалізації – ав-

торства власного способу життя; набуття автентичності (Я є Я); 

універсалізації – пошук вищого Я. 

Перш ніж говорити про впливи значущих інших на онтогенез 

Я-концепції, треба визначити, що будь-який вплив заломлюється через 

внутрішні властивості того явища, на яке він здійснюється. Тоді ре-

зультат впливу визначають закономірності становлення й розвитку 

процесу переходу зовнішнього у внутрішнє, об’єктивного в суб’єк-

тивне. Згадаймо одну з головних ознак формування самосвідомості – 

перехід дитини від діалогів уголос (з уявним співрозмовником) до 

діалогу внутрішнього. Десь до четвертого року, крім образів інших 

осіб, у свідомості дитини складається образ власного Я. Вона починає 

вести діалоги вголос з уявними іншими і згодом – десь у п’ять років – 

робить це подумки. Так закладаються основи Я-концепції в дитинстві. 

Якщо біля джерел життя і задоволення емоційно-фізичних потреб сто-

їть мати, то соціальний досвід взаємодії з іншими передає батько. За 

межами сім’ї посередниками та зразками взаємодій дитини із соціумом, 

у міжособових стосунках стають вихователі, учителі, ровесники. 
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Заходячи у взаємодію з іншими особами, дитина визначає їхню 

значущість за тими критеріями, завдяки яким задовольняються її по-

треби в тій чи іншій ситуації. Ровесник для дитини відіграє роль орієн-

тира, об’єкта порівняння із собою, зразка, визначає зону видимих 

можливостей та перспектив розвитку, стимулює самоствердження, дає 

змогу порівняти оцінки, ставлення, Я-образ, переглянути їх або зміни-

ти. Дорослий задовольняє потреби дитини у взаєморозумінні та 

співпереживанні, в увазі та доброзичливості і постає як джерело стан-

дартних оцінок, самоставлень, Я-образу. 

Поняття “значущі інші” завжди є актуальним. Із розвитком 

медіа-зв’язку коло значущих інших розширюється. Відповідно урізно-

манітнюються їхні впливи: від реальних зустрічей з очікуваним обран-

цем через інтернет до віртуальних пригод із неіснуючими героями – 

новими значущими іншими в комп’ютерних іграх та розвагах, що за-

хоплюють особу, іноді перевантажуючи її емоційний стан. Тому 

сьогодні загострилася проблема взаємодії із значущими іншими та 

утворення спільними силами сприятливих умов гармонійного розвитку 

позитивної Я-концепції. 

Коли впливи значущих інших своєчасні і відповідають потребам 

та особливостям індивідуального розвитку особи, тоді вони утворю-

ють адекватні внутрішні і зовнішні умови для формування й ор-

ганізації самопізнання та становлення позитивної Я-концепції. Вони 

сприяють подальшому розвиткові активності особистості як суб’єкта, 

автора, ініціатора і виконавця індивідуалізованої програми творення 

свого психічного світу і себе в ньому. Під час впливу значущі інші 

своїми діями можуть спричинити потрібну їм психічну активність осо-

би, а саме: певні уявлення, спогади, думки, почуття, ставлення, вольові 

вчинки – і цим самим спонукати індивіда до бажаної дії або зміни по-

ведінки. 

Особистісний розвиток дитини є результатом привласнення 

культурного досвіду у створюваній дорослим особливій соціальній 

ситуації всіляких його впливів. Дорослий відкриває перед дитиною 

свої цінності і закони існування серед людей, норми, правила та моделі 

поведінки, свої стереотипи. “Дитина апріорі поставлена в умови, де їй 

нав’язують світоглядні цінності дорослої особи чи осіб, бо саме пер-

винні впливи не усвідомлюються дитиною, бо вплив має місце в 

період її несвідомого існування. Коли вплив відбувся, дитяча особа, 

що починає себе усвідомлювати, є саме такою і тим, якою і чим цей 

вплив її зробив” [5, 207]. Залежність малюка від дорослих приводить 

до того, що ставлення дитини до дійсності (та й до самої себе) завжди 
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заломлюється крізь призму стосунків з іншою людиною, тобто із зна-

чущим іншим. Так, протягом дитинства в основі спрямованих впливів 

батьків, пізніше педагогів та ровесників лежать механізми переконан-

ня і навіювання, де суттєву роль відіграють настановлення та автори-

тет значущих інших.  

Із зростанням потреб міжособового спілкування та взаємодії 

розширюється коло значущих інших, посилюються їхні впливи. У 

процесі розвитку особистості наслідування постає як провідна форма 

засвоєння дійсності – від сліпого копіювання зразків поведінки дорос-

лих до вмотивованого наслідування. Зразок відіграє важливу роль, але 

частіше поширюється на рівні зовнішньої поведінки і не зачіпає 

внутрішніх властивостей, не змінює спрямованості особистості. 

Батьківські еталони оцінок, норми й правила поведінки ство-

рюють первісну незаперечну для дитини модель Я-концепції. Дорослі 

несвідомо переносять або проекують особливості своїх Я-образів, са-

моставлень, самооцінок, які раніше таким самим чином вони перейня-

ли від своїх батьків. Цінності і моральні стандарти дитини значною 

мірою відображають цінності та моральні стандарти батьків, причому 

результат впливу батьків на дітей зазвичай виявляється не в тому віці, 

коли його було здійснено, а значно пізніше, коли дітям у реальному 

житті доведеться виконувати батьківську роль. В. Васютинський дохо-

дить висновку, що постійне коливання, осциляція між символічною 

батьківською опікою і тренувальною власною активністю дитини є 

доконечним чинником формування дитячої особистості [5, 208]. 

Часто батьки несвідомо проекують на дитину свої власні психо-

логічні проблеми, нереалізовані можливості, невтілені ідеї, мрії або 

звинувачують дитину в тому, що властиве їм самим та не усвідом-

люється ними. У цьому виявляється деструктивність впливу батьків. 

Так, О. Захаров пов’язує початок неврозів у дітей із появою вікових 

проблем у батьків, що виявляється у внутрішній напруженості, зумов-

леній проблемами самовизначення і стосунків батька і матері. Таку 

кризу особистісного розвитку зумовлено тим, що криза подружніх і 

батьківських стосунків не долається конструктивним чином, а супро-

воджується компенсаторним наростанням внутрішньої напруженості, 

яка чим менше виявляється назовні, тим більше позначається на сто-

сунках із дітьми. Збільшуються крайності виховання і використання їх 

як джерела відреагування нервової напруги, частішають ситуації, коли 

батьки зганяють на дітях свої взаємні образи та незадоволення. Таким 

чином, батьки “долають” свою особистісну кризу, по суті, ціною ро-

звитку неврозу в дитини, який можна розцінити як клінічне віддзерка-
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лення неадекватних засобів розв’язання батьками своїх особистих 

проблем [6, 101]. Унаслідок протистояння ще не сформованих основ 

Я-концепції дитини неадекватним впливам батьків вона не витримує 

тиску та зазнає дисгармонії і поступової деформації. Коли психічних 

засобів недостатньо, у дитини відбувається зсув у бік соматичних за-

хисних реакцій. Виникає психосоматичний розлад, що стає 

фізіологічним вираженням хронічного або повторного емоційного ста-

ну. 

У процесі спілкування, за Р. Бернсом, відбувається “зіткнення” 

Я-концепцій дорослих і дітей. Особливість його полягає в тому, що Я-

концепції дорослих, які вирізняються стійкістю, силою та досвідом 

міжособових впливів, можуть переважати над ще не досить структуро-

ваними, лабільними, пластичними, ще не оформленими дитячими Я-

концепціями, здатними неусвідомлено підпорядковуватися впливам 

дорослих. І вже в підлітковому віці діти, порівнюючи стосунки ровес-

ників і дорослих із своїми стосунками з батьками й педагогами, 

аналізують і синтезують результат, і якщо він негативний, то почина-

ють чинити опір впливам, які не відповідають їхнім потребам. Діти 

вчаться шукати відповіді на запитання, стають дослідниками взаємин 

людей, приміряють на себе нові ролі, творять Я-образи, випробовують 

свої сили в досягненні цілей, оцінюють себе з боку очима інших, вису-

вають свої домагання на успіх, одне слово, викарбовують неповторну 

й унікальну Я-концепцію. 

Спілкування з ровесниками – неодмінна умова психічного і 

соціального розвитку дитини на всіх етапах онтогенезу. Проте воно 

виконує свою функцію лише тоді, коли дитина одночасно спілкується 

з розумним, доброзичливим, морально вихованим дорослим. У спілку-

ванні із старшими дитина засвоює цілісну систему моральних та інших 

цінностей та ідеалів. Якщо для молодших підлітків важливими є про-

будження інтересів і розвиток довіри до самого себе, поступове ро-

зуміння своїх можливостей, особливостей характеру, розвиток упевне-

ності та почуття гідності, то для старшого підліткового віку – значуща 

довіра до людей, мотиви спілкування та міжособові стосунки. У свідо-

мості підлітка цінності батьків та однолітків по-різному переплітають-

ся, деколи породжують безліч суперечностей, роздумів, болісних пи-

тань. Підліток перебуває в пошуку відповідей на ці запитання. Чим 

швидше вдається їм примирити батьківські цінності й норми з тими, 

які поділяються референтними групами однолітків, тим швидше скла-

дається в підлітка позитивна Я-концепція. 
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Шкільні педагоги за своїм професійним покликанням і досвідом 

організовують спрямовані впливи. Для ефективного виховного впливу 

однієї людини на іншу потрібен стан певної готовності емоційної, ко-

гнітивної, вольової та поведінкової сфер особистості, яка зазнає впли-

ву. У такому разі емоційна сфера може виконувати функцію своєрід-

ного фільтра для виховного впливу. Спочатку учні схильні сприймати 

особистість вчителя загалом, коли педагог є незаперечним зразком для 

наслідування в поведінці, у вчинках, у знанні предмета. Відтак спо-

стерігається ірадіація авторитету, тобто перенесення його на ті сфери, 

де авторитетні впливи не перевірялися. Із розширенням кола вчителів-

предметників учні середніх та старших класів вчаться диференціювати 

впливи вчителів. І тоді педагог може бути значущим лише в одній із 

сфер життєдіяльності учнів і не бути в інших. Завдяки такій специ-

фікації авторитету вчителя учні розширюють свої ціннісні орієнтації, 

інтереси, збагачують зміст Я-образів, учаться не тільки диференціюва-

ти впливи, а й свідомо оцінювати їх. Коли атмосфера, яка створюється 

вчителем, підігріває ініціативу учнів, викликає в них довіру, прагнення 

працювати творчо, помірковано й зацікавлено, тоді і впливи його ду-

мок, керівництва стають очікуваними для учнів та авторитетними. Ав-

торитет потребує взаємності [7, 64]. В. Сухомлинський, пишучи про 

“гармонію волі вихователя та бажання вихованців”, підкреслював, що 

мудра влада педагога полягає в тому, щоб його воля стала бажанням 

дитини [8, 637]. 

“Індивідуальний світ Я – конкретне, самостійне самобуття, що 

сприймається як достеменна цінність та очікуваний результат психо-

лого-педагогічного впливу, що повинно із стану “згорнутої потен-

ційної можливості” перейти в стан “розгорнутої актуальної дійсності”. 

“Психологічний вплив”, спрямований на актуалізацію перетворюючо-

го ставлення…, здійснюється як розгортання “сутності Я” особистості 

через здійснення сутнісних перетворень в об’єкті взаємодії” [9, 128].  

О. Бодальов звертає увагу на те, що треба визначити, який су-

купний ефект має той чи інший тип зовнішнього впливу, а саме інших 

на особистість, і вже після цього можна навчитися так керувати дією 

цих впливів, щоб вони, зведені в певну систему, спричиняли потрібний 

результат. У розв’язанні цих проблем науковець бачить співдружність 

і співпрацю не за принципом “поряд”, а за принципом “усі разом” [10, 

17]. Тому важливо, щоб батьки, ровесники і педагоги гармонійно 

поєднували свої наміри й цілі та узгоджено справляли компетентні 

впливи залежно від індивідуальних особливостей, вікових потреб, 

соціальної ситуації розвитку дитини. 
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Висновки. Коли впливи значущих інших своєчасні й відповіда-

ють потребам та особливостям індивідуального розвитку особи, тоді 

вони утворюють адекватні внутрішні та зовнішні умови для фор-

мування й організації самопізнання та становлення позитивної Я-

концепції. Але може бути все навпаки. Як було зазначено вище, пору-

шення психосоціальної рівноваги умов формування та розвитку Я-

концепції дитини може відбуватися внаслідок деструктивних впливів 

дорослих, ровесників чи інших несприятливих зовнішніх факторів. Ще 

не сформовані основи Я-образу дитини не витримують тиску негатив-

них впливів оточення і зазнають порушення, спостерігається їхня дис-

гармонія та поступова деформація. Наскільки активно з початку закла-

дання основ Я-концепції особа проходила адаптацію до соціальних і 

природних умов оточення, у тому числі до його впливів – як позитив-

них, так і негативних; наскільки значущі інші конструктивно 

взаємодіють, відкриваючи дитині складний світ життя, – настільки 

особа буде готовою до можливих ускладнень зовнішнього і 

внутрішнього розвитку. 

Процес формування Я-концепції у дітей-інвалідів може набува-

ти оптимальних характеристик за умови налагодження конструктивної 

соціально-психологічної взаємодії між їхніми батьками, вчителями і 

ровесниками, спрямованої на розвиток у таких осіб рис суб’єкта влас-

ного життя. Діагностично-корекційні психотренінги, розробка методик 

психотерапевтичної допомоги дітям-інвалідам, а також методики кон-

сультативної допомоги батькам і вчителям щодо конструктивних форм 

взаємодії сприятимуть відновленню психоемоційного стану дитини, 

підвищенню її соціальної активності та розвиткові соціально-

психологічної компетентності значущих інших. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСТАНОВЛЕННЯ  

ЯК ПЕРЕДУМОВИ ОСОБИСТІСНОГО САМОЗДІЙСНЕННЯ  

В СОЦІУМІ 

 

Проблему суб’єктної соціально-психологічної самонастанов-

леності ми розглядаємо як важливу передумову самоздійснення особи-

стості в соціумі. Суб’єктне самонастановлення протиставляється на-

становленню щодо себе самого як щодо об’єкта, речі. Самоздійснення 

особистості розглядається з погляду самоздійснення в найважливіших 

сферах життя людини – особистій, сімейній, професійній, грошово-

фінансовій, комунікативній тощо. 

За тло самоздійснення сучасної особистості править актуалізо-

ваність у суспільному дискурсі альтернативи “об’єктність – 

суб’єктність” (або олюдненість – уречевленість”) – намагання бачити 

себе та інших суб’єктами і продовження історично домінуючої тенде-
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нції розглядати інших як об’єкти – впливу, прямого управління, вико-

ристання. У цій суперечливій суспільній ситуації складність особисті-

сного самоздійснення зумовлено й можливими проблемними – 

об’єктними – настановленнями особистості в найважливіших сферах її 

життя, у яких розгортається її самоздійснення. 

Метою даного дослідження було з’ясування особливостей такої 

характеристики особистості, як сфери самоздійснення з погляду її 

суб’єктних та об’єктних соціально-психологічних настановлень. 

Об’єктом дослідження стали суб’єктні та об’єктні соціально-

психологічні настановлення особистості. Предметом дослідження є 

самонастановлення особистості в найважливіших сферах життя як пе-

редумова самоздійснення в соціумі.  

За гіпотезу дослідження було взято положення про те, що соці-

ально-психологічні настановлення особистості в окремих сферах її 

життя можуть виявитися оптимальними для самоздійснення 

(суб’єктними) або неоптимальними (об’єктними). Ми припускаємо, що 

особистість найефективніше здійснюється в тих сферах, у яких вона 

має суб’єктне самонастановлення, а також що об’єктна самонастанов-

леність навіть у найважливіших для особистості сферах зумовлює зна-

чну частину труднощів самоздійснення. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять гума-

ністичний і суб’єктний підходи до особистості, соціальна психологія 

життєвого світу, життєвого шляху та життєвих домагань особистості, 

психологія настановлень особистості. 

В. Роменець виділяв пізнавальну, наукову, естетичну, моральну, 

комунікативну, технологічну, практичну сфери діяльностей як такі, що 

реалізовують творче, активно-суб’єктне освоєння світу. Водночас сфе-

ри такої діяльності є, на його думку, формами вчинку [1]. Таким чи-

ном, сфери життєдіяльності людини є формовиявом самоздійснення 

особистості. 

Фактично сфери самоздійснення розглядає К. Абульханова, ко-

ли пише про спеціальні категорії суб’єктів, що розкривають специфіку 

кожної сфери. Вона виділяє сфери діяльнісну, споглядальну, пізнава-

льну, спілкування, стосунків з іншими (етичну), життєдіяльності. Ще 

один погляд на сфери самоздійснення розкриває поняття багатомода-

льності суб’єкта, яке дає змогу розглядати такі сфери як різне ставлен-

ня до світу (пізнавальне, практичне, етичне тощо). Способи самоздійс-

нення особистості в різних сферах та способи пов’язування діяльності 

в різних сферах протягом життєвого шляху розглядаються як особисті-

сні характеристики процесу становлення суб’єкта [2].  
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Як і інші характеристики особистості, сфери самоздійснення 

можуть розглядатися як особистісний ресурс людини, як простори ре-

ального і можливого. При цьому сфери, у яких особистість настанов-

лена щодо себе самої як до об’єкта, не є закриті для неї, а залишаються 

ділянкою її потенційного розвитку, простором її можливого. Склад 

життєдіяльностей особистості в різних сферах є неоднорідним [3], 

оскільки активність у різних сферах здійснюється на різних рівнях – 

від простого життєзабезпечення до реалізації життєвого покликання.  

Якщо вчинкове освоєння світу, тобто реалізація суб’єктного 

ставлення до нього, є безпосередньою формою, способом укорінення в 

соціум, самоздійснення в ньому (“самоствердження”) [1], то діяльності 

в окремих сферах є опосередкованими модифікаціями такого самоз-

дійснення в суспільстві. Це пов’язує проблему суб’єктних чи 

об’єктних настановлень із самоздійсненням особистості в соціумі. При 

цьому відбувається усвідомлений або неусвідомлений вибір однієї з 

альтернатив: “бути чи не бути собою” (тобто обрати активність щодо 

власного життя чи відмовитися від неї) і “бути собою чи не собою” 

(тобто відмовитися чи не відмовитися від власної ідентичності і вияв-

ляти активність стосовно своїх або чужих цінностей та цілей). Цей 

вибір для особистості є вибором між двома можливими протилежними 

напрямами свого здійснення й розвитку, власне, двома способами бут-

тя [4] – суб’єктним та об’єктним. 

Об’єктний напрям саморозвитку передбачає пристосування, 

зміну особистості та її життя до наявних у світі вимог, ролей, які вона 

обирає серед запропонованих зразків або які їй накидають, нав’язують 

інші. Другий напрям – суб’єктний – передбачає розгортання властиво-

стей людини, які є її особистісним, тільки її потенціалом. Результатом 

особистісного здійснення за допомогою таких протилежних підходів 

буде або самоздійснення, тобто здійснення Себе, свого, або ж здійс-

нення чогось іншого, узятого за своє, – суспільних стандартів, планів 

батьків, сімейних сценаріїв тощо, тобто втілення домагань суспільства, 

батьків за допомогою Себе. 

Особистісне самоздійснення відбувається в найбільш важливих 

сферах життєдіяльності, причому в тих сферах, де людина почувається 

автором, господарем, суб’єктом власного життя. У зв’язку із цим для 

особистості стає важливою міра її суб’єктності, зафіксована у вигляді 

соціально-психологічних настановлень (фіксованих соціальних наста-

новлень або атитюдів) щодо себе самої. 

Суб’єктне самонастановлення постає як доконечна умова на-

снаженості, спроможності, достатньої енергійності зусиль, спрямова-
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них на власне життя. Ознакою суб’єктної самонастановленості, на наш 

погляд, є достатня, вагома “присутність себе”: визнання, тобто усвідо-

млення і прийняття людиною власних почуттів, думок, цілей, своїх 

унікальності та автентичності, права на свою інакшість, своєрідність; 

цінність, значущість “себе для самого себе”; визнання доцільності та 

можливості діяльності, метою якої є ти сам, готовність до такої діяль-

ності, а також здатність самому оцінювати себе та надання більшої 

ваги саме власним оцінкам. 

У самоздійсненні можна виділити такі характеристики: етапи 

самоздійснення, його рівень, усвідомленість, ступінь успішності та 

ефективність [5]. Ефективність самоздійснення, на думку 

С. Карпіловської, зумовлено: настановленням щодо іншого як само-

цінності; творчим підходом до розв’язання життєвих завдань; внутрі-

шньою відповідальністю перед собою та життям; усвідомленням уні-

кальності особистісного буття [6]. Ефективне самоздійснення вимагає 

активності, творчості, автентичності, осмисленості та усвідомленості. 

Як бачимо, умовами, що забезпечують ефективність самоздійснення 

особистості, є ті риси особистості, що забезпечують їй можливість бу-

ти суб’єктом. Можна стверджувати, що основною, центральною функ-

цією суб’єкта є забезпечення самоздійснення. 

Процеси самоздійснення – це й процеси саморозуміння, самоо-

смислення, самоусвідомлення. Для успішного самоздійснення потріб-

не також і самопізнання як з’ясування своїх настановлень (зокрема 

настановлень щодо себе, інших, життя, часу), взаємодія з ними – при-

йняття їх або усвідомлення бажання їхньої зміни і самотрансформація 

своїх настановлень. За процеси, які відбуваються, коли особистість 

усвідомлено оперує процесами самоздійснення, уважаються: 

1) самоосягнення – усвідомлення свого внутрішнього світу, увага до 

своїх думок і почуттів, результатом якого є когнітивне та емоційне 

узгодження продуктів свідомості, що сприяє адекватному співвідне-

сенню себе і дійсності; 2) самоприйняття та 3) самооцінювання, що 

дають можливість проживати своє життя, максимально бути собою [2]. 

Явище соціально-психологічного настановлення щодо людини 

може бути позначене словами “налаштованість”, “упередження”, “не-

об’єктивне ставлення”, “суб’єктивне ставлення”, “небезстороннє став-

лення”. В. Роменець відносив до складових особистості і її ставлення 

до предметів, явищ та подій, її опосередковані через суспільне життя 

зв’язки із живим і неживим світом [1]. Стійкі настановлення щодо зна-

чущих об’єктів і явищ, що відображають ставлення людини до них, 

властиві лише їй та є наслідком її унікального особистісного досвіду, 
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складовими внутрішнього світу людини. Атитюди (фіксовані соціаль-

ні, або соціально-психологічні, настановлення особистості) визнача-

ються як результат вироблення ставлень особистості до соціальних 

інститутів, норм і цінностей [7]. 

Суб’єктні та об’єктні соціально-психологічні настановлення по-

єднують Світ і Людину таким чином, що вони можуть бути один для 

одного двома суб’єктами або один буде суб’єктом, а інший об’єктом, 

або обидва вони будуть об’єктами для якоїсь особистості. При 

об’єктному настановленні Інший, Я, Світ стають об’єктом споживан-

ня, використання, маніпуляцій, засобом, основна мета – вплинути на 

об’єкт, включити його в коло власних інтересів і змінити відповідно до 

своїх поглядів та інтересів. Коли людина настановлена суб’єктно, вона 

діє безкорисливо, визнає індивідуальність свою та іншого, право на 

власну думку та її висловлення, на незалежність і самостійність, підт-

римує особистісне зростання та виявлення індивідуального, несхожо-

го, самореалізацію, визнає, що Інший, Я, Світ є подібними до неї, вони 

є кінцевою метою, а не засобом досягнення певної мети. Суб’єктне 

настановлення щодо себе та іншого, крім того, передбачає, що в сис-

темі цінностей особистості наявними є людина як самоцінність, інші 

буттєві цінності. 

Соціально-психологічні настановлення серед інших складових 

особистості відповідають за вибір тієї чи іншої соціальної поведінки в 

різних сферах життя. Якщо обмежити розгляд можливих виборів соці-

альної поведінки людини лише деякою частиною їх, зокрема вибором 

між об’єктним та суб’єктним способами дій, то такий вибір зумовлю-

ватиметься суб’єктними чи об’єктними соціально-психологічними на-

становленнями особистості. В. Роменець підкреслював доконечність 

суб’єктних настановлень для самоздійснення особистості, уважаючи, 

що у виборі з альтернатив особистість формує настановлення щодо 

Світу, ніби ототожнюється з ним, іншим же чином самоздійснення як 

учинкова діяльність, життєва творчість є неможливим [1]. 

Мультирегуляторна модель особистості, запропонована 

Д. Леонтьєвим, охоплює шість підсистем регуляції, що базуються на 

таких детермінантах поведінки: 1) потреби, бажання; 2) реагування на 

стимул, ситуація; 3) стереотипи, диспозиції; 4) соціальні норми, соціа-

льні очікування; 5) смисл, значущість для себе; 6) вільний вибір. З-

поміж цих детермінант бажання, смисл, вільний вибір відповідають 

умовам, що визначають можливість для особистості бути у своєму само-

здійсненні суб’єктом: емоційне переживання відповідності життє-

діяльності до своїх особистих бажань, особистісних потреб; значущість 
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того, на що спрямовано зусилля, із чим взаємодіє людина у своєму жит-

ті; визнання можливості взаємодії з реаліями свого життя [9]. 

Cоціально-психологічні настановлення особистості виконують 

також функцію презентації самого суб’єкта в його образах Я, Інших, 

Світу загалом та образів інших соціальних об’єктів. Ця функція реалі-

зовується через процес емоційної ідентифікації і трансформаціїї образу 

[7]. Залежно від соціально-психологічного настановлення особистості 

щодо певного соціального об’єкта образ цього об’єкта може бути тра-

нсформовано в різних напрямах за вектором “суб’єктність – 

об’єктність” та різною мірою за шкалою “ступінь суб’єктності – сту-

пінь об’єктності”. Усвідомлення і робота з трансформації настанов-

лень щодо самого себе в найважливіших галузях самоздійснення, осо-

бливо у сферах об’єктного настановлення, може викликати глибокі 

переживання, оскільки: 1) ці сфери є близькими і важливими через 

актуалізацію особистого досвіду; 2) у спогадах, що стосуються сфер 

об’єктного самонастановлення, можуть переважати негативні пережи-

вання; 3) неусвідомлювані неасимільовані негативні переживання в 

особистому досвіді у сферах об’єктного настановлення можуть викли-

кати афектні стани; 4) усвідомлення наявності сфер об’єктного само-

настановлення може викликати неприйняття факту наявності “ґан-

джу”, зони непідконтрольності в певних осіб. Сфера, у якій відбува-

ються формування, стабілізація та зміна соціально-психологічних на-

становлень, – це, на думку Н. Сарджвеладзе, відносини в середині сис-

теми “особистість – соціум” [8]. 

Серед просторових, часових, причинно-наслідкових та ймовір-

нісних характеристик образів можна виділити й суб’єктні характерис-

тики, зокрема соціально-психологічні настановлення особистості. Ва-

гомість характеристики об’єктних чи суб’єктних соціально-

психологічних настановлень в особистісній регуляції може збільшува-

тися, коли процес трансформації образів відбувається в ситуації інфо-

рмаційної невизначеності. 

З погляду структури в суб’єктних та об’єктних соціально-

психологічних настановленнях виділяють три традиційні складники – 

емоційний, когнітивний і діяльнісний. Усі компоненти, за 

Н. Сарджвеладзе, характеризуються валентністю і структурною склад-

ністю. Валентність означає протилежні полюси позитивності/ негатив-

ності загалом, а структурна складність охоплює елементи, що утво-

рюють цей компонент, та їхню різноманітність. Змістовно емоційний 

компонент містить у собі почуття стосовно різних соціальних об’єктів, 

такі як задоволення/незадоволення, симпатія/ антипатія, лю-
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бов/ненависть тощо. Уважається, що емоційний компонент є серцеви-

ною соціально-психологічних настановлень. Простий когнітивний 

компонент містить мінімум інформації про атитюдний об’єкт. Складні 

когнітивні компоненти містять багато різнопланової інформації про 

нього. Когнітивний компонент містить у собі судження оцінного хара-

ктеру, думки про об’єкти. На основі цих поглядів атитюдним об’єктам 

привласнюються властивості корисності/шкідливості, бажаності або 

небажаності, прийнятності або неприйнятності тощо [8]. Когнітивний 

компонент структури суб’єктних соціально-психологічних настанов-

лень пов’язаний, на нашу думку, із саморозумінням особистості. Ува-

жається, що саморозуміння суб’єкта є сформованим, коли він: є авто-

номним, ставиться до себе з повагою, здатен досить повно та щиро 

виразити себе (вербальними і невербальними засобами); може зрозумі-

ти мотиви, рушійні сили (у тому числі несвідомі) поведінки та їхній 

вплив на своє життя; не лише усвідомлює переконання, настановлення, 

що руйнують його гармонію відношень із самим собою, а й інтенційно 

спрямований на вироблення конструктивних способів їхньої трансфо-

рмації [2]. Конативний компонент, тобто спрямованість на дію, також 

може містити чи то прості цілісні акти поведінки, чи то складні дії, 

підпорядковані за їхньою цінністю. Конативний компонент соціально-

психологічних настановлень віддзеркалює різні тенденції налаштова-

ності на певну поведінку стосовно соціальних об’єктів. 

Розгляд соціально-психологічних настановлень на основі мето-

дики діагностики ступеня суб’єктності та за допомогою аналізу прис-

лів’їв і приказок як суб’єктних чи об’єктних висловлювань дає змогу 

виділити три великі групи настановлень особистості: суб’єктні, 

об’єктні та проміжні (суперечливі). Серед суб’єктних та об’єктних ви-

різняються настановлення, поєднані з позитивною і негативною оцін-

кою суб’єктності та об’єктності. У позитивних суб’єктних настанов-

леннях оцінюються: загальна суб’єктна позиція стосовно власного 

життя; активність усупереч життєвим обставинам; відповідальність за 

власні дії; високий рівень домагань; реалізація суб’єктності в різних 

сферах життя; можливість розвитку. За ознаку суб’єктного самонаста-

новлення визнаються: важливість власних бажань, почуттів, цілей, 

планів, думок, рішень, дій; можливість отримання результату залежно 

від докладання зусиль; залежність результату від наявності зусиль, 

їхнього значення та заперечення залежності від зовнішніх обставин; 

залежність якості результатів від якості зусиль. Як ознака суб’єктного 

настановлення щодо іншого виділяються: визнання за іншим права на 

суб’єктність загалом; визнання унікальності іншої людини та її права 
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на відмінність; визнання певної спорідненості з іншим; визнання рів-

ноцінності особи. 

Негативні суб’єктні настановлення можна розглядати як прик-

лад незвичайного варіанту суб’єктних настановлень: визнання вимог 

життя до людини, зокрема суперечливих, певної безпорадності, сприй-

нятої з іронією; визнання потреби суб’єктного підходу до життя, яке 

залежить від докладених зусиль, та одночасне негативне сприймання 

такої реальності, своєрідне “бажання об’єктності”. 

У межах об’єктних настановлень можуть позитивно оцінювати-

ся, схвалюватися: низький рівень домагань; важливість власних ба-

жань, почуттів, цілей, планів, думок, рішень, дій; брак результату за 

наявності зусиль, їхня марність; залежність якості результатів від зов-

нішніх обставин, загальна залежність людини від зовнішніх обставин. 

Можуть, натомість, не визнаватися відповідальність за власне життя, 

щастя, можливість ідентифікації себе з іншим, можливість вияву своє-

рідності, автентичності іншого, можливість спільної діяльності, право 

іншого на суб’єктність та можливість суб’єктного настановлення вза-

галі. 

У суперечливих настановленнях можна бачити приклади різно-

го настановлення щодо різних соціальних груп або сфер діяльності, а 

також суперечливість, що виявляється в ступені вияву власної 

суб’єктності, у гармонійності або дисгармонійності, симетричності чи 

асиметричності настановлень щодо себе та інших.  

Причинами суперечливої, водночас суб’єктної та об’єктної на-

становленості особистості можуть бути: структурні особливості осо-

бистості, зумовлені проблемами раннього розвитку; ціннісні особли-

вості, зумовлені змістом соціально-психологічних настановлень, що 

транслюються сім’єю та суспільством; власний соціальний досвід лю-

дини, переважні та ексклюзивні моделі взаємодії, отримані нею від 

значущих осіб; “симетрична відповідь” на зустрічне ставлення, тобто 

вироблення, зміна настановлення щодо реальної людини в живому 

спілкуванні; індивідуальні характеристики особистості, такі як схиль-

ність до “польової” поведінки або до дотримання власної лінії; особ-

ливості ситуації взаємодії, її формат (формальна/неформальна, дистан-

ція/близькість). 

Виявлені особливості суб’єктних та об’єктних соціально-

психологічних настановлень особистості щодо себе чи інших дають 

змогу розглядати основні сфери самоздійснення як можливі сфери оп-

тимізації процесу самоздійснення. Шляхами такої оптимізації є 

з’ясування наявності проблемної сфери (сфери об’єктного настанов-
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лення), її усвідомлення, самостійні або спільні із психологом зусилля 

щодо оптимальної зміни ставлення до себе та інших. 

Можна зробити висновок, що в кожної людини утворюється свій 

унікальний набір соціальних настановлень щодо себе та інших у різ-

них сферах самоздійснення (особисте життя, робота, здоров’я, освіта, 

домашнє господарство тощо). Такі настановлення можуть мати 

суб’єктний або об’єктний характер. 
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С ОЦ ІАЛЬ Н А  Т А П ОЛІТ ИЧНА  

П СИ ХОЛ ОГІ Я  
 

 

Галина Циганенко

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕЗЕРВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО 

ВПЛИВУ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

На фоні досить високого вербального інтересу до політики 

явним дисонансом є рівень безпосереднього залучення молоді до ре-

ального політичного життя. Незначне підвищення інтересу до політич-

них процесів спостерігається хіба що під час виборчих кампаній, коли 

зростає мобілізаційна активність політичних структур (організацій і 

партій) і маємо справу не із стихійною чи неусвідомленою 

мобілізацією, а з організованою, свідомо створеною для досягнення 

політичних цілей. 

Тривалий період криз і реформ порушив дію інтегративних ме-

ханізмів, що були інституціоналізовані в попередню епоху розвитку 

країни, а ті нові, що були створені, показали себе нездатними проти-

стояти масовій аномії. Організовані структури громадянського суспіль-

ства (НГО, партії, блоки, об’єднання) виявилися досить нестабільними, 

із незрозумілими й неефективними правилами діяльності, нечіткою 

сферою компетенції та відповідальності, низькою респонсивністю – 

здатністю сприймати соціальні впливи та відповідним чином на них 

реагувати.  

Однією з ефективних сучасних форм організованої соціальної та 

політичної активності є молодіжні організації. Завдяки такій активності 

молода людина не лише може проходити “тернисті шляхи” політичної 

соціалізації, здобуваючи потрібний їй соціальний та політичний досвід, 

а й має змогу долати соціальну тривогу, самореалізовуватися, розкри-

вати особистісний і творчий потенціал.  

Метою дослідження є з’ясування соціально-психологічних рис і 

властивостей, які активізуються в процесі здійснення молодіжними 

організаціями мобілізаційних впливів. 

Зазвичай під поняттям “мобілізація” в політології та соціології 

розуміють процес зростання готовності до колективної поведінки через 
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забезпечення лояльності тої чи тої групи до організації або лідера [1, 

15] або організацію партіями та рухами високого рівня політичної уча-

сті своїх прихильників для перемоги на виборах [2].  

Уперше до поняття “мобілізація” звернувся Е. Юнґер, який ува-

жав, що соціальні біди (війни, реформи та ін.) “під’єднують” особу до 

процесу співпереживання, формують життєві принципи і тотальним 

чином організовують життя − від політики та економіки до психологіч-

ного складу людини [3]. 

У західній соціологічній науці розквіт теоретичних і практичних 

досліджень мобілізаційних впливів було викликано революційними та 

соціальними рухами початку 50–60 років ХХ ст. Уважалося, що мобілі-

заційні впливи масових рухів − соціальний протест, колективне насиль-

ство та революції – є показником дисфункції соціальної системи. Такий 

вияв масової депривації і пов’язані з нею мобілізаційні впливи стають 

результатом суми індивідуальних нахилів (ступінь депривації) і тенде-

нцій в індивідуальній поведінці (незадоволення, протест) та досить 

спонтанного перетворення їх на ту чи іншу форму колективного наси-

льства [4]. 

Г. Блумер, розглядаючи сутність колективних рухів, наголошу-

вав, що особистісний контекст є лише одним із чинників, який впливає 

на колективну поведінку. Більш значущими є форми колективності, 

істотну роль у яких відіграють соціальна взаємодія та групова структу-

ра. У поясненні феномена мобілізації Блумер іде від процесів ціннісно-

світоглядного самовизначення та групової згуртованості до колектив-

ного конструювання проблемної ситуації [5].  

Новий сплеск досліджень мобілізаційних впливів колективних 

рухів було викликано розробкою “моделі раціонального вибору” в кон-

тексті парадигми мобілізації ресурсів. У межах цієї парадигми мобілі-

зація розглядалася як певні раціональні дії акторів (учасників рухів) для 

досягнення ціннісно артикульованих фіксованих цілей із застосуванням 

ресурсів як власних, так і організації. Послідовники ресурсно-

мобілізаційної парадигми Дж. Мак-Карті, М. Залд, Е. Обершаль схиля-

лися до дослідження проблем організації, рекрутування, вибору ефек-

тивних стратегій та репертуару дій, обґрунтовували значущість ролі 

державних структур для регулювання групової активності [6; 7]. 

Актуальність теоретичної розробки теми мобілізаційних впливів 

на пострадянських просторах викликана появою нових держав, які по-

требували як формування нових національних ідентичностей, так і по-

долання масової відстороненості суспільства від держави [8]. Так, у 80–
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90 роках XX ст. з’являється низка досліджень, присвячених проблемам 

молодіжних суб- і контркультур.  

Проте крім зазначених зовнішніх умов (організаційно-

мобілізаційних заходів), які впливають на активне залучення до моло-

діжних організацій, можна виділити і внутрішні – як такі, якими наді-

лено саму особистість.  

Емпіричне дослідження соціально-психологічного підґрунтя 

схильності до мобілізаційних впливів молодіжних організацій політич-

ного спрямування проводилося в кінці 2004 р. та на початку 2005 р. 

Загалом було опитано 222 особи віком від 18 до 31 року.  

Як психодіагностичний інструментарій було використано інди-

відуально-типологічний опитувальник (ІТО) Л. Собчик [9] та опиту-

вальник вимірювання соціально-психологічних механізмів політико-

ідеологічного самовизначення (ОРПІС) [10]. За допомогою першого 

можна оцінити рівень вираженості восьми типологічних рис: тривож-

ності, агресивності, сенситивності, спонтанності, інтроверсії, екстраве-

рсії, лабільності та ригідності, а другого – ступінь вияву провідних со-

ціально-психологічних механізмів, які значущі для процесу самовизна-

чання в просторі політико-ідеологічних цінностей. 

Для з’ясування провідних мобілізаційних впливів організацій 

політичного спрямування було розроблено спеціальну анкету. Для са-

мооцінки та проективної оцінки випробуваним було запропоновано:  

– відібрати найбільш популярні серед однолітків акції мо-

лодіжних організацій; 

– оцінити ступінь власної лояльності до молодіжної ор-

ганізації; 

– приміряти можливість залучення до молодіжних організацій 

та визначити провідні особистісні мотиви такого залучення.  

За рівнем політичної активності випробувані поділилися на дві 

групи: до першої ми зарахували тих, які заявили, що брали участь в 

акціях, організованих молодіжними організаціями політичного спря-

мування (політично активні); до другої – молодь, яка не брала участі в 

таких акціях (політично пасивні).  

Отримані результати було піддано кореляційному аналізові, ре-

зультати якого дали підстави для висновків про найбільш популярні 

мобілізаційні акції молодіжних організацій.  

Для політично активної молоді такими заходами є організація й 

проведення мітингів, демонстрацій, зустрічі з політиками, відомими 

людьми, пікетування, акції протесту, збір підписів на підтримку кан-

дидатів, ведення агітаційної роботи, участь в інформаційних семіна-

рах, тренінгах, підтримка інтернет-ресурсу політичної партії. Полі-
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тично пасивні випробувані уникали визначення популярних мобіліза-

ційних акцій, які проводяться молодіжними організаціями. Ця обста-

вина вже сама по собі може вважатися за певний висновок, оскільки 

політично пасивна молодь не має як достатнього інтересу, так і пот-

реби діставати інформацію стосовно таких заходів. Для неї більш зна-

чущими є інші сфери життя, які не пов’язані з політичною та соціаль-

ною участю, ця молодь загалом остерігається політичної взаємодії та 

взаємовпливів. 

Політично активна молодь, навпаки, намагається розширювати 

межі соціально-особистої взаємодії, унаслідок якої уможливлюється 

взаємна трансформація як особистості, так і оточення – як певний ре-

зультат їхнього “зіткнення” та взаємовпливу.  

На думку політично активної молоді, на рішення взяти участь у 

політичних акціях може вплинути насамперед палкий заклик лідера 

партії, прагнення підтримати своїх товаришів, власні політичні погляди 

(переконання), бажання виявити свою громадянську позицію. Політич-

но пасивна молодь або уникала відповіді на це запитання, або зазнача-

ла, що найбільш значущим спонукальним чинником може бути шанс 

заробити гроші та бажання розважитися. Як бачимо, політично активна 

молодь здебільшого мотивується ціннісними та емоційними чинника-

ми, які стосуються політико-ідеологічних поглядів і переконань, на 

відміну від політично пасивних випробуваних, яких спонукають екс-

пресивні та матеріальні чинники. 

Виявлено також фактори, що можуть бути визначальними на 

етапі прийняття рішення стосовно вступу до молодіжної організації чи 

політичної партії. Для політично активної молоді значущою для вступу 

є думка ровесників і колег, авторитет партійних лідерів та вплив засо-

бів масової інформації. Молодь політично пасивна під час приймання 

рішення про вступ до організації політичного спрямування радше при-

слухалася б до друзів, сусідів, власного серця й розуму. 

Далі ми з’ясовували, як молодь відчуває свою активну позицію, 

запропонувавши визначити провідні мотиваційні чинники участі в дія-

льності молодіжних організацій. Для випробуваних із першої групи 

такими чинниками стали: відчуття належності до певної групи (р<0.01), 

можливість розвивати здібності і нахили (р<0.01), відчуття належності 

до формування історії країни (р<0.01), можливість керувати своїм жит-

тям (р<0.01) та реалізувати свій лідерський потенціал (р<0.01). Зазна-

чені показники можуть не лише правити за мотиви участі в акціях, 

членства в партійних і громадських структурах, а й служити індикато-

рами політичної ідентифікації. Сутність її полягає в раціональному ви-
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борі певної політичної платформи, політичних поглядів та асиміляції їх 

як своїх власних, прилученні до діяльності (або хоча б “співчуванні”) 

певних політичних сил, усвідомленні свого політичного Я, своєї ролі в 

політичному житті суспільства, а може також включати й неусвідомле-

ні мотиви, настановлення.  

У політично активної молоді було виявлено позитивну кореля-

цію з такими індивідуально-типологічними рисами, як: екстраверсія, 

спонтанність (як прагнення до самоствердження, наступальності, лі-

дерства, висока пошукова активність і сильне Я), тривожність і лабіль-

ність (що виявляються в мінливості настрою та емоційної активності, у 

сильній залежності від референтної групи). 

Для політично активних характерними є поведінка й наста-

новлення, спрямовані на відстоювання своїх ціннісно-ідеологічних 

орієнтацій. Вони, як правило, мають досить активну життєву позицію, 

здатні до конкуренції, цілеспрямовані, а водночас можуть бути різкими 

й агресивними, тривожними і зорієнтованими на соціальне схвалення, 

можуть мати однозначні судження і бути нетерпимими до протилежних 

цінностей і думок. Випробувані із цієї групи виявляють досить стійкий 

інтерес до соціально-політичної інформації, прагнуть формувати певне 

ставлення до неї, мають потребу визначати політико-ідеологічні або 

партійні преференції, мають досить чіткі орієнтації на громадське 

визнання. Їм властиві настановлення на сприймання соціальних кате-

горій і політичних подій та явищ у крайніх варіантах, процеси Я-

категоризації як солідаризації із соціальними групами.  

Випробуваним із настановленнями на низьку політичну актив-

ність притаманні інтроверсія, індивідуалізм, залежність, сенситивність 

(як орієнтація на авторитет більш сильної особи), зовнішня соціальна 

пасивність і залежність від думок найближчого референтного оточення. 

Проте така молодь може мати високу інтрапсихічну активність, прагне 

пізнавати світ свого Я, який суб’єктивно сприймається як більш значу-

щий порівняно з навколишньою дійсністю. 

Таким чином, важливим резервом становлення особистості як 

активного суб’єкта політичних відносин є вплив соціального оточення, 

яке формує потребу в залученні та адекватні моделі поведінки. Особли-

ве значення в цьому контексті має актуалізація таких особистісних рис, 

як екстраверсія, спонтанність, високий рівень усвідомлення своїх 

політико-ідеологічних пріоритетів. 
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НАЛЕЖНІСТЬ ДО СПІЛЬНОТИ ЯК СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Проблема належності до спільноти набуває психологічного зміс-

ту як поглиблений розвиток тієї тези, що сумнівно говорити про існу-

вання групи як реального суб’єкта діяльності, абстрагуючись від думки 

про це тих осіб, яких до цієї групи віднесено спостерігачем. Якщо вва-

жати, що в соціологічному вимірі аналізу індивіди постають складови-

ми груп, то психологічний вимір, на нашу думку, дає змогу розглядати 
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групи як складові індивідів (за спосіб уможливлення буття цілого як 

елемента власних елементів править психічне відображення). Соціаль-

но-психологічний висновок намагається синтезувати ці два виміри, 

розглядаючи другий як критерій першого і фіксуючи отримане знання в 

поняттях “згуртованість групи”, “спільнота”. У такому контексті доре-

чно розрізняти насамперед такі два способи психологічного буття ко-

лективного суб’єкта в індивідуальному. 

1. “Нерефлексивний, фрагментарний” (або рівень збігів). Ідеться 

про фіксацію можливостей виникнення ситуативного взаємного підси-

лювального “ефекту дії” внаслідок збігу (або гармонійного взаємного 

доповнення) ключових психологічних елементів індивідуальних діяль-

ностей певної множини індивідів. По-перше, це збіг “цілей” (також 

“інтересів”, “потреб”, “мотивів”, “цінностей”, “задач”) – усього, що 

можна об’єднати поняттям “образ бажаного майбутнього”. По-друге, це 

збіг способів досягнення цілей – у психологічній проекції це, очевидно, 

різного роду психічні автоматизми, насамперед емоції (а також “стере-

отипи”, “настановлення”, “картини світу”, “знання”, “навички”, “інсти-

нкти”, “рефлекси” тощо). Ознака “нерефлексивності” стосується не-

усвідомлюваності індивідом не так самого по собі змісту певних цілей 

та способів досягнення їх, як їхнього “групового” характеру, факту на-

явності і подібності їх у певної множини інших індивідів. 

Є. Боринштейн [1] одним із ключових критеріїв інтегрованості соціо-

культурного суб’єкта називає погодженість взаємодії в нестандартних 

умовах, у мінливому середовищі. Прогностичний критерій і водночас 

фактичний механізм такої потенційної погодженості можна вбачати в 

наступному рівні. 

2. “Рефлексивний, цілісний” (або рівень гештальту). Тут, по-

перше, група постає як певна уявна цілісність, що має для індивіда своє 

“ім’я” та “обличчя”, а по-друге, ці “ім’я” й “обличчя” стають більшою 

чи меншою мірою складовими власної особистості. Видається, що цей 

спосіб інтегрує і стабілізує можливості попереднього у формуванні 

колективного суб’єкта соціальної дії, у тому числі й компенсуючи де-

фіцит фрагментарних збігів. Ключовим моментом стає переживання 

людиною стану “спільності” – відчуття чи сприймання того, що саме ця 

сукупність індивідів являє собою групу, спільноту 2, 75. 

Найбільш популярними психологічними конструктами для осми-

слення суб’єктивних феноменів належності до спільноти, на нашу ду-

мку, стали “ми”-переживання та “самоідентифікація”. 

Уведення “ми”-переживання як пояснювального соціально-

психологічного конструкту пов’язане з дослідженнями Б. Поршнєва. 

На його думку, антитеза “ми” – “вони” є найбільш древньою і фунда-
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ментальною для розуміння внутрішньої мотивації групоутворення та 

міжгрупової взаємодії 3. У наш час цю гіпотезу підтверджують спо-

стереження за реліктовими та архаїзованими суспільствами (політич-

ний психолог Д. Ольшанський, наприклад, з особистого досвіду пере-

бування в Афганістані так характеризує місцеві племена: “Їхнє сприй-

мання жорстко поділено навпіл: світ складається із “своїх” і “чужих”. 

“Єдність” у взаєминах усередині свого роду протиставлено хитрій “по-

літиці” у взаєминах із чужими. Там усе правомірно заради досягнення 

власної вигоди” 4, 326–327).  

Докладний аналіз феномена “Ми” як “такого стану особистості, 

коли індивідуальна свідомість витісняється, замінюючись різними фо-

рмами групової свідомості”, здійснив П. Горностай. Дослідник зазна-

чає, що індивіда, охопленого цим феноменом, “перестає бентежити 

навіть можливість власної загибелі”, і наводить як ілюстрацію слова 

персонажа відомої кінострічки: “Страшно помирати, коли ти сам. А 

коли гуртом – то дрібниці, можна навіть пожартувати” 5. Отже, слід, 

мабуть, говорити про потребу визначення певного оптимуму інтенсив-

ності “ми”-переживань – так, щоб дотримувався баланс між процесами 

соціалізації та індивідуалізації особистості.  

Дотичним до феномена “Ми” видається механізм “емпауермен-

ту” (“уповноваження”), описаний Л. Найдьоновою: “Коли людина 

включається в боротьбу, коли вона відстоює не тільки свої індивідуа-

льні інтереси, а захищає спільноту, виникає емпауермент. Відчуваючи 

себе уповноваженою від спільноти, людина долає своє відчуття жертви, 

почуває себе сповненою додаткової сили, сенсу, ресурсу, здатною до 

влади”. При цьому домінують сильні моральні переживання: справед-

ливості, права. “Пережитий суб’єктом стан емпауерменту включається 

до найбільш значущого, справжнього, насиченого смислом особистого 

досвіду, що зберігає свій енергетизуючий ресурсний потенціал упро-

довж тривалого часу після завершення подій” 2, 77–78. 

Конструкти, пов’язані з “ми”-феноменологією, використо-

вуються насамперед як теоретична основа соціально-психологічних 

інтерпретацій, тоді як на рівні емпіричних досліджень більш продук-

тивними, схоже, стали пояснювальні моделі, що центруються довкола 

“Я”-образу особистості, зокрема конструкт “(само) ідентифікація”. 

Ідеться про оцінювання людиною самої себе шляхом приписування 

собі (або заперечення в собі) певних рис та ознак, які неодмінно ста-

ють спільними для неї і ще багатьох людей, а з іншого боку – відріз-

няють її від багатьох. Оскільки йдеться про “образи” – групи, себе, то 
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активно використовується психосемантичний дослідницький інстру-

ментарій.  

О. Бичко доходить висновку, що в більшості досліджень, які так 

чи інакше стосуються вивчення феноменологічного поля, наприклад, 

етнічної ідентичності, автори традиційно визначають три її показники: 

актуальність, значущість, валентність. Для визначення перших двох у 

власному дослідженні Бичко скористався з тесту М. Куна та 

Т. Макпартленда “Хто Я”. Валентність визначалася за допомогою ме-

тодики незакінчених речень “Україна – це ...” та “Українці – це ...” з 

подальшим підрахунком сумарних значень позитивних, негативних і 

нейтральних визначень за цими етнонімами. Для визначення “знаку” 

тих чи інших конкретних визначень дослідник може вдатися до методу 

експертних оцінок 6. 

На думку О. Васильченко, “можливість ідентифікації передбачає 

існування психологічної близькості з “прототипним членом групи” – 

його образ уособлює риси-еталони групи. ...Якщо респондентові запро-

понувати оцінити певні рольові прототипи за шкалами-дескрипторами 

семантичного диференціала, то “ролі-прототипи”, які є значущими для 

людини, тобто які посідають важливе місце в Я-концепції, матимуть 

схожі конотативні значення з образом власного Я. Чим ближчими бу-

дуть описи певних “ролей-прототипів” до опису власного Я, тим більш 

домінуючою в усвідомленні людиною власного Я є група, типовим 

представником якої є оцінений прототип” 7, 24. У цьому дослідженні 

Васильченко визначила дев’ять ролей: “Я” ”типовий сучасний украї-

нець” ”типова сучасна українка” ”типові сучасні українці очима інших 

національностей” ”мій друг” ”мій недруг” ”ідеальна людина з погля-

ду суспільства” ”невдаха” ”соціально успішна людина”. Далі аналізу-

валася дистанція між цими ролями в семантичному просторі з народ-

них ідіом [7]. 

У дослідженні В. Горбунової за об’єкти оцінювання було взято 

десять етнічних груп – українці і ще дев’ять, критеріями відбору яких 

стали контактність та поінформованість про них української молоді. 

Для виокремлення конструктів (параметрів міжетнічного оцінювання 

та порівняння) у репертуарних ґратках використовувався “метод тріад” 

[8]. Такими є успішні зразки наукового вивчення значною мірою уста-

лених ідентичностей. 

У праці Н. Коваліско представлено спробу проблематизувати 

усталену палітру групових ідентичностей з огляду на процес суспіль-

них змін: “Багато колишніх ідентичностей існують як порожні оболон-

ки, як найменування (номінації), що втрачають свій сенс і реальну ос-
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нову. Водночас нові ідентичності – вельми реальні, але при цьому ще 

не одержали своєї назви”. Щоб виявити ознаки цих “нових” соціальних 

ідентичностей (потенційних спільнот, на нашу думку), потрібно спону-

кати респондентів до соціального порівняння з вербалізацією його кри-

теріїв, і, виявляється, непоганий спосіб це зробити – почати з пропози-

ції віднести себе до певної вертикальної страти, що уявляється як схо-

динка соціальної драбини (найчастіше за 10-бальною шкалою) 9, 96, 

103. Отже, індивідуальна мотивація соціальної ідентифікації тісно 

пов’язана з проблематикою вертикальної соціальної мобільності – пра-

гненням до вищого статусу. Це, на наш погляд, означає, що феномени 

“групового нарцисизму” (тенденції членів усіх малих і великих груп 

сприймати себе дещо краще, ніж інших 10) слід розглядати в єдності з 

феноменами на кшталт “глоригантерства” (“полювання за славою”, 

готовності приєднуватися до того, хто щойно переміг). Інакше довелося 

б уважати спільноту за майже невразливу. 

Самохарактеристики особистості можуть бути більш чи менш 

узгодженими між собою (з погляду певного раціонального – психологі-

чного або непсихологічного – ідеалу їхньої належної цілісності). Поді-

бне розуміння проблеми, на наш погляд, пропонує В. Кайгер: так звані 

“номінації”, зорієнтовані насамперед на “значеннєво-комунікативний” 

результат, можуть не забезпечуватися адекватним доповненням на 

“емоційно-смисловому” рівні, зрештою, суперечити одна одній і загро-

жувати особистості фрустрацією 11. У цьому контексті, наприклад, 

можна розглядати феномени “кентавризму” 12 і навіть “внутрішню 

еміграцію” 13. Водночас певні внутрішні конфлікти особистості, оче-

видно, є природними й неодмінними. Кайгер вважає за типові конфлік-

ти між ідеальним та актуальним або реальним Я особистості 11, а на 

думку О. Васильченко, “помірне (неконфліктне) розходження між Я 

актуальним і ідеальним є неодмінною умовою для подальшого зрос-

тання особистості” 14, 126. 

Отже, теоретичним підґрунтям досліджень психологічних фено-

менів належності до спільноти здебільшого є конструкт “ми”-

переживання методологічним – конструкт Я-образ (Я-концепція) з на-

ступною психосемантичною методичною операціоналізацією, і при 

цьому психологічний аналіз спрямовано на виявлення відношень (дис-

танція, узгодженість) між певними ключовими елементами образу гру-

пи членства і Я-концепції особистості. Відповідно вирисовуються такі 

потенційні завдання корекційного психологічного втручання, як опти-

мізація рівня інтенсивності “ми”-феноменів та внутрішніх конфліктів 

на рівні ідентичності особистості. 
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Олена Ліщинська

 

 

ТОТАЛІТАРНИЙ СИНДРОМ І КУЛЬТОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ 

ОСОБИСТОСТІ ЯК НАСЛІДКИ ДЕГУМАНІЗАЦІЇ  

СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

З часу отримання Україною незалежності в суспільстві і науко-

вому середовищі точаться дискусії про суспільний устрій, демократію 

та гуманізм. І досі не всі визнають свій досвід життя в Радянському 

Союзі за досвід життя в тоталітарній державі. Тому для молодої демок-

ратії не зникла небезпека сповзання до тоталітаризму. Потрібно, з од-

ного боку, показати соціально-психологічну суть тоталітаризму, а з 

другого – визнати гуманізацію соціальної взаємодії як доконечну пере-

думову розвитку здорових відносин у суспільстві. 

Людина живе не у вакуумі, а у світі, повному спокус, де межі 

між “своїм” і “чужим” розмиті, а бажання отримати добрий результат 

уже сьогодні, повірити в щасливу казку розвіює сумніви, що 

з’являються в глибині душі. Тому кожному з нас час від часу доводить-

ся розв’язувати різноманітні етичні проблеми, шукати помилки у своїй 

та чужій поведінці, що супроводжується душевними муками, образами, 

розчаруваннями. Звідси – прагнення вдатися до простих і легких ро-

зв'язань складних проблем, піддатися впливу певних авторитетів – на 

жаль, не завжди справжніх і доброзичливих.  

Мета статті полягає в тому, щоб порівняти наслідки впливу на 

особу тоталітарних політичних режимів і деструктивних тоталітарних 

організацій, показати, що дегуманізація соціальної взаємодії є неодмін-

ною та достатньою умовою переродження соціальної системи в тоталі-

тарну.  

Г. Арендт у праці, яка вже стала класичною, акцентує увагу на 

особливостях “тоталітарної особи”, на процесі перетворення її на іде-

альний об’єкт тоталітарного режиму. Основу цього “синдрому” вона 

знаходить у тому, що тоталітарна людина – це людина атомізована, 

людина “маси”, а тоталітарні рухи – це рухи не класів, а мас, відірва-

них від соціального ґрунту, вибитих із традиційних соціальних “осе-

редків”. Така людина спочатку є “зайвою”, вона описується не тим, 

що в неї є, а тим, чого в неї немає, – незакоріненістю, бездомністю, 

браком власного Я, самотністю. Звідси – сильний позив до нормаль-

ного, стабільного, але детермінованого життя. А що можливості са-
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модетермінації вельми обмежені низьким культурно-освітнім рівнем 

особи, людина готова цілком підкорятися тому, хто здатний забезпе-

чити їй цю стабільність. Саме ця “воля до підкорення” характеризує 

тоталітарну особу [1]. 

В унікальному дослідженні Т. Адорно та інших учених дово-

диться, що індивіди, які виявляють найбільшу сприйнятливість до фа-

шистської пропаганди, мають багато спільних рис, які разом становлять 

одну форму “синдрому”, тоді як індивіди, які тяжіють до протилежних 

позицій, набагато більш різноманітні [2].  

Джерела тоталітаризму виявляються в специфіці взаємодії внут-

рішнього психічного світу окремої людини і соціальних умов, у яких 

вона перебуває. Такий підхід віддзеркалено в концепції соціального ха-

рактеру Е. Фромма. Він трактує структуру соціального характеру з пози-

цій несвідомого психічного: основні категорії соціальної взаємодії (пану-

вання, підкорення, авторитет, влада) прив’язуються до універсальних 

властивостей несвідомого в психіці людини. Залежно від поєднання кон-

кретно-історичних умов ті чи інші властивості “викликаються до життя” 

і визначають своєрідність соціального характеру. Соціальний характер 

розуміється ним як універсальна категорія, що становить специфічну 

форму, у якій людська енергія оформляється через динамічну адаптацію 

людських потреб у певний спосіб існування в суспільстві [3]. 

Проблемі виявлення елементів тоталітарної картини світу прис-

вятили свою працю Л. Гозман і А. Еткінд. Згідно з їхньою концепцією, 

життя людини в тоталітарному суспільстві спирається на міфологію, за 

якою світ є простим, незмінним, справедливим і чудовим [4]. 

Тоталітарний режим упроваджує міфи в суспільну свідомість, 

формує позитивне ставлення мас до нього, тоталізує маси зсередини, а 

всіх незгодних, тих, що не піддаються, знищує. Після встановлення 

тоталітарного режиму атомізація розповсюджується на широкі верстви 

суспільства за допомогою апарату залякування, який включає, окрім 

терору, також і засоби масової інформації. Проте наймогутніший ефект 

має розвинута система доносительства і кругової поруки, що закріплює 

таким чином ефект масової тоталітарної пропаганди. Велику частину 

своєї праці Г. Арендт присвячує описові історії кризи західної цивіліза-

ції, що призвела до тоталітаризму. Як наслідок виводяться загальні 

симптоми тоталітаризму, серед яких автор називає дегуманізацію, ато-

мізацію, виникнення феномена “натовпу”, утрату власне політичного 

виміру існування людей і заміну його “соціальним”, придушення “ети-

чного” “технологічним”, унаслідок чого люди стають “зайвими”, витіс-

нення меншин і неприйняття їх у їхній своєрідності в “правильно й фу-

нкціонально організованих суспільствах” і т. ін. [1, 511]. 
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Протягом останніх п’яти років автор статті вивчала наслідки пе-

ребування людей у деструктивних тоталітарних організаціях різного 

ідеологічного забарвлення – від психологічного до релігійного. За ос-

новний критерій деструктивності організації править відмова людям у 

їхньому праві на людські ознаки. Деструктивна тоталітарна організація 

захоплює особу цілковито, проникає у всі сфери життя, руйнує значущі 

природні зв’язки, підпорядковує життя людини цілям організації, по-

рушує обмінні інформаційно-енергетичні процеси, не дає змоги для 

відновлення фізичних та моральних ресурсів. 

У ході дослідження стало зрозуміло, що серед членів будь-якої 

деструктивної тоталітарної організації можна знайти людей, для яких 

характерним є тоталітарний синдром, або культова залежність, осо-

би. Тоталітарний синдром притаманний емоційно неприступним осо-

бам, які намагаються підпорядкувати собі якомога більшу кількість 

інших людей, сприймають їх як об’єкти, як засіб для досягнення своєї 

мети. Вони ж допускають ставлення до себе як до об’єктів із боку ви-

щих за ієрархією членів організації. Інша частина членів деструктивних 

сект – культово залежні люди – це якраз ті, хто готовий до хворобливо-

го підкорення. Їм може бути властива природжена тривожність, невпе-

вненість, нездорова емоційність, яка, до того ж, може бути порушена 

внаслідок фізичного та психологічного насильства. Деструктивний ко-

нтроль свідомості, який практикують у таких організаціях, можна вва-

жати за відповідник тоталітарної політичної системи. У деструктивних 

організаціях руйнують дві головні опори людської самореалізації – від-

чуття видової людської єдності та інстинкт збереження життя. Людина 

без цих двох опор стає відірваною від коріння колективного і від корін-

ня індивідуального. Таким чином, аналізуючи різні соціальні феномени 

тоталітарної політичної системи та деструктивних організацій, можна 

дійти висновку, що дегуманізація, ігнорування законів і потреб людя-

ності призводять до істотних деформацій як структури соціальної взає-

модії, так і структури особистості.  

У 2006 р. ми провели широкомасштабне дослідження ставлень 

громадян України до релігії та до поширення “нетрадиційних релігій”. 

Одним із його завдань було визначення рівня тоталітарних настанов-

лень у суспільстві. Респонденти (2000 осіб з усіх регіонів України, ви-

бірку структуровано за віком, статтю, родом занять, місцем проживан-

ня дорослого населення), зокрема, висловлювали ступінь своєї зго-

ди/незгоди з низкою суджень. Так, із думкою “Порядним людям слід 

ігнорувати тих, хто має погані звички й манери” погодилися 38,4 % 

опитаних, не визначилися з відповіддю 27,1 %, не погодилися 34,4 %. 
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Оцінки судження “Пошана до авторитету і слухняність – найважливіші 

риси, яких повинні навчитися діти” розподілилися таким чином: 50,7, 

29,6 та 19,7 % відповідно; “Сучасній молоді найбільше потрібна сувора 

дисципліна” – 49,1, 30,1, 20,8 %; “Нам потрібні не закони, а чесні кері-

вники, яким можна довіряти” – 50,9, 26,2, 22,9 %; “Іноді буває корисно, 

якщо хтось авторитетний чітко розтлумачить, що є добро, а що зло” – 

54,5, 28,4, 17,1 %. 

В оцінці можливих протиправних дій релігійних організацій ре-

спонденти насамперед зважають на порушення громадської моралі, 

використання неповнолітніх, загрозу життю і здоров’ю людей. Мен-

шою мірою їх турбують політичні аспекти незаконної діяльності. Вод-

ночас аж кожний сьомий респондент уважає, що релігійні організації 

не повинні заборонятися навіть у разі порушення ними норм закону або 

моралі [5]. 

Як видно, підтримка тверджень, які віддзеркалюють тоталітар-

ний світогляд, і досі є великою серед наших співвітчизників. Міркую-

чи про критерії конструктивності і деструктивності в соціальному 

середовищі, ми дійшли висновку, що жодна наукова та соціально-

політична діяльність у гуманітарній сфері не має права на існування 

без урахування її етичних і моральних аспектів та наслідків. На нашу 

думку, гуманізація полягає в тому, щоб визнати: людина приходить у 

цей світ не для того, щоб стати джерелом матеріального або емоцій-

ного благополуччя для когось іншого. Людина приходить для того, 

щоб якнайповніше реалізувати свій людський потенціал. Кожна особа 

цінна для соціального простору саме можливістю повноцінної людсь-

кої самореалізації. Це її найголовніша потреба і сенс життя, а отже, 

потрібно створювати нормальні передумови для задоволення цієї го-

ловної потреби.  

Соціальну взаємодію в суспільстві треба налагоджувати з ураху-

ванням потреби задоволення специфічних людських прагнень для всіх. 

У суспільстві завжди є небезпека збільшення до критичної маси таких 

психологічних слабкостей, як страх відповідальності за своє життя, 

бажання гарантованого майбутнього, загальна інфантильність. Звідси – 

небезпека піддатися спокусі обрати собі нового диктатора. Будь-яка 

організація і будь-яке суспільство можуть звиродніти до тоталітаризму 

як патології соціального організму. Тоталітарний синдром виникає вна-

слідок порушення балансу здорових сил суспільства, яке починається з 

легітимізації ідеології психологічного насильства, упровадження в по-

всякденне життя елементів насильницької взаємодії.  
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Інна Дячук

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕЛІГІЙНИХ СЕКТ  

НА ОСОБИСТІСТЬ 

 

Наукове вивчення впливу небезпечних тоталітарних сект на осо-

бистість сьогодні здійснюється недостатньо. Означена проблема є важ-

ливою не тільки для пересічного громадянина, який може потрапити в 

секту, а й для психології як науки, що має не лише сприяти нейтраліза-

ції соціально-психологічних наслідків перебування в таких організаці-

ях, а й запобігати їм шляхом усебічного висвітлення змісту цієї про-

блеми. 

Метою статті є розкриття основних особливостей впливу поза-

конфесійних течій деструктивного спрямування на особистість сектан-

та та способів вербування нових членів. 

Планується конкретизувати поняття “секта” і “тоталітарна сек-

та”, вказати основні причини поширення сучасних неорелігійних куль-

тів, охарактеризувати психологічні особливості засновників сект і 

справжні цілі, які вони мають, описати процес вербування нових членів 

секти, їхні психологічні риси, назвати типові методи маніпулювання 

свідомістю в псевдорелігійних організаціях та наслідки цього для пси-

хічного здоров’я сектантів. 

На сьогодні в Україні діє близько 22 тисяч сект [1, 183]. У перек-

ладі з латинської термін секта має два значення: “secare” – розділення 
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чогось чи відходження від чогось основного і “sequi” – слідування за 

кимось, підпорядковування комусь. У загальному розумінні секта – це 

певна кількість людей, що відокремилася від головної релігійної спіль-

ноти – материнської церкви, утворивши самостійну групу, яка своїм 

ученням заперечує певні догми, правила традиційної церкви. Такі гру-

пи характеризуються значною ізоляцією від зовнішнього середовища, 

авторитарним керівництвом, фанатизмом та конформізмом [2, 1]. 

Позаконфесійні течії існують ще з часів зародження християн-

ства. Сьогодні вчені виділяють і так звані “тоталітарні секти”, що 

деструктивно впливають на психіку їхніх членів, використовуючи 

складні психотехніки. Тоталітарна секта – це авторитарна ієрархічна 

організація, яка руйнує природну гармонію людської душі, її психіч-

ний та фізичний стан, намагається залучити нових членів без їхньої 

добровільної згоди, використовує неетичні методи маніпулювання з 

метою незаконного збагачення та здобуття влади [2, 2]. Так, шведські 

вчені, дослідивши адептів деструктивної релігійної організації “Сло-

во життя”, установили, що в 93 % сектантів спостерігалися серйозні 

порушення психічного здоров’я, а кожний четвертий намагався на-

класти на себе руки [3, 23]. Синонімом назви “деструктивна релігій-

на організація” або “тотатітарна секта” є менш уживане поняття 

“псевдорелігійний неокульт”, що позначає віддаленість від справж-

ньої релігійної віри та передбачає виключно особисті інтереси його 

засновників [6, 8–9]. 

До відомих тоталітарних сект належать: “Церква Ісуса Христа 

святих останніх днів” (мормони), “Трансцендентальна медитація”, 

“Міжнародне товариство свідомості Кришни”, “Біле братство”, “Свідки 

Єгови”, “Церква Сан Мен Муна”, “Саєнтологія”, “Чорний ангел” та ін. 

Частину таких сект заборонено в різних країнах світу. 

Появу неорелігійних культів зумовлено низкою чинників – соці-

альних, економічних, історичних, культурних тощо. Наприклад, на те-

ренах колишнього Радянського Союзу основними причинами раптово-

го виникнення сект та значного урізноманітненя їх є: 70-річне процві-

тання атеїзму, яке зумовило низький рівень релігійної свідомості; нес-

формованість поглядів на надприродне, трансцендентне; досягнуті сво-

боди демократії та плюралізму, а отже, і свобода віри, що не забороняє 

сповідувати будь-яку релігію, будь-якого спрямування [4, 18]. Це також 

вплив економічної, політичної, загалом соціальної нестабільності, що 

породжує тривогу, страхи, депресії, від яких людина шукає порятунку 
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там, де сучасне суспільство і традиційна Церква не завжди готові до-

помогти, а безліч цілителів, сектантів, учителів-“гуру” обіцяють ефек-

тивне розв’язання всіх проблем – як духовних, так і матеріальних. Най-

продуктивніше виникають секти на початку або наприкінці століть, тим 

паче на межі тисячоліть, що провокує посилений інтерес до віщувань 

кінця світу, пошук істини та спасіння [3, 5–6]. Так, Секта Свідків Єгови 

від початку свого існування змінювала дату апокаліпсису до десятка 

разів, оскільки його так і не відбувалося. 

Тоталітарні секти здебільшого не мають відношення до релігії, а 

являють собою справжні бізнесові структури, що мають за мету ство-

рення впливової економічної чи політичної імперії шляхом матеріаль-

ної та психологічної експлуатації людини. Так, саєнтологія пропонує 

розв’язати всі особисті проблеми, пройшовши певні курси, по закін-

ченню яких людина потрапляє у величезні борги, оскільки їхня ціна 

вимірюється десятками тисяч євро. Саєнтологія володіла значною част-

кою ринку житла в Німеччині, доки не була визнана німецькими дер-

жавними органами за “кримінальну комерційну організацію з елемен-

тами психотерору”. Засновник Руху Ошо Бгаґвана намагався коштами 

своїх прихильників та їхньою працею створити в США ціле місто “Ра-

джнішпурам”. У секті Муна до значних фінансових інвестицій, крім 

великих корпорацій, належать також засоби масової інформації – відо-

мі щоденні газети та журнали [5, 26–29, 42–45, 46–53]. 

Деякі засновники сект, крім матеріального збагачення, мають на 

меті самоствердитися за рахунок членів секти, компенсувати свою не-

повноцінність, реалізувати асоціальні нахили, здобути владу, що втілю-

ється в так званому “комплексі Бога”. Вони влаштовують масові оргії, 

ритуальні жертвоприношення тощо. Так, проповідник Мун міг на влас-

ний розсуд вирішувати, кому із членів секти з ким одружитися, органі-

зовував масові весілля.  

Нерідко засновники релігійних організацій характеризуються 

кримінальним минулим та браком вищої освіти: лідер секти Сан Мен 

Мун двічі притягувався до кримінальної відповідальності за сексуальні 

збочення та двоєженство, а засновник саєнтології Рон Габбард так і не 

зміг закінчити жодного вищого навчального закладу. Американські й 

німецькі психологи з’ясували, що для “пророків” характерна також нев-

певненість у собі, занижена самооцінка. Будучи психологічно слабкими, 

вони підсвідомо прагнуть підпорядкувати собі ще слабших, аби почува-
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тися сильними, могутніми. Потреба в поклонінні й підпорядкуванні собі 

інших набуває в таких “месій” хворобливих ознак [6, 196–197]. 

Саме входження людини в секту, як правило, рідко базується на 

свідомому рішенні та критичному осмисленні. Ідеальним об’єктом для 

сект є людина, що не задоволена зі свого життя, має нерозв’язані про-

блеми, перебуває на етапі життєвої кризи або переживає тяжку психо-

логічну травму. Саме тому представників тих чи інших сект досить 

часто можна зустріти біля навчальних закладів під час іспитів або на 

цвинтарі: абітурієнта, що не склав іспиту, людину, яка щойно втратила 

родича, друга і перебуває в стані розпачу, легше завербувати. 

Найлегше втягнути в секту підлітків – людей тривожних, невпе-

внених у собі, самотніх, емоційних, із нестійкою психікою. Однак 

справжня причина “вступу до секти” значно складніша, вона поєднує 

безліч факторів – не лише незрілість особистості, наявність психологі-

чної кризи, а й неготовність, пасивність суспільства, зокрема традицій-

ної Церкви, у наданні допомоги, психологічної підтримки людині в 

розв’язанні її духовних проблем [7, 59]. 

Для вербування використовуються спеціальні психологічні ме-

тоди, техніки зниження самосвідомості, маніпулювання свідомістю, 

включаючи нейролінгвіністичне програмування, ериксонівський та 

класичний гіпноз.  

Простим і водночас ефективним засобом вербування нових чле-

нів у секту є встановлення особистого контакту, вияв надзвичайної за-

цікавленості проблемами людини, компліменти на її адресу (стосовно 

вроди, обдарованості, обраності для великої місії тощо). Обман, лесто-

щі, обіцянки – старі та добре відомі способи втягнення в секту. Наго-

лошення на тому, що тільки ця секта гарантує спасіння, а світ і суспіль-

ство поза нею приречені на загибель, є однією з головних думок, що 

вмовляються людині. 

До традиційних методів маніпуляції свідомістю, що найчастіше 

використовуються в сучасних неорелігійних культах, належать: скану-

вання хорових пісень, постійне нагадування одних і тих самих гасел, 

закликів, які відволікають свідомість; техніка “бомбардування лю-

бов’ю”, коли нові члени піддаються інтенсивній, посиленій увазі, тур-

боті, любові, незліченним компліментам, в окремих випадках застосо-

вується навіть флірт [5, 189]; релігійний сленґ; блокування доступу зо-

внішньої інформації та дуалізм у сприйманні світу, де все поділяється 

на дві категорії: усе наше – слушне та добре, інше – погане (так, Свідка 
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Єгови неможливо переконати прочитати книжку іншої релігійної віри) 

[7, 58–59]; жорсткий контроль усіх сфер життя, ізоляція від сім’ї, дру-

зів, суспільства; залякування, провокування страху перед зовнішнім 

світом, перед виходом із секти; різного роду покарання – обмеження в 

харчуванні, сні, включаючи й покарання фізичні, та безліч інших мето-

дів. Крім цього, у тоталітарних сектах досить часто адептів заохочують 

розповідати про всі інтимні подробиці свого життя, на основі чого на 

кожного з них збирається компроматний матеріал, а в разі, якщо люди-

на захоче залишити організацію, їй погрожують, шантажують, нерідко 

застосовують фізичну силу. 

Глибоке навіювання призводить до пригнічення волі людини, 

зниження критичності мислення, утрати контролю над собою, виник-

нення почуття провини, розвитку конформізму, психологічного узале-

жнення від перебування в секті, неадекватного ставлення до себе та 

суспільства. Досить часто такий стан речей породжує релігійний фана-

тизм: сектанти добровільно мордують себе голодом, накладають на 

себе руки разом з іншими членами секти і т. ін. Відомі випадки масових 

самогубств членів секти Джима Джонса в 1978 р., ритуальних убивств і 

самогубств членів секти Храму Сонця в 1994 р. в Канаді та Швейцарії, 

існує підозра щодо участі секти Аум Синрике в організації газової ата-

ки в токійському метро в 1995 р. тощо [5, 10–11]. 

Процес виходу із сектантського оточення досить часто є надзви-

чайно проблемним, навіть коли людина має чітке свідоме бажання це 

зробити. Членам псевдорелігійних неокультів потрібен час для віднов-

лення, оскільки перебування в сектах формує не лише психологічні, а й 

соматичні та соціальні проблеми. Так, за даними французьких психоло-

гів, кришнаїтам потрібно один-два роки для психічної реабілітації, же-

ртвам саєнтології – близько трьох [5, 126]. 

Отже, чимало факторів зумовлює появу сучасних неорелігійних 

культів, а серед них і тоталітарних сект, які справляють деструктивний 

вплив на психіку людини, що в результаті призводить до пригнічення її 

волі, зниження критичності мислення, розвитку конформізму і навіть 

релігійного фанатизму. Витягнути людину з такої організації можливо, 

хоча й важко з огляду на ті зміни, яких зазнала її свідомість та підсві-

домість під впливом психологічних маніпуляцій і складних психотех-

нік.  

Одним із дієвих засобів профілактичної допомоги є пропаганда 

психологічних знань про особливості сект, їхню структуру, фінансу-
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вання, справжні цілі та методи впливу на людину. Важливим напрямом 

психологічної\ практики є розробка реабілітаційних програм для лю-

дей, які потрапили в секту, а також для членів їхніх родин, поєднання 

психологічної протидії поширенню неорелігійних організацій із зако-

нодавчими правововими заходами. 
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П СИ ХОЛ ОГІ ЧН ИЙ  СВІТ  О СВІ ТИ  
 

 

Микола Бабій

 

 

ЗНАЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ В НАБУТТІ 

ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК 

 

На психологічний факультет вступають абітурієнти, які не 

зовсім чітко уявляють собі, які професійні обов’язки згодом вони вико-

нуватимуть. Відомості про них лише приблизні й нечіткі. Про це свід-

чать результати бесід із першокурсниками. Основна аргументація ви-

бору спеціальності “психологія” – навчитися впливати на людську 

свідомість і поведінку. Але вивчення будь-якої науки підпорядковано 

лише одній меті – навчитися підходити до життєвих явищ, практичних 

завдань із наукової позиції, тобто зі знанням справи, яка досліджена 

всебічно. Стосовно психології це означає, що її слід вивчати з метою 

здобуття наукової орієнтації в психіці людини, аби розуміти й пояс-

нювати особливості її вияву в діях, учинках, поведінці реальних людей 

і на цій основі правильно взаємодіяти з ними в повсякденній практиці.  

Сьогодення диктує нам нові вимоги до професійної підготовки 

майбутніх спеціалістів. Уже запроваджено ступеневу систему освіти. 

Уводяться нові спеціальності, а в їхніх межах – і конкретні спеціаліза-

ції. Така перебудова професійної підготовки зачепила також і психоло-

гічні факультети. 

Спеціаліст не виховується в соціально стерильній навчальній 

“пробірці”, де здійснюється обмін інформацією між викладачем і сту-

дентом, а є носієм суспільних відносин. Як писав З. Ільєнков, “особис-

тість... народжується, виникає (а не проявляється) в просторі реальної 

взаємодії щонайменше двох індивідів, пов’язаних між собою через речі 

і речові тілесні дії з ними” (цит. за [1, 27]). Розвиток особистості – це 

результат колективної співпраці, спільної соціальної справи, якою є 

процес навчання, де має місце як індивідуальне, так і групове засвоєння 

знань, що особливо важливо в колективній роботі. Індивідуалізацію 

навчання як умову розвитку особистих обдарувань майбутніх спеціалі-

стів потрібно поєднати з реалізацією колективних форм навчальних 
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занять. Це найважливіша передумова успішної підготовки спеціаліста 

для колективної за своєю суттю професійної праці. 

Одна з важливих тенденцій розвитку професійної освіти полягає 

в перегляді самої концепції організації навчально-пізнавальної діяль-

ності, педагогічного керівництва нею. Від концепцій твердого, автори-

тарного управління, де студент або слухач править за об’єкт навчаль-

них впливів, варто перейти до системи організації, підтримки й стиму-

лювання пізнавальної самодіяльності суб’єкта навчання, до створення 

умов для творчості, до навчання творчості, до педагогіки співпраці. На 

це спрямовано ідеологію активного навчання, у якому “школа пам’яті” 

поступається місцем перед “школою мислення”, перед дослідницьким 

підходом до засвоєння теорії, професійної й соціальної практики. 

Завдання полягає в тому, щоб реальності буття, професійної 

діяльності, “повернуті” науками до знакових систем і ще раз “перео-

дягнені” в дидактичний одяг, розвернути в адекватні цим реальностям 

форми навчально-пізнавальної діяльності і таким чином повернутися 

до життя, практики, які збагачено їхнім теоретичним баченням, тобто 

здійснити рух від абстрактного до конкретного, не відриваючи їх один 

від одного і не розчинюючи один в одному. 

Таке навчання, у якому за допомогою системи дидактичних 

форм, методів і засобів моделюється предметний і соціальний зміст 

майбутньої професійної діяльності спеціаліста, а засвоєння абстрактних 

знань як знакових систем покладено в канву цієї діяльності, є продук-

тивним і перспективним. Ефективність його полягає в тому, що воно 

активізує пізнавальні інтереси, збуджує цікавість до майбутньої про-

фесійної діяльності. Учіння не зациклюється саме на собі – учитися, 

щоб отримати знання, а постає тією формою особистісної активації, яка 

забезпечує виховання потрібних предметно-професійних і соціальних 

властивостей особистості спеціаліста. 

Знання – це перевірений практикою результат пізнання дійс-

ності, правильне відображення її людиною, що стало керівництвом до 

дії. Знання – це не перекодування інформації на мову мозкових струк-

тур. Щоб інформація перетворилася на знання, студент має зрозуміти її 

смисл, тобто переорієнтувати минулий досвід з урахуванням отримано-

го нового змісту в ситуаціях, у яких цю інформацію відбито. Знання є 

підструктурою особистості, що включає не тільки відображення пред-

метів об’єктивної дійсності, а й дійове ставлення до них, особистісний 

смисл засвоєного. Інформація, засвоєна формально, наче закриває пе-

ред людиною можливість практичної дії. Звідси й виникає в студента 
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відчуття безглуздості нагромадженої інформації про запас, безглуздості 

процесу навчання. 

Щоб стати теоретично й практично компетентним, студентові 

слід зробити подвійний перехід: від знака (інформації) до думки, а від 

думки – до дії, учинку. Перехід від інформації до її застосування опо-

середковується думкою, що й робить цю інформацію осмисленим 

знанням.  

Таким чином, щоб одержати статус знання, усвідомленого 

відбиття дійсності, інформація із самого початку повинна “приміряти-

ся” до дії, засвоюватися в її контексті. Потрібно, щоб кожне поняття, 

яке вводиться, перебудовувало структуру минулого досвіду студента, і 

щоб проглядалися її змістові зв’язки із ситуаціями майбутнього про-

фесійного використання. Тільки в такому разі можна говорити про ро-

звиток спеціаліста в навчанні.  

Об’єктом нашого дослідження є навчальний процес. Він і визна-

чив мету наукового пошуку – перевірити, наскільки наявні форми по-

дачі знань сприяють активізації пізнавального інтересу в майбутнього 

психолога. Відповідно до неї ми визначили основне завдання: як у про-

цесі професійного становлення відбувається формування системи по-

треб і мотивів.  

Теоретичний аналіз передового педагогічного досвіду показує, 

що найхарактернішим напрямом підвищення ефективності вузівського 

навчання є створення таких психолого-педагогічних умов, у яких сту-

дент може зайняти активну особистісну позицію і повною мірою роз-

критися як суб’єкт навчальної діяльності. Без певного рівня активності 

людини, що знаходить висвітлення хоча б в елементарних актах уваги, 

не може відбутися навіть простий факт пізнання. Тому в цьому разі 

йдеться не про зіставлення “активний – пасивний”, а про рівень і зміст 

активності студента, зумовленої тим чи іншим методом навчання: ак-

тивності на рівні сприймання і пам’яті, уяви і творчого мислення, ак-

тивності відтворення або створення нового, тобто соціальної актив-

ності. 

Така постановка питання приводить до обґрунтування дидактич-

ного принципу активності особи в навчанні і професійному самовизна-

ченні, який визначає систему вимог до навчальної діяльності студента і 

педагогічної діяльності викладача, до їхньої взаємодії. У психологічно-

му аспекті реалізація принципу творчої пізнавальної активності особи-
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стості студента означає забезпечення принципу “зовнішні причини 

діють через внутрішні умови”. 

За внутрішні умови можуть правити різні суб’єктивні чинники: 

минулий досвід, вид і рівень мотивації, система стосунків особистості 

зі світом та іншими людьми, способи діяльності і т. ін. Інтегральним 

виявом цих чинників і може бути рівень активності суб’єкта в навчанні, 

його включеності у взаємодію з пізнаваним змістом, яку опосередкова-

но безпосередньо контактами з викладачем. 

Система потреб і мотивів багато в чому визначає не тільки 

напрям і рівень активності людини, а й своєрідність її особистості. Мо-

тиви становлять ієрархію, яка характеризує цілісну особистість у всіх 

галузях діяльності. Вони спонукають людину ставити проблеми, кон-

центрувати зусилля на їхньому розв’язанні. Тому виховання особи-

стості фахівця означає насамперед формування системи професійних 

потреб і мотивів. Їхнє співвідношення зумовлює вибір змісту конкрет-

них форм і методів навчання, умови організації всього процесу фор-

мування активної творчої особистості. 

Мотиви пізнавальної діяльності визначають її значення. Вони 

досить різнорідні, оскільки відображають різноманіття ситуацій, у яких 

перебігає ця діяльність. Можна виділити дві великі групи мотивів: до-

сягнення і пізнавальні. У першій групі пізнавальна діяльність є лише 

засобом досягнення мети, що міститься поза самою пізнавальною 

діяльністю (широкі соціальні мотиви, зовнішні мотиви, мотиви досяг-

нення), у другій вона сама є метою (мотиви, що породжуються діяль-

ністю, внутрішні, пізнавальні мотиви). 

Пізнавальною є така мотивація, за якої невідоме нове знання 

збігається з метою пізнавальної діяльності, а мотивація досягнення – це 

мотивація, за якої пізнавальна діяльність є лише засобом досягнення 

мети, що міститься поза цією діяльністю. У першому випадку слухача 

цікавить процес і зміст пізнаваного, а в другому – той прагматичний 

результат, який може бути одержано в результаті якихось пізнавальних 

зусиль, наприклад, позитивна або висока оцінка на іспитах. 

Основу мотивації досягнення, за Д. Аткінсоном, становить праг-

нення до успіху та уникнення невдачі. Загальна сила прагнення, або 

енергія, що вивільняється при цьому, є результатом суб’єктивної 

ймовірності успіху – невдачі, сили стимуляції і сили мотиву досягнен-

ня. Тому в умовах низької ймовірності досягнення сила прагнення 

зменшується за рахунок зниження невизначеності ситуації [2, 61]. 
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За результатами наших психологічних досліджень доведено, що 

на формування особистості і її психічний розвиток постійний і стійкий 

вплив роблять знання, сформовані саме на пізнавальному інтересі. Ро-

звиток пізнавальної мотивації значно підвищує активність студента та 

ефективність самого процесу навчання. Пізнавальна мотивація є також 

основою розвитку схильностей людини. 

З появою пізнавальної мотивації відбувається перебудова про-

цесів сприймання, пам’яті, мислення та інших здатностей людини, що 

сприяють виконанню діяльності, яка викликала інтерес. Так, систему 

післядипломної освіти зорієнтовано переважно на стимуляцію саме 

професійної мотивації досягнення – здобути знання, які буде успішно 

використано безпосередньо в професійній діяльності. Це робить акту-

альною проблему виявлення психолого-педагогічних умов, у яких 

пізнавальна мотивація спочатку породжується, а потім трансформуєть-

ся в професійну мотивацію. 

Коли головною турботою студента денної форми навчання є 

успішність, а професійні знання і вміння – другорядними, то це не 

означає відмову від мотивації досягнення. Обійти її неможливо. Про-

фесійну мотивацію досягнення слід поставити на службу мотивації 

пізнавальній, а не навпаки, маючи на увазі головне – загальний і про-

фесійний розвиток майбутнього фахівця. При цьому саме поняття “до-

сягнення” не повинно зводитися до уявлення про отримання оцінки. 

Опанування професійних знань є неодмінною умовою дальшого про-

фесійного становлення майбутнього психолога [3, 16]. 

Результати психологічних досліджень довели, що пізнавальна 

мотивація народжується щоразу як первинна, ситуативна потреба і є 

невід’ємним елементом навчального процесу. Вона постає відносно 

самостійним психологічним чинником, що визначає тип і рівень актив-

ності людини. Із збільшенням інтенсивності пізнавальної мотивації час, 

що приділяється пізнавальній діяльності, значно зростає.  

Таким чином, пізнавальна мотивація є не так виявом стійкої осо-

бистісної риси, як віддзеркаленням заданих умов діяльності. Актив-

ність слухача в навчальній діяльності показує не тільки внутрішню, а й 

зовнішню зумовленість пізнавальної мотивації. Можливості формуван-

ня в студентів такої мотивації створюються в разі використання форм і 

методів активного навчання, у якому задовольняється пізнавальний 

інтерес майбутнього фахівця. Це відбувається в процесі взаємодії 

викладача і студентів. На рівень мотивації впливає тип взаємодії і 

спілкування між ними, а також уміння викладача так організувати 
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діяльність студентів, щоб надмірна стимуляція мотивації досягнення не 

перешкоджала можливості породження й розвитку пізнавальної моти-

вації. Хоча пізнавальна мотивація є одним із найдієвіших мотивів нав-

чання, потрібно створювати психолого-дидактичні умови для того, щоб 

вона стала початком розвитку професійної мотивації і професійної 

спрямованості майбутнього фахівця. Поєднання пізнавального інтересу 

до предмету і професійної мотивації справляє більший вплив на успіхи 

в навчанні. 

Між мотивами навчання і мотивами вступу до вузу завжди є 

прямий зв’язок, а саме бажання вчитися на психологічному факультеті 

править за об’єктивний показник позитивного ставлення до професії. 

Слухачі факультету позитивно ставляться до професійної діяльності, 

що може зберегтися до закінчення навчання. Але таке ставлення не 

догматичне і може змінюватися. Причина в самих професійних знан-

нях. Отримуючи їх, слухачі, починають поступово розуміти сутність 

проблем, які в майбутньому вони розв’язуватимуть.  

Професійна мотивація і професійна спрямованість не формують-

ся, якщо в навчальному процесі не представлено тих чи інших еле-

ментів майбутньої професійної діяльності. Це свідчить на користь 

зміни форм подання професійних знань, що зумовлюють активізацію 

пізнавального інтересу майбутніх фахівців у різних галузях психології. 

Їхньою основою має бути орієнтація студента на майбутню професійну 

діяльність, яка моделюється безпосередньо в навчанні. 

Отже, професійні знання, які здобувають студенти під час нав-

чання, є потужним активатором пізнавальної активності. Саме вони 

породжують не тільки інтерес до самого процесу здобуття їх, а й до 

майбутньої професійної діяльності. Здобувши відповідну психологічну 

освіту, молодий спеціаліст стає готовим до успішного розв’язання про-

фесійних завдань і тих проблем, на які він наштовхнеться під час робо-

ти з людьми різних категорій.  
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Світлана Козачук

 

 

ВІКОВА ДИНАМІКА ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

 

Реалії сьогодення надзвичайно гостро висвітлюють потребу 

українського суспільства у творчих особистостях, компетентних фахів-

цях із знанням іноземних мов, професіоналах, здатних не лише запози-

чувати прогресивний досвід, а й готових до створення і впровадження 

нових оригінальних ідей, до взаємовигідної участі в міжнародній спів-

праці. А тому перед національною освітою постає завдання створення 

оптимальних умов для розвитку пізнавальної активності підростаючого 

покоління, без якої унеможливлюється самостійна творча діяльність 

людини, повноцінне розкриття її індивідуальності та здійснення особи-

стості.  

Молодший шкільний вік, що характеризується стрімким становлен-

ням інтелектуальних, почуттєвих та вольових функцій, є вирішальним не 

лише для розвитку пізнавальної активності, це також надзвичайно 

сприятливий період для оволодіння основами іншомовної комунікати-

вної компетенції. 

Маючи на меті з’ясування особливостей розвитку пізнавальної 

активності учнів початкових класів у процесі вивчення іноземної мови 

та визначення динаміки впродовж молодшого шкільного віку, немож-

ливо було не звернутися до проблеми визначення критеріїв пізнаваль-

ної активності – істотних ознак, на підставі яких оцінюється дослі-

джуване явище. Спираючись на досвід дослідників, які зверталися до 

дотичної проблематики [1–3], узагальнюючи та систематизуючи за-

пропоновані ними показники, зважаючи на властиві молодшим шко-

лярам особливості структурної організації пізнавальної активності та 

враховуючи специфіку іноземної мови, як навчальної дисципліни, ви-

значення особливостей розвитку пізнавальної активності молодших 

школярів у процесі засвоєння іноземної мови було вирішено ґрунтува-

ти на таких основних критеріях: рівень засвоєних знань, володіння 

вміннями й навичками іншомовного спілкування; допитливість; над-

ситуативність; енергійність (працездатність) як здатність до тривало-

го напруження під час вивчення іноземної мови; інтерес, позитивна 

пізнавальна мотивація до вивчення іноземної мови; виразність та інте-
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нсивність пов’язаних із навчанням емоційних виявів; ініціативність; 

самостійність (автономність) під час виконання завдань різної склад-

ності; регулярність виконання домашніх завдань; сумлінність, старан-

ність і ретельність у виконанні завдань; самоконтроль та самооргані-

зованість; наполегливість.  

Запропоновані показники, на нашу думку, досить повно та 

всебічно характеризують пізнавальну активність учнів. Вибір таких 

критеріїв було також зумовлено тим, що діагностування пізнавальної 

активності молодших школярів має, з одного боку, спиратися на 

найбільш суттєві характеристики цього явища, а з другого – -

ватися зручній, швидкій та доступній реєстрації в умовах шкільного 

навчання.  

Наведені критерії було покладено в основу комплексної діагнос-

тичної методики визначення особливостей розвитку пізнавальної актив-

ності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови. Ця мето-

дика передбачає опитування вчителів іноземної мови, батьків та власне 

молодших школярів у письмовій або усній формі. Опитувальники для 

різних категорій опитуваних (учителів, батьків, учнів) не є ідентичними. 

Особливості розвитку пізнавальної активності кожного окремого школя-

ра мають визначатися через аналіз та зіставлення даних усіх трьох опи-

тувальників.  

Опитувальники виконано у формі стандартизованих анкет, що 

містять шістнадцять запитань для вчителя іноземної мови та по вісім-

надцять запитань для батьків учнів і самих молодших школярів. (Опи-

тування учнів, які мають труднощі із читанням, можуть здійснюватися 

у формі індивідуальної бесіди). На кожне запитання опитувальників 

пропонується кілька можливих ва

три варіанти відповідей; вибір певного варіанта вказує на високий, се-

редній або низький рівень розвитку пізнавальної активності школяра. В 

окремих запитаннях є два або п’ять-шість варіантів відповідей. В анке-

тах для вчителів і батьків передбачено також можливість приміток та 

коментарів.  

У характеристиці рівнів розвитку пізнавальної активності моло-

дших школярів у процесі вивчення іноземної мови традиційним є роз-

поділ на три рівні: репродуктивний (виконавський), реконструктивний 

(пошуково-виконавський) і творчий. Проте оскільки в молодшому шкі-

льному віці пізнавальна активність є недосконалою й нестабільною і 

лише проходить фазу становлення, до того ж, за свідченням 

І. Вікторенко, серед молодших школярів творчий рівень пізнавальної 

активності виявляється лише в поодиноких випадках [2], доцільніше, на 
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нашу думку, розглядати рівні розвитку пізнавальної активності молод-

ших школярів як низький, середній та високий. 

До групи з високим рівнем розвитку пізнавальної активності 

в процесі вивчення іноземної мови доцільно зарахувати тих молодших 

школярів, яким притаманна яскраво виражена допитливість. Ці діти 

намагаються проникнути в сутність мовних явищ, з’ясувати 

незрозумілі моменти. Такі учні мають підвищений сталий інтерес до 

навчання, у них переважає пізнавальна та позитивна соціальна 

мотивація до вивчення іноземної мови, під час занять вони відчувають 

сильні пізнавальні емоції. Ці школярі зазвичай беруть активну участь у 

всьому, що відбувається на уроці (обговореннях, іграх тощо), завжди 

готові відповідати або доповнювати відповіді однокласників, вони 

уважні й зосереджені під час занять, включені в процес навчання, рідко 

відволікаються. Такі діти майже завжди (за рідкісним вийнятком) 

підготовлені до уроку, вони сумлінно й ретельно виконують як усні, 

так і письмові роботи, залюбки виконують додаткові завдання, здатні 

тривалий час напружено працювати над завданням з іноземної мови. Ці 

учні рідко потребують нагадування про неодмінність виконувати 

домашню роботу з іноземної, завжди пам’ятають про свої обов’язки. 

Домашні завдання ці школярі зазвичай виконують систематично і рідко 

потребують сторонньої допомоги. 

Середній рівень розвитку пізнавальної активності молодших 

школярів у процесі засвоєння іноземної мови характеризується 

ситуативною допитливістю, менш стійким, порівняно з попередньою 

групою, інтересом до вивчення іноземної мови. Переважає позитивна 

соціальна мотивація, хоча мотиви уникнення неприємностей також є 

характерними для цієї групи учнів. Їм також притаманні позитивні 

пізнавальні емоції під час занять іноземною мовою, але вони 

виникають рідше, не надто інтенсивні і менш виразні. Ці учні не 

уникають участі в навчальному процесі, проте їхня ініціативність та 

поведінкова активність на уроках є ситуативною, часом вони можуть 

відволікатися, бути неуважними. Вони бувають не підготовлені до 

уроку, можуть не надто старанно виконувати усні та письмові роботи. 

Такі діти часто потребують нагадування про те, що слід розпочати 

виконувати домашнє завдання. Нерідко вони просять дорослих про 

допомогу та потребують періодичного зовнішнього контролю. І хоча ці 

учні здатні за певних умов деякий час напружено працювати над 

завданням з іноземної, усе-таки розваги та ігри видаються їм більш 

привабливими. 

Для молодших школярів із низьким рівнем розвитку 

пізнавальної активності іноземна мова є радше прикрою 
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доконечністю в їхньому житті, аніж захопливою подорожжю до країни 

негативна мотивація з прагненням уникнути неприємностей. Виразні 

пізнавальні емоції не є для них характерними. Ці школярі не 

намагаються проникнути в сутність явищ, зрозуміти, дошукатися 

першопричини, їх приваблює лише зовнішній бік навчального процесу, 

його яскравість, розважальність і поверхова цікавість. Такі учні не 

виявляють ініціативності під час занять з іноземної мови, вирізняються 

байдужістю до навчання, часто неуважні, відволікаються, займаються 

сторонніми справами або взагалі мають відсторонений вигляд. Вони 

часто або навіть систематично не виконують домашньої роботи, усні та 

письмові завдання зазвичай зроблені недбало. Самостійно виконати 

роботу на належному рівні для них надто складно, і тому вони зазвичай 

потребують допомоги та постійного контролю з боку дорослих. 

Тривала напружена робота над завданням з 

них, адже мультики та ігри є набагато веселішими. 

У дослідженні особливостей пізнавальної активності учнів поча-

ткових класів у процесі засвоєння іноземної мови та вивченні її вікової 

динаміки брали участь 245 молодших школярів учнів 2–4-х класів 

середніх загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів № 261 та № 266 м. Києва, 

які вивчають англійську мову (серед них 52 учні 2-х класів, 107 учнів 3-

х класів та 86 учнів 4-х класів). До дослідження також було залучено 

батьків цих учнів та їхніх учителів іноземної мови. 

Пізнавальна активність кожного учня оцінювалася з трьох різних 

кутів зору, які часом гармоніювали між собою, часом доповнювали 

один одного, а іноді погляди вчителя, батьків та самого учня значно 

різнилися або й були зовсім протилежними. Тому результати анкету-

вання потребували не так кількісного, як якісного опрацювання.  

Коли оцінки вчителя, батьків і самого учня відповідали високому 

рівневі розвитку його пізнавальної активності, ми визначали цей рівень 

як високий. Якщо ж школяр свідомо обирав такі варіанти відповідей, як 

“не подобається вивчати англійську”, “відмовився б вивчати англійсь-

ку, якби це було можливо” та навіть за умови позитивної характеристи-

ки з боку вчителя і батьків, а також незважаючи на високий рівень нав-

чальної успішності, ми не могли зарахувати такого учня до групи шко-

лярів із високим рівнем розвитку пізнавальної активності. 

Слід зазначити, що діти, прагнучи відповідати очікуванням ото-

чення, не часто обирали відповіді, які характеризують їх з негативного 

боку. І якщо вже учень свідомо і всупереч очікуванням обирав такі 



Психологічний світ освіти 

 

 79 

відповіді, це привертало особливу увагу, сприймалося як певний сигнал 

неблагополуччя. Дуже часто вибір школярем кількох негативних 

варіантів відповідей збігався з оцінкою рівня розвитку його пізнаваль-

ної активності дорослими як низького. Але бувало й навпаки, коли ди-

тина, маючи невтішні результати навчальної успішності з предмету та 

не надто високі оцінки пізнавальної активності з боку вчителя і батьків, 

здебільшого обирала позитивні відповіді, тобто або не усвідомлювала 

певних особливостей власної поведінки, або не хотіла показувати себе з 

невигідного боку. 

Учнів, яких ми зарахували до групи із середнім рівнем розвитку 

пізнавальної активності, найчастіше обирали проміжні варіанти 

відповідей. До цієї групи ми також відносили учнів, щодо яких батьки і 

вчителі висловлювали доволі протилежні погляди, а самі діти мали се-

редні результати успішності з предмету та не обирали негативних 

варіантів. 

Було також виокремлено дві додаткові підгрупи, які характери-

зуються: середнім рівнем розвитку пізнавальної активності, що має 

тенденцію до високого; середнім рівнем розвитку пізнавальної, що має 

тенденцію до низького. 

Висновки, які було зроблено за результатами проведеного опи-

тування дали змогу досить чітко розподілити молодших школярів на 

умовні групи з високим; середнім, що має тенденцію до високого; се-

реднім; середнім, що має тенденцію до низького, і низьким рівнями 

розвитку пізнавальної активності в процесі вивчення іноземної мови 

(табл.).  

Таблиця  

Рівні розвитку пізнавальної активності учнів 2–4-х класів 

у процесі вивчення іноземної мови (%) 

Рівні розвитку 

пізнавальної 

активності 

Класи 

Усього 
2-й 3-й 4-й 

Високий  3,8 3,7 2,3 3,2 

Середній із 

тенденцією  

до високого 

13,5 11,2 7,0 10,2 

Середній 25,0 24,3 20,9 23,3 

Середній із 

тенденцією 

до низького 

28,9 29,9 31,4 30,2 

Низький 28,9 30,9 38,4 33,1 
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Результати дослідження дають змогу зробити висновок, що 

впродовж молодшого шкільного віку пізнавальна активність учнів, які 

вивчають іноземну мову, зазнає певних трансформацій. Проте загальна 

картина пізнавальної активності, яку спостерігаємо в 2-му класі, 

зберігається по 4-й клас. Характеризуючи цю ситуацію, зауважимо, що 

лише невелика частина дітей, які вивчають іноземну мову, перебуває на 

високому рівні розвитку пізнавальної активності. Утім, із 2-го по 4-й 

клас відбувається певне переструктурування загальної картини розвит-

ку пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення іно-

земної мови. 

Зокрема, якщо в 2-му класі кількість учнів із середнім, що має 

тенденцію до низького, і низьким рівнем розвитку пізнавальної актив-

ності однакова, у 3 му класі частка учнів із низьким рівнем розвитку 

пізнавальної активності порівняно із середнім, що має тенденцію до 

низького, дещо збільшується, то в 4-му класі ця різниця стає досить 

відчутною за рахунок збільшення кількості учнів із низьким рівнем 

розвитку пізнавальної активності. Як бачимо, із 2-го по 4-й клас зростає 

кількість школярів, які мають низький рівень розвитку пізнавальної 

активності. 

Збільшується частка тих, хто має середній рівень із тенденцією 

до низького, за рахунок послідовного зменшення кількості учнів, які 

мають середній та середній із тенденцією до високого рівні розвитку 

пізнавальної активності. Зменшується, натомість, кількість учнів із ви-

соким рівнем розвитку пізнавальної активності. 

Таким чином, дані, отримані в результаті вивчення особливостей 

і динаміки пізнавальної активності учнів початкових класів у процесі 

засвоєння іноземної мови, дають змогу зробити такі висновки: 

 більшість молодших школярів, які вивчають іноземну мову, 

мають низький та середній із тенденцією до низького рівні розвитку 

пізнавальної активності; 

 за рахунок поступового зменшення частки школярів, які 

мають високий, середній із тенденцією до високого та середній рівні 

розвитку пізнавальної активності, збільшується кількість учнів із 

недостатніми рівнями пізнавальної активності.  

Недостатню пізнавальну активність учнів початкових класів у 

процесі засвоєння іноземної мови можна пояснити несформованістю, 

недосконалістю та нестабільністю її окремих структурних компонентів. 

Пізнавальна активність ще не може бути усталеною властивістю особи-

стості, що є характерним і закономірним явищем у молодшому шкіль-

ному віці. Викликає занепокоєння тенденція зниження рівня розвитку 
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пізнавальної активності учнів, що з роками посилюється. Отримані дані 

є ще одним підтвердженням думки вчених про поступове “згасання” 

пізнавальної активності за умов браку цілеспрямованої роботи в 

напрямі її розвитку [4]. 

Спираючись на результати проведеного дослідження, за перспек-

тивний напрям дальшої роботи вважаємо визначення механізмів пізна-

вальної активності молодших школярів у процесі засвоєння іноземної 

мови, удосконалення яких має бути покладено в основу програми ро-

звитку пізнавальної активності учнів початкових класів. 
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У дослідженнях, присвячених вивченню впливу емоційної сфери 
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учнями, допомагають формуванню в них позитивного емоційного став-

лення як до навчальних, так і до виховних ситуацій. 

Психологічна атмосфера в школі, особистий досвід учня, його 

очікування та реакції на вимоги педагога, формування системи власних 
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цінностей стали найважливішими компонентами навчально-виховного 

процесу і суттєво змінили напрям досліджень емоційних аспектів на-

вчання та виховання [1, 10–11]. Педагоги завжди підкреслювали зна-

чення емоцій у вихованні та спілкуванні, однак якщо раніше увагу на-

самперед звертали на негативні емоції – такі як страх бути покараним 

або боязнь невдачі, то тепер інтерес викликають можливості позитив-

ного впливу емоційних переживань у навчально-виховному процесі.  

Часті негативні стани педагога значно знижують ефективність 

навчання й виховання, підвищують конфліктність у взаємодії з класом 

та колегами, сприяють виникненню й закріпленню в структурі характе-

ру та професійних рисах негативних властивостей, помітно погіршують 

стан здоров’я [2]. За дефіциту задоволення потреби в емоційному кон-

такті суттєво погіршується й розвиток самосвідомості, різко знижуєть-

ся впевненість у собі, своїх можливостях, зменшується самоповага, 

гальмується процес саморегуляції [3]. Сприятливий емоційний тон під-

тримується досить різноманітними стимулами, серед яких пріоритет-

ними є вміння емоційного виразного мовлення, адекватне використан-

ня засобів невербальної комунікації. Досвідчені педагоги, вдало поєд-

нуючи й використовуючи їх, моделюють навчально-виховний процес 

таким чином, щоб уникати вияву в учнів негативних психічних станів: 

тривожності, психічної напруженості, емоційних стресів тощо. Але 

поява таких станів може залежати й від того, як самі учні сприймають 

учителя, наскільки адекватно визначають вони його емоційний стан, чи 

розуміють його невербальну поведінку.  

Метою цього повідомлення є висвітлення результатів проведе-

ного експериментального дослідження з процесу формування вмінь 

використовувати, контролювати та розуміти невербальні компоненти 

мовлення у дітей молодшого шкільного віку. Психодіагностичне об-

стеження проводилося з групами школярів по 20-25 осіб у кожній. За-

гальний обсяг вибірки – 59 учнів третіх і четвертих класів ЗОШ № 10 

та № 26 м. Рівного. 

Серед завдань, які ставилися на цьому етапі дослідження, були: 

простежити, як діти використовують невербальні компоненти мовлення 

в процесі спілкування; виявити, наскільки глибоко розвинуто розумін-

ня невербальних знаків учителя в дітей; з’ясувати рівень розвитку са-

моконтролю в школярів щодо використання невербальних компонентів 

мовлення. 

Теми завдань підбиралися з урахуванням інтересів дітей цього 

віку, наприклад, “Чим ви займаєтеся надворі під час прогулянок?”, 

“Чим ви займаєтеся в школі?”, “Що ви робите вдома?’’ тощо. 
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У процесі спостереження фіксувалися всі жести та мімічні рухи, 

які використовувала дитина. Далі для зручності аналізу фіксовані жести 

було розподілено на три підгрупи. До першої зараховано жести, які 

імітують реальні дії дітей (наприклад: плаває, копає, кидає м’яч тощо). 

До другої підгрупи віднесено жести, що замінюють слова або підси-

люють їхнє значення (великий, високий, я, ми, тощо). У третю групу 

ввійшли жести, що передають почуття, стани та настрій учнів. 

Використання невербальних компонентів оцінювалися таким 

чином: 2 бали – жести й міміка різноманітні, використовуються впев-

нено, розповідь тривала в часі; 1 бал – використання не більш як чо-

тирьох жестів, без мімічних рухів, виникнення потреби у вербальних 

засобах; 0 балів – використання одного-двох жестів, без міміки, наявна 

потреба допомоги з боку експериментатора. 

Після перегляду повідомлень проводилася бесіда. Дітям стави-

лися запитання такого змісту: “Про що розповідав (ім’я обстежувано-

го)?”, “Що він хотів показати цим жестом або мімічним рухом?” 

(експериментатор відтворює жести або мімічні рухи, що мали місце в 

розповіді обстежуваного). Оскільки рівень розповідей був неоднако-

вий, то для отримання більш точних результатів “дітям-слухачам” ста-

вилися запитання за розповіддю не одного, а кількох обстежуваних.  

Кожній дитині ставилося по п’ять запитань: одне – на розуміння 

загального змісту розповідей, по два запитання – на розуміння кон-

кретних жестів і мімічних рухів. Відповіді заносилися в індивідуальні 

протоколи діагностичного обстеження та оцінювалися таким чином: 2 

бали – правильна відповідь; 1 бал – частково правильна відповідь або 

відповідь із допомогою експериментатора чи друзів; 0 балів – непра-

вильна відповідь. 

Наступним кроком було проведення бесід із самим обстежува-

ним. Відтворюючи його жести й мімічні рухи, запитували, що саме він 

хотів показати, використовуючи їх рухи. Відповіді давали змогу робити 

висновок про ступінь розвитку в дітей самоконтролю щодо викори-

стання невербальних компонентів мовлення. Усього школярам стави-

лося по чотири запитання: два запитання на жести і два на використан-

ня мімічних рухів. 

Відповіді фіксувалися в індивідуальних протоколах та оцінюва-

лися за трибальною системою: 2 бали – у відповіді дитина пояснює свій 

жест, називає конкретний об’єкт або емоцію, яка пов’язана із цим же-

стом; 1 бал – дитина говорить, що в неї просто так вийшло, або називає 

не одну, а дві-три дії чи об’єкти, що пояснюють жест або мімічний рух; 

0 балів – дитина не знає, як відповісти, або відповідає неправильно.  
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Рівень розвитку жестів і міміки в школярів визначався за загаль-

ною кількістю набраних балів. Високий рівень – 14–20 балів, середній – 

7–13, низький – 0–6 балів. Основним параметром, що дає змогу прове-

сти якісний аналіз результатів, є належність використовуваних жестів 

до названих груп. У якісному аналізі розглядалася не лише кількість 

жестів і мімічних рухів, а й те, до якої підгрупи за мірою складності 

належали ці жести (найскладнішими є жести третьої підгрупи).  

Визначено рівні виконання завдань. Низький рівень означає, що 

учень використовує в розповіді один-два жести першої підгрупи, не 

використовує мімічних рухів, удається по допомогу до вербальних за-

собів та до експериментатора, відчуває труднощі, відповідаючи на за-

питання експериментатора про використані жести. Розуміння жестів 

інших дітей має випадковий характер, дитина їх не аналізує, а нама-

гається розгадати. На середньому рівні учень використовує в розповіді 

три-чотири жести першої підгрупи, один-два жести другої або третьої 

підгрупи, один-два мімічні рухи, застосовує вербальні засоби. На запи-

тання експериментатора про використані жести першої та другої 

підгрупи дає чіткі, обґрунтовані відповіді, а про жести третьої підгрупи 

і мімічні рухи чіткої відповіді не має. Розуміння жестів інших дітей у 

нього розвинуте досить добре, він легко відповідає на запитання про 

жести, які використовують інші діти, але відчуває труднощі у 

відповідях на запитання про мімічні рухи. Високий рівень – це коли 

учень використовує до 10-15 жестів, які належать до всіх підгруп, до 3-

5 мімічних рухів, які і характеризують ставлення самої дитини до пові-

домлення, і безпосередньо відображають тему розповіді. Самоконтроль 

розвинуто добре, дитина відповідає на запитання досить повно й 

обґрунтовано, добре розуміє повідомлення інших дітей. Відповіді 

містять елементи аналізу сприйнятих жестів та мімічних рухів. 

Аналізуючи отримані дані про розуміння, використання та само-

контроль невербальних компонентів мовлення в дітей молодшого шкі-

льного віку, можемо констатувати, що всі 100 % їх використовували в 

розповідях жести першої підгрупи. Жести другої підгрупи використо-

вували 24,5 % обстежуваних. Жести третьої підгрупи – лише 7,5 % 

школярів. Мімічні рухи, що відповідають змістові повідомлення, засто-

совували 9,4 % випробуваних. 

З’ясовано, що обстежувані краще усвідомлюють жести першої 

підгрупи, тобто ті, які позначають конкретні предмети або дії, – 86,7 %. 

Жести другої підгрупи усвідомлюють 64,1 % учнів. Низькі результати 

отримані за жестами третьої підгрупи – 15,9 %, і лише 11,3 % дітей 

контролюють свою міміку. 
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Отже, діти молодшого шкільного віку не вміють достатньою 

мірою контролювати свою жестикуляцію й міміку, особливо ті невер-

бальні компоненти, які передають емоційні настрої і стани.  

Аналіз того, наскільки добре учні розуміють невербальні знаки, 

що їх використовують однолітки, показав, що діти краще розуміють 

жести першої пігрупи (81,1 %), дещо гірше – жести другої підгрупи 

(50,9 %), ще гірше – жести третьої підгрупи (22,6 %) та мімічні рухи 

(24,5 %).  

Підсумовуючи отримані дані, можна зробити висновок, що біль-

шості молодших школярів властивий середній рівень розвитку невер-

бальних засобів спілкування, близько чверті їх перебуває на високому 

рівні і невелика частина залишається на низькому рівні (рис. 1). 

 

22,70%

5,60%

71,70%

високий середній низький

 
Рис. 1. Рівні розвитку невербальних компонентів у мовленні дітей  

до навчального експерименту 

 

На другому етапі дітям пропонувалися ігри та вправи, які спри-

яють розвиткові вмінь адекватно виражати свої емоції за допомогою 

невербальних засобів мовлення (за допомогою міміки й жестів), розпі-

знавати жести й міміку вчителя.  

Підбір ігор і вправ ґрунтувався на таких принципах: 

послідовність у пред’явленні ігор та вправ на формування певних нави-

чок спілкування; ігри та вправи повинні бути доступними для розумін-

ня та викликати інтерес. Набір ігор і вправ мав такий вигляд. 
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1. “Вправи-наслідування” на розвиток умінь використовувати 

жестикуляцію. Мета – навчити дитину використовувати різноманітні 

жести у власному мовленні. 

2. “Вербально-невербальні вправи” на розвиток умінь 

поєднувати жестикуляцію з вербальним супроводом. Мета – навчити 

дітей підбирати до речень, текстів відповідні жести, що дають змогу 

точніше сприймати повідомлення, завдяки чому конкретизується або 

уточнюється смисловий зміст спілкування. 

3. “Ігри-ситуації” на розвиток умінь використовувати жести в 

багатьох ситуаціях спілкування. Мета – навчити дітей використовувати 

в спілкуванні різноманітні жести й постави залежно від теми розмови, 

настроїв учасників спілкування, їхнього ставлення один до одного і до 

теми повідомлення. 

4. “Вправи-наслідування” на розвиток умінь адекватно викори-

стовувати міміку. Мета – навчити дітей продукувати різні мімічні рухи, 

вміти виражати як прості, так і складні емоції. 

5. “Етюди на вираження емоцій”. Основна мета цих етюдів – 

навчити дітей за допомогою жестів та міміки виражати емоційні стани 

за поставленими завданнями. Етюди супроводжувалися вербальними 

висловлюваннями. 

6. “Ігри-драматизації” на розвиток умінь за допомогою невер-

бальних і паралінгвістичних компонентів мовлення показувати стани 

учасників спілкування або зображувати літературних героїв (якщо 

розігруються ситуації з літературних творів). 

Роботу було організовано на два етапи. На першому етапі шко-

лярів знайомили з поняттями “жест”, “постава”, “пантоміміка”, “темп”, 

“пауза”, “інтонація”. На цьому ж етапі їх знайомили із жестами, що 

заміняють слова або підсилюють їхнє значення. Наприклад: “великий”, 

“високий”, “я”, “ми”, “підійди до мене”. Особлива увага зверталася на 

правильне, культурне застосування цих жестів. Спочатку школярі ви-

конували жести механічно, наслідуючи дорослого і без вербального 

супроводу, а далі їм пропонувалося підбирати потрібні жести для су-

проводу вербальних повідомлень. Для закріплення вироблених умінь 

школярі брали участь у дидактичних іграх, де використовувалися вже 

засвоєні ними жести. 

Далі дітей знайомили з поняттям “міміка”. Спочатку навчали ви-

ражати прості емоції за допомогою міміки (радість, смуток, гнів), далі – 

складні (інтерес, презирство, страх, провина). Потім вони виконували 

етюди на вираження емоцій, де передбачалося використання міміки та 
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відповідних жестів. На цьому етапі дітей знайомили із жестами, що 

виражають стани й настрої людини. Для вивчення пропонувалися такі 

групи жестів і постав: а) захисту, довіри; б) роздумів, сумніву; 

в) упевненості, невпевненості, самооцінки; г) небажання спілкуватися; 

д) агресії, злості. 

Протягом усього періоду навчання особлива увага приділялася 

розвиткові умінь розуміти й аналізувати невербальні компоненти мов-

лення інших осіб. Було спеціально підібрано “вправи-завдання”, спря-

мовані на розвиток саме цих компонентів у мовленні інших людей. Ці 

вправи містили розв’язання низки послідовних задач: аналіз ситуації 

спілкування; аналіз використовуваних співрозмовником жестів, міміч-

них рухів; розробка власної лінії поведінки; прогнозування ситуації 

залежно від власної поведінки. 

Головною умовою проведення навчального експерименту було 

забезпечення атмосфери психологічної захищеності школярів, де будь-

яка спроба дитини самостійно вибрати варіант виконання вправи мала 

б підтримку з боку експериментатора. Потрібно було створити атмос-

феру невимушеного, вільного спілкування, пам’ятаючи про те, що ма-

лоемоційні, замкнуті, сором’язливі діти потребують особливого підхо-

ду. Їх слід було систематично підбадьорювати у власних спробах бра-

тися за виконання більш складних завдань. 

Після навчального етапу дослідження ми отримали дані, що сві-

дчать про збільшення кількості дітей, які використовують жести, що є 

замінниками слів або такими, що підсилюють їхнє значення, із 24,5 % 

до 71,6 %; жести, що виражають стани людини, до початку навчання 

використовували 7,5 %, після – 39,6 %. Мімічні рухи використовували 

9,4 % дітей до навчання і 50,9 % після. 

Порівнюючи отримані дані, ми виявили тенденцію збільшення 

кількості школярів, які використовують жести другої і третьої підгруп 

та мімічні рухи. Особливо це стає очевидним у порівнянні показників 

за жестами другої підгрупи. Наприклад, у розповідях дітей до прове-

дення навчального етапу експерименту було представлено жести, що 

виражають конкретні дії (копає, кидає м’яч, миє, плаває тощо), а після 

навчання діти, поряд із перерахованими, почали використовувати жес-

ти та мімічні рухи, що характеризують їхній настрій, ставлення до того, 

що вони робили (радість від гри, смуток від програшу, незадоволення 

від прибирання тощо).  

Після навчання зросла кількість дітей, які усвідомлено контро-

люють свої жести й мімічні рухи. Так, частка дітей, які використовують 
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жести, позначають певні предмети, дії, зросла до 98,1 %; жести, що 

замінюють слова, – до 92,4 %; жести, що виражають стан людини, усві-

домлено контролюють 73,5 %; мімічні рухи усвідомлюють і контро-

люють 39,6 % школярів. Отже, найбільше зростання отримано за жести 

третьої підгрупи, найменше – за мімічними рухами. 

Факт збільшення після навчання кількості тих, хто розуміє жести 

й міміку своїх однокласників, є особливо важливим, оскільки на насту-

пному етапі дослідження ми мали з’ясувати рівень розуміння молод-

шими школярами невербальних компонентів мовлення, які використо-

вує вчитель у навчальній ситуації уроку, і те, як вони впливають на 

емоційний стан дитини.  

Кількість дітей, які розуміють жести, що передають стани люди-

ни, зросла до 49,5 %; мімічні рухи – до 47,1 %. Кількість дітей, які ро-

зуміють жести, що називають конкретні дії та предмети, збільшилася 

до 90,5 %. Діти стали краще розуміти й жести однолітків, які викорис-

товуються для заміни слова або для підсилення його значення, – до 

71,6 %. 

Сумарні дані, що визначають рівні розвитку невербальних компо-

нентів мовлення дітей після проведеного навчання, подано на рис. 2. 

35,80%

60,50%

3,70%

високий середній низький

 
Рис. 2  Рівні розвитку невербальних компонентів у мовленні дітей після 

навчального експерименту 

Як видно, після проведеного навчання зменшилася кількість ді-

тей, які перебувають на низькому рівні розвитку невербальної сторони 

мовлення. Така сама тенденція характерна й для учнів, які мають сере-
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дній рівень розвитку, натомість зросла частка щколярів, яким власти-

вий високий рівень розвитку невербальної сторони мовлення. 

Отже, результати експериментального навчання з метою розвит-

ку невербальних засобів спілкування в дітей молодшого шкільного віку 

показують можливість засвоєння та успішного використання їх у влас-

ному мовленні учнів. У результаті організованого навчання сформува-

лися вміння усвідомлено використовувати жести, що виражають стани 

й настрої людини, а також мімічні рухи у спілкуванні з іншими людь-

ми. Вдалося виробити елементарні навички використання школярами 

механізму зворотного зв’язку в спілкуванні та підвищити рівень розу-

міння невербальних засобів спілкування в мовленні інших людей. 
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П СИ ХОЛ ОГІ ЧН А П РАКТ ИКА  
 

 

Тетяна Титаренко

 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПСИХОСОМАТИЧНИМ 

ХВОРИМ 

 

У складній життєвій ситуації нерідко загострюються старі хво-

роби або розпочинаються нові. Крім психологічних проблем, які конче 

треба розв’язувати, внутрішніх конфліктів, із яких бажано якось виби-

ратися, стосунків, які вже нікого не задовольняють, людина має долати 

недугу, боротися з ускладненнями здоров’я, знаходити в собі сили для 

зіткнення з новими тривожними діагнозами. 

Усе починається з традиційного ставлення до власного тіла, яке 

звичайно не усвідомлюється. Але криза ніби спеціально виникає, щоб усе 

таємне й приховане нарешті стало явним, відкритим для самоаналізу. Від-

чуження від власного тіла, таке характерне для дорослої заклопотаної лю-

дини, миттєво зникає, коли тіло відмовляється невтомно працювати, різко 

виснажується, слабне, нездужає. Як уважають засновники синергетики, у 

стані рівноваги матерія сліпа. Криза вибиває з умовної рівноваги, і людина 

через хворобу певним чином прозріває. 

Так виникають запитання до самого себе: Для чого я живу? Тяж-

ко працюю? Відмовляю собі у вільному часі? Подорожах? Відпочинку? 

Якщо заради грошей, щоб вони створили мені тілесний комфорт, за-

безпечили модний одяг, смачну їжу, сексуальні розваги, то все це від-

разу знецінюється, коли тіло починає хворіти. Якщо заради самоствер-

дження, визнання, слави, влади над іншими, ці псевдоцінності теж мит-

тєво тануть, коли виникає тяжка хвороба. Нічого вже не потрібно, хо-

четься лише зменшити біль, перебороти тривогу, повернути втрачені 

можливості. І здається, що тепер, якщо вдасться одужати, стосунки з 

тілом кардинально зміняться. 

Чи прислуховується людина до нескінченних потреб свого тіла? 

Чи, навпаки, забуває про нього, нещадно його експлуатує, ігноруючи 

законні, природні нужди організму? Чи ставиться до тіла амбівалентно: 

ніби прагне здоров’я, ходить до спортивного залу, плаває, любить ту-

ристичні походи, але майже щодня руйнує його недосипанням, переї-
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данням, багатогодинним сидінням перед комп’ютером, курінням та 

алкоголем. У всіх цих випадках передумов для виникнення психосома-

тичних захворювань скільки завгодно. 

Особистість не може жити без тіла, вона залежить від нього 
практично у всьому. Жодного задуму, жодної ідеї не може бути втіле-
но, жодної справи не буде доведено до кінця, якщо тіло не готове для 
цього, якщо йому бракує сил, енергії, стійкості, витривалості. Коли тіло 
раптом виходить із ладу, із ним стає неможливо торгуватися, домовля-
тися, його ніяк не примусиш перетерпіти. А якщо й примусиш, то не-
надовго, і потім наслідки будуть ще важчими. 

Можна сказати, що повсякденна діяльність, грандіозні плани, 
особистісне зростання жорстко опосередковано тілесним дискурсом, 
дискурсом здоров’я-хвороби. Залишається дивуватися, як багатьом лю-
дям удається протягом років про це забувати, безкарно плекаючи шкід-
ливі звички, заплющувати очі на очевидне. Природне здоров’я ніби дає 
нескінченні аванси, і молода людина підсилює навантаження, азартно 
випробовуючи себе на міцність. Але настає час, коли тіло більше не 
може компенсувати всі ці шкідливі впливи, і благополуччя відразу за-
кінчується. 

Розглянемо основні типи ставлення людини до тіла, ґрунтуючись 
на поглядах засновника феноменології Е. Гуссерля, який бачив тіло як 
матеріальний об’єкт, живий організм, компонент смислу та об’єкт ку-
льтури (див. [1, 82]). Відповідно до цих чотирьох вимірів відношення 
тіла зі світом можна дати чотири психологічні інтерпретації ставлення 
особистості до свого тіла. 

Тіло-річ. Тіло може сприйматися як зовнішня щодо особистості 
річ, яку інколи треба лагодити, ремонтувати. Таке тіло має цінність, 
воно корисне, але звертатися до нього, думати про його потреби абсо-
лютно недоречно. Це – механізм, автомат, якого, на жаль, не можна 
замінити, коли закінчиться гарантійний термін. Природа такого тіла 
для мене – загадка, і мій вплив на нього, як і моя відповідальність за 
його функціонування, мінімальні.  

Тіло-плоть. Тіло може відчуватися як важлива й природна частка 
особистості, як її плоть, щось невід’ємне, органічне, дороге, але вто-
ринне, безсловесне і, відповідно, нерозумне. У такому разі людина ста-
виться до тіла трохи зверхньо, хоч і з теплотою: як до свійської тварин-
ки, про яку звично дбає, майже не помічаючи цього. Тіло – нерозумне 
єство, воно належить мені, але мій вплив на нього і відповідальність за 
його здоров’я є обмежені.  

Тіло-капітал. Тіло може ставати персональним капіталом, гаран-

том кар’єри, способом виражати свої відносини зі світом, взаємини із 

соціальним середовищем. Від його компетентності, працездатності, 
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його сил я цілком залежу. І тому я намагаюся зберігати своє тіло здоро-

вим, таким, що вселяє довіру, перемагає, запам’ятовується. На таке тіло 

не варто шкодувати жодних грошей, жодного часу, бо це – вигідні вне-

ски у власне майбутнє.  

Тіло-потенціал. Тіло є моїм повноважним представником у сто-

сунках з іншою людиною. Саме воно з його привабливістю й виразніс-

тю забезпечує зустріч зі своєю другою половинкою, від нього залежить 

переживання кохання, створення щасливої сім’ї, продовження роду. 

Тіло також є продуктом культурного й духовного розвитку, і його стан 

визначає мій потенціал, мої здібності, натхнення, інтуїцію, здатність до 

передбачення, можливість проникати в глибини внутрішнього світу. 

Ставлення до такого тіла є ставленням до чогось вищого й мудрішого, 

ніж я сам.  

Тіло-річ, тіло-плоть, тіло-капітал і тіло-потенціал є своєрідними 

етапами розвитку людини, досягнення нею справжньої зрілості.  

Кожний пам’ятає своє дитяче сприймання тіла як чогось непомі-

тно-механічного, що просто допомагає швидко бігати, високо стрибати, 

класно кататися на лижах або насолоджуватися смаком тістечок.  

Пізніше, у підлітковому та юнацькому віці, тіло вже не тло жит-

тя, а чи не найголовніша його фігура. Воно суттєво змінюється, перес-

тає бути непомітним, перетворюючись на плоть із її несподіваними і 

дуже сильними потребами, які інколи так важко контролювати, за які 

складно відповідати. 

Далі, в енергійні роки молодості і зрілості, настає черга тіла-

капіталу. Це активне, самостійне, незалежне тіло навчається, працює, 

змагається, завойовує, досягає успіху, практично не підводить і добре 

знає собі ціну. Воно стає товаром, який вигідно продається за гроші, 

статус, вірність, визнання.  

Пізніше в деяких людей прокидається найбільш глибоке й скла-

дне ставлення до тіла як до свого дару, дорогоцінного потенціалу, який 

дуже важливо виявити, яким треба навчитися користуватися не тільки 

заради себе, а й заради своїх близьких, який так хочеться розвивати й 

розвивати. Ставлення до тіла стає подивом, захопленням, повагою, 

вдячністю.  

Дуже шкода, що далеко не всі проходять означені стадії розвит-

ку. Дехто цілком залишається на першій стадії або постійно поверта-

ється до неї і продукує таким незрілим ставленням до свого тіла чис-

ленні проблеми із здоров’ям та якістю життя. Нерідко трапляються ду-

же дорослі люди, які живуть на другій, підлітковій стадії взаємин із 

тілом і не поспішають змінюватися. Багато інших зупиняється у своєму 
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розвиткові на третій стадії, уважаючи її за вершину розвитку, реальне 

життя без жодних ілюзій. І зовсім мало людей досягає мудрості повно-

го прийняття своєї тілесної природи з її таїнствами й обмеженнями. 

Саме ці люди вміють бути чуйними й уважними до голосу свого тіла, 

саме вони встановлюють із тілом повноцінний діалог. 

Людина є істотою тілесною, і якраз тіло є джерелом насолоди і 

болю, радості і страждань. Тіло прагне жити, рухатися, відчувати, і 

коли воно молоде й здорове, воно досконале. Але тіло не вічне: із рока-

ми навіть у тієї людини, яка любить здоровий спосіб життя, дбає про 

своє тіло, воно все одно повільно починає видихатися, утомлюватися, 

старіти. Кожний стрес, кожна неприємна життєва подія, кожна 

втрата забирають сили, залишаючи свій відбиток на організмі люди-

ни, її психіці. 

Кризова ситуація, що нерідко провокує більш-менш тяжкі за-

хворювання, допомагає людині наочно простежити, побачити, прояс-

нити свої взаємини з тілом. Саме в кризі людина нарешті знаходить 

час для того, щоб прислухатися до тіла, відчути зворотний зв’язок, 

зайти з ним у перший у житті діалог. Якщо це не вдається, якщо лю-

дина не має навичок самоспостереження, якщо вона зазнає надто си-

льних страждань, краще звернутися по допомогу до фахівця. 

Приходячи до психотерапевта, клієнт нерідко розпочинає свою 

розповідь саме з тілесних симптомів. Пригадується зустріч із сорока-

річною жінкою, якій було важко відразу сказати незнайомій людині, 

що чоловік зраджує її з молодою дівчиною. І тому жінка докладно роз-

повідає про багатомісячний біль голови, про хронічне безсоння, щоран-

кові спалахи безпричинного гніву, який дедалі важче стримувати. Кліє-

нтка “ховається” за свої тілесні симптоми, сподіваючись, що з ними 

можна працювати окремо, не зачіпаючи глибинних причин нездужання. 

Психотерапевт приймає правила гри і певний час говорить із 

нею про історію болю голови, про сьогоднішнє ускладнення стану, про 

режим дня і взагалі про ставлення до свого тіла. Жінка заспокоюєть-

ся, трохи розслабляється і вже готова відвертіше розповідати про 

свої афекти. Виявляється, що вона дедалі частіше несподівано для 

себе і майже без приводу “зривається й верещить”, а потім довго 

плаче на самоті і відчуває провину перед чоловіком і донькою за свій 

жахливий характер. 

Мова тіла є мовою відчуттів: приємних і не дуже, сильних і зо-

всім слабких, знайомих, звичних і якихось дивних, незрозумілих, небе-

зпечних. Відчуття наповнюють тіло завжди, просто ми не вміємо їх 

спостерігати, виявляємо неуважність, глухоту. Людина прокидається 
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вранці і відразу може помітити, які відчуття її наповнюють. Вони бу-

вають нестійкі, плинні, малозрозумілі, як хмаринки на небі. Але уваж-

ний і зацікавлений погляд усередину себе, погляд без зайвого поспіху, 

без внутрішньої метушні дає відчуттям змогу згуститися, знайти свою 

форму, набрати сили. І лише тоді на їхнє позначення виникають потрі-

бні слова. 

Психотерапевт має допомогти клієнтці зосередитися на своїх ві-

дчуттях, знайти серед них те, яке під час розповіді було особливо вира-

зним. Що це? Напруження? Де саме в тілі воно концентрується? Його 

там багато? На що це схоже? Чи давно воно там міститься? Крім пошу-

ку відповідей на такі запитання, можна попросити клієнтку дати голос 

цьому напруженню, поговорити за нього. Якщо немає слів, нехай бу-

дуть якісь звуки або незрозумілі “бурчалки”, як у дитячій грі.  

Під час такого озвучування свого напруження клієнтка знову зо-

середжується на відчуттях і бачить, як вони видозмінюються. Іноді в 

процесі цього специфічного самоаналізу виникають несподівані спога-

ди, асоціації, ідеї. У такий спосіб людина вперше стикається з реальним 

життям свого тіла, його ірраціональним знанням про причини незду-

жань. Стає зрозумілим, що тіло має свою дивовижну пам’ять про дуже 

ранні дитячі травми, які й досі справляють вплив на ставлення до себе, 

способи взаємодії з іншими, форми реагування на підозри, образи, при-

ниження. Тіло допомагає пригадати давно забуті сцени із життя, якщо 

вдається зосередитися на його сигналах. 

Так протягом кількох зустрічей клієнтка усвідомлює, яким було 

її звичне ставлення до тіла і як це відбивається на сьогоднішніх непри-

ємних симптомах. Далі слід визначитися з типовим для цієї жінки став-

ленням до хвороби. Кожне непросте захворювання стає для будь-кого 

подією, яка змінює звичний плин життя. Що значить ця подія саме для 

неї? Кого або що вона звинувачує? На кого покладає відповідальність? 

Від кого очікує на порятунок? Як справлялася зі своїми колишніми 

хворобами? Чи змінювали вони її дальше життя? Які прогнози має вона 

сьогодні? 

Зрозуміло, що буденна ангіна не викликає таких запитань. Ідеть-

ся про серйозне, складне й небезпечне захворювання, яке своєю появою 

перериває звичний плин життя, вибиває з колії. Тут слід уважно 

з’ясувати, як хвора людина переживає свій новий статус, наскільки во-

на сприймає себе як хвору, у чому бачить причини діагнозу. 

Під час консультування бажано допомогти людині зрозуміти, що 

хворіє не окремий орган, не якась одна система, навіть не тіло як таке, а 

вся людина з усіма її терміновими справами, складними стосунками, 
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прихованими конфліктами, незавершеними планами. Щось так невдало 

склалося в житті, що далі витримувати було неможливо.  

Психологічні передумови деяких захворювань криються в типі 

характеру, стилі життя і діють протягом багатьох років, поки не спро-

вокують зрив у нормальному функціонуванні [2; 3]. Важливо зосереди-

тися на розумінні клієнтом того, що річ не в поганому самопочутті або 

зниженні працездатності. Хвороба охоплює відразу всі сфери життя, і 

боротися з нею треба теж не лише за допомогою таблеток чи ін’єкцій.  

І діагностика, і лікування не є сучасними, якщо вони відбува-

ються лише на біологічному рівні. Людина – не лише організм, і її стан 

нерідко визначається дуже складними переживаннями, про які не всі 

лікарі готові дізнаватися. Навпаки, сьогоднішня тенденція перетворен-

ня медицини на “благородну форму ветеринарії”, коли людина має не 

так розповідати, як показувати, і бажано не лікареві, а спеціальному 

складному апаратові [4, 31–32], не сприяє формуванню у хворої люди-

ни власної відповідальності за здоров’я. 

Хвороба – це й відбиток власної історії людини, і наслідок вихо-

вання, і результат дії цілої купи звичок, і вираження ставлення до себе, 

і спосіб самопокарання, і форма привертання до себе уваги. Мовою 

симптомів хвороба завжди про щось говорить, і дуже важливо це за-

шифроване повідомлення розкодувати, зрозуміти. 

Якщо в психотерапевта з клієнтом склалися довірчі стосунки, 

можна запропонувати йому знайти серед різних предметів, іграшок, 

ляльок, які є в консультативному кабінеті, або чогось із його приватних 

речей певний умовний еквівалент Хвороби. Нехай людина самостійно 

вибере цей об’єкт, знайде йому місце, зосередиться і від його імені 

спробує розповісти про себе. “Я – діабет. Я прийшов до тебе, бо...”, 

“Мені хочеться...”.  

Пропонуйте клієнтові не замислюватися, вільно фантазувати, го-

ворити все, що спадає на думку. Пізніше буде час для аналізу, а спочат-

ку слід просто виговоритися. Спробуйте ускладнити завдання і попро-

сити клієнта вибрати позу, тембр голосу, нове місце в кабінеті для кра-

щої ідентифікації із хворобою. Інколи варто повторити те, що сказав 

клієнт, за нього, а йому запропонувати подивитися на цю сценку як 

глядачеві. Після такої вправи бажано дізнатися, що відчував клієнт, 

коли був у ролі своєї хвороби, що його здивувало в монолозі цієї хво-

роби, які відчуття живуть у тілі після перебування в ролі глядача. 

Для тих, кому важко відразу включатися в психодраматичні 

етюди, можна запропонувати домашнє завдання з малюванням. Попро-
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сіть клієнта зробити умовний портрет свого захворювання. Бажано ма-

лювати кольоровими олівцями або фарбами на великому аркуші папе-

ру, не думаючи про художню цінність зображення. Рука має сама, без 

особливого контролю з боку людини вибирати кольори і форми, вона ж 

самостійно відчує, що роботу вже завершено. На наступній зустрічі 

такі малюнки допоможуть клієнтові разом із психологом наблизитися 

до глибинного змісту хвороби. 

Непоганим прийомом у роботі з тілом є пошук метафор, які да-

ють змогу знайти прийнятну форму для чогось незрозумілого, небез-

печного і тому важко усвідомлюваного. Біль, перенесений у метафору, 

якимось дивним чином зменшується, тривога згасає. Через метафору 

стан хворої людини стає більш зрозумілим її оточенню і їй самій. 

Розгляньмо особливості психологічної допомоги людині, яка 

страждає на серцево-судинні захворювання. Відомо, що від цих недуг 

помирає більшість людей. У їхньому розвитку й перебігові велику роль 

відіграє психологічний чинник. До того ж сьогодні ці хвороби мають 

приблизно такий романтичний ореол, як сто років тому  туберкульоз. 

Хворіти на них не соромно, а до певної міри навіть престижно, адже це 

діагноз успішних людей, частіше чоловіків, яких хочеться наслідувати і 

які з почестями “згорають на роботі”. 

Величезна кількість інформації, яку треба засвоїти і переробити 

в дуже стислі строки, вагомі рішення, від яких залежить фінансовий та 

емоційний добробут багатьох людей, багаторічні шкідливі звички, нев-

міння повноцінно відпочивати – усе це стає підґрунтям для виникнення 

гіпертонії, стенокардії, наближення до інфаркту міокарда чи інсульту. 

У літературі описано так званий психотип А, який об’єднує дуже 

активних, енергійних людей, що входять до групи ризику інфаркту мі-

окарда. Психотип Б, що описується як протилежність психотипові А, 

об’єднує спокійних, урівноважених людей, які адекватно оцінюють 

свої сили й можливості. Під час планування робочого дня ці люди зав-

жди залишають час для відпочинку. Якщо ж напружений ритм не дає 

змоги робити це щодня, представники психотипу Б збільшують період 

відпочинку у вихідні. Невдачі ніколи не розцінюються ними як катаст-

рофи. У таких осіб добре структуровано час життя, і тому вони багато 

встигають без надмірної активності. Вони не агресивні, мають почуття 

гумору, гнучкі у ставленні до себе та оточення, в оцінці подій та 

розв’язанні проблем (див., напр., [5]).  

Під час індивідуальної психотерапії бажано зосередити увагу 

передусім на різнобічних релаксаційних методиках, які показано на 

всіх етапах захворювання, оскільки вони сприяють зниженню загально-
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го напруження. Наступним кроком стає робота з емоційною сферою, 

спрямована на переорієнтацію з негативних переживань на більш пози-

тивні, на пошук радості в житті, розчищення джерел оптимізму. 

Особливу увагу слід приділяти тим клієнтам, які живуть, як вул-

кан, що ось-ось прокинеться і вибухне. З ними треба разом учитися 

цивілізовано, дозовано “випускати пару”, виявляти своє незадоволення 

з тих, хто на це заслуговує. Спочатку про свої претензії їм краще гово-

рити з психотерапевтом, будучи впевненим у конфіденційності. Далі 

непогано навчитися довіряти свої емоційні спалахи паперові: щодня 

протягом 15–20 хвилин записувати все, що викликає роздратування, 

злість, гнів, лють. Під час формулювання словесних виразів про всі ці 

переживання вони, як правило, утрачають свою силу, слабнуть, і тоді з 

ними легше стає справлятися. 

Спеціальним методом роботи із соматично хворими є 

візуалізація. Психолог разом із клієнтом знайомиться із станом його 

судин, а потім допомагає клієнтові обрати зручну форму уявлення цієї 

картинки. Це може бути ніби фотокартка з анатомічного атласу, а може 

– казкова картинка, у якій символічно представлено атеросклеротичні 

бляшки, що перекривають вільний плин крові судинами. Після уявлен-

ня того, що є насправді, і того, який це все має вигляд у здоровому тілі, 

бажано зосередитися на способах видалення бляшок, шляхах віднов-

лення здоров’я.  

Головне – бути послідовним і робити вправу з візуалізації не 

менш як тричі на день. Спочатку потрібно знайти місце, де ніхто не 

заважатиме, вимкнути мобільний телефон, зосередитися чи то сидячи в 

зручній позі, чи то лежачи. Далі треба пригадати релаксаційні методики 

і розслабитися. Потім слід викликати в пам’яті образ бляшки, що 

майже перекрила судину, і почати її або розчиняти, або зчищати, 

вимітати, витягувати пилососом. Після уявної роботи дуже корисно 

намалювати свій прогрес у кольорах, що допоможе утриманню образу 

та його позитивній динаміці. 

Великою підмогою в роботі з кардіологічними хворими є артте-

рапевтичні методики. Читати висококласні книжки, передивлятися 

добрі старі фільми, слухати улюблену класичну музику дуже корисно 

для тих, хто давно забув, як можна відпочивати. Але ще корисніше са-

мостійно малювати, ліпити, імпровізувати на музичному інструменті 

або писати оповідання. У такий спосіб поступово долається надмірна 

зацикленість лише на роботі, пригадуються колишні юнацькі інтереси, 

уподобання, формується смак до більш різнобарвного, гармонійного 

життя. 
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На всіх етапах захворювання показано медитативні прийоми, що 

налаштовують людину на досягнення внутрішньої тиші, глибинного 

спокою, ненапруженої зосередженості на власному внутрішньому світі. 

У такій роботі дуже допомагає спілкування з природою: уміння неква-

пно спостерігати плин річки, появу весняної трави, цвітіння дерев, за-

сніжене поле, осінній ліс, зграї птахів, радісну гру собаки чи кішки. 

Бажано зупиняти внутрішній діалог, повністю зосереджуючись на спо-

гляданні, переживанні відкритості всій цій красі, співзвучності їй, 

вдячності долі за можливість такого повного бачення світу, що є навко-

ло. 

Наступний клієнт – людина, яка має захворювання шлунково-

кишкового тракту. Вона зовні виснажена, утомлена, пригнічена, нерід-

ко приховано агресивна, стримано горда. Як правило, вона незадоволе-

на зі свого життя, напружено-замкнена, чимось обділена. Прийняти 

допомогу від свого оточення не може, бо не вірить у вияви симпатії чи 

любові до себе, хоча дуже давно на них чекає, їх потребує. Їй соромно, 

що в дорослому віці вона залишається такою несамостійною, несамо-

достатньою, і ця сором’язливість заважає встановленню контактів, ви-

никненню довіри в потенційно значущих стосунках. Психологічний 

простір її життєвого світу дуже тісний, й особистісні кордони важко 

подолати. 

Ставлення до себе в людини, яка має серйозні захворювання ти-

пу гастриту, виразки шлунку чи дванадцятипалої кишки, амбівалентне. 

З одного боку, вона має дуже честолюбні амбіції, а з другого – їй ката-

строфічно бракує сил на їхнє втілення. Потерпає самоповага, оскільки 

протягом багатьох років така людина не мала тепла й визнання з боку 

близьких людей, її не досить приймали й любили. Прагнення будь-що 

самоствердитися поєднується з потужним бажанням безпеки, відпо-

чинку й захищеності. 

Коли в житті виникають перешкоди, цей тип особистості схиль-

ний боротися до кінця, не думаючи про ціну, яку має за це сплатити. 

Мотивація досягнень висока, але стратегій, що сприяли б її реалізації, 

небагато і вибір їх негнучкий. Коли під тиском обставин надія на успіх 

зникає, змінюючись відчаєм і самозвинуваченнями, захворювання за-

гострюється майже неодмінно. 

Психологічна допомога клієнтові з такими хворобами буде 

успішною лише в тому разі, якщо терапевтові вдасться встановити з 

ним по-справжньому довірчі взаємини. Це дуже непросто, на це йде 

чимало часу, і тут треба бути уважним до явищ переносу та контрпере-

носу. Як тільки клієнтові починає здаватися, що в нього виникають 
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теплі почуття до психотерапевта, він починає чинити цьому зближенню 

великий опір. Так виникають несподівані образи, безпідставні пре-

тензії, бажання перервати зустрічі. 

Одна з моїх клієнток якось зізналася, що вирішила після 

відпустки не повертатися до психотерапії, щоб не дозволяти собі звика-

ти до моєї підтримки. “Я не хочу, щоб потім стало дуже боляче, коли 

Ви мене відштовхнете” – так пояснила вона своє рішення. Розібрав-

шись із тим, хто і коли ставився до неї таким чином, розділивши моє 

сьогоднішнє ставлення до неї і колишнє ставлення дуже значущої осо-

би, вона знайшла сили для продовження нашого контакту. 

Показано також релаксаційні вправи з візуалізацією і подальшим 

малюванням. Людині пропонується уявити свій шлунок ізсередини і 

побачити, що саме там треба змінити, поліпшити, удосконалити. Для 

успіху цієї внутрішньої роботи треба бути наполегливим і дуже добре 

концентруватися на своїх образах. Інколи бажано уявити кольори здо-

рового шлунку і шлунку хворого. Далі можна вдихати повітря бажано-

го кольору, скеровуючи його у свій шлунок, а видихати той колір, який 

є показником патологічного процесу. 

Навчити доброї концентрації уваги можна через виконання 

спеціальних дихальних вправ. Треба зосередитися на своєму диханні і 

чітко відстежувати, коли саме починається вдих, коли він закінчується, 

якою є пауза між вдихом і видихом, як починається видих, як він закін-

чується, якою є друга пауза в цьому процесі. Такі самоспостереження 

можна виконувати протягом тривалого часу, дедалі менше відво-

лікаючись на сторонні звуки, свої власні спогади, відчуття чи думки. 

Корисно разом із клієнтом розглянути відчуття, які найчастіше 

виникають у шлунку під час хвилювання, робочого напруження, 

зустрічей із певними людьми. Вибираючи типові життєві ситуації, що 

провокують спочатку дискомфорт, а потім і біль, можна побачити не-

велику кількість стійких відчуттів. Хтось говорить про спазм, хтось 

підкреслює важкість, у когось виникає образ гострого стороннього 

предмета, який чомусь опинився в шлунку і заважає рухатися. Сфоку-

сувавшись на такому типовому відчутті, клієнт зможе відстежити його 

трансформації, що приведуть до якихось важливих спогадів. Так вини-

кає нове розуміння психологічних причин своїх страждань. 

Обов’язковою складовою роботи з клієнтом є дослідження його 

ставлення до їжі. Їжа нерідко сприймається як еквівалент любові, якої 

ніколи не вистачало. Бажання бути любимим трансформується в бажа-

ння бути нагодованим. Їжа може стати й заміщенням зневаги до себе, 
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відторгнення їжі стає відторгненням якогось впливу, якоїсь влади. Лю-

дина може навчитися “заїдати” свої щоденні неприємності.  

Так, симптоми захворювання стають своєрідними повідомле-

ннями, “SMS-ками”, які тіло посилає людині, щоб вона нарешті зро-

зуміла, що треба негайно змінювати у своєму житті. Тексти таких по-

відомлень слід навчитися розкодовувати, наприклад, уважно відстежу-

ючи, як саме виникає бажання бігти до холодильника, із чим конкретно 

воно пов’язане, що його підштовхує. 

Найтривалішою є робота в комунікативному просторі хворої 

людини. Хто викликає в клієнта тривогу і страх? Коли це розпочалося? 

Як цей страх живе й досі? Які стосунки стимулюють переживання пов-

ної безпорадності? До кого хочеться звернутися по допомогу? Із якими 

словами? Що заважає? Спільний із психотерапевтом пошук відповідей 

на такі запитання поступово звільняє людину від старих узалежнень. 

Ще один психологічний портрет – людина, яка має хронічні 

респіраторні захворювання, наприклад, хворіє на бронхіальну астму, 

страждає від хронічного бронхіту, пневмоній.  

Це особистість, яка реагує на певні зовнішні стимули, передусім 

комунікативні, надмірно і хронічно. Є підстави стверджувати, що го-

ловні проблеми астматика фіксуються навколо взаємин із ключовими 

постатями в житті, насамперед із матір’ю, пізніше – із коханою люди-

ною. Стриманий плач, заборона на вияв своїх страхів і страждань під 

загрозою відторгнення призводять до утруднень дихання, зокрема, ви-

диху. 

Невпевненість у собі, обов’язковість, надмірна відповідальність, 

бажання заслужити на увагу й заохочення з боку впливових осіб є ха-

рактерними рисами хворого цього профілю. Загострення конфлікту між 

глибокою залежністю від значущого іншого і сильним прагненням 

внутрішньої свободи може стати підґрунтям спазму бронхіол, який, 

своєю чергою, провокує сильну паніку, що збільшує внутрішнє напру-

ження. 

Емоційний стан хворих на астму нестабільний, і це призводить 

до обмеження активності, пригнічення самостійності, прагнення са-

моізоляції. Здається, якщо відмовитися від поїздок, заборонити собі 

певні продукти, створити штучну атмосферу майже абсолютної чисто-

ти квартири, стабільності побуту, спланованості кожного кроку, усе 

буде добре і хвороба відступить. Замість такої важливої для легенів і 

бронхів фізичної активності, такої бажаної для психіки різноманітності 

хворий створює для себе старечий спосіб украй обережного, пасивного, 
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повторнóго, “застрахованого” існування. Щоденні турботи перетворю-

ються на очікування чергового загострення, і якість життя потихеньку, 

але неухильно знижується. 

Нерідко виникають і такі патологічні способи адаптації до сере-

довища, коли людина саме через астматичні симптоми досягає ре-

алізації своїх бажань, задоволення очікувань. Вона капризує зі своїми 

близькими, вимагаючи уваги й тепла. Вона перебільшує свої симптоми, 

щоб отримати потрібну дозу турботи, сприймаючи страх рідних і 

друзів за неї як еквівалент їхньої любові. Заглиблення у хворобу стає 

для багатьох неусвідомленим засобом розв’язання складних сімейних 

проблем. 

В індивідуальній роботі з астматиками слід приділити спеціаль-

ну увагу отриманню ними від себе дозволу на вияв негативних емоцій. 

Інколи психотерапевтові доводиться разом із клієнтом багаторазово 

повторювати гнівну фразу на адресу тещі, свекрухи, невістки, матері, 

сина, супутника життя, аж поки слова не наповняться справжньою 

енергією, не стануть адекватними тому, що клекоче всередині. Роздра-

тування, образа, злість у всій їхній повноті мають право на існування, і 

це відкриття кожний робить по-різному.  

Хтось підбирає слова, несподівано для себе знаходячи сильні, 

інколи навіть не дуже цензурні вирази, що допомагають вияву 

справжніх почуттів. Хтось працює з інтонаціями, відкриваючи кілька 

універсальних, із дитинства звичних, стримано-фальшивих увічливих 

фраз, що проговорюються дерев’яним, невиразним тоном “добре вихо-

ваної дівчинки” чи “хлопчика з гарної сім’ї”. Навіть не змінюючи лек-

сики, людина навчається “звучати” по-новому, по-дорослому, по-

справжньому, саме так, як вона сьогодні відчуває. А хтось чи не впер-

ше в житті кричить або голосно, дуже голосно плаче, схлипуючи і про-

говорюючи крізь сльози свої застарілі образи. 

Такі спонтанні вияви давніше заборонених почуттів у захищено-

му від стороннього ока психотерапевтичному кабінеті відчутно по-

легшують загальне хронічне напруження, у якому перебувають корект-

ні астматики. І це зовсім не означає, що вони тепер верещатимуть на 

своїх близьких чи почнуть вульгарно лаятися. Способи взаємодії з ото-

ченням коригуватимуться зовсім не так кардинально. Просто перші 

симптоми роздратування не придушаться, як це бувало завжди, а вияв-

ляться назовні чи то в іронічному зауваженні, чи в чітко сформульова-

ному небажанні продовжувати розмову, чи навіть у сердитому вислов-
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люванні. Людина стане чеснішою у виявах своїх почуттів, і її близьким 

стане легше з нею, ніж це було тоді, коли вона все маскувала й прихо-

вувала. 

Надалі психотерапевтичну роботу з астматиком має бути спря-

мовано на посилення його внутрішньої автономії, усвідомлення влас-

ного фундаменту, пошуку точки опори. Тут бажано розібратися, на що 

або на кого спирається клієнт, коли готується до прийняття 

відповідальних рішень. Що він відчуває у своїх ногах, коли ми говори-

мо на цю тему? Слабкість? Невпевненість? Зовсім їх не відчуває, ніби 

їх нема? Коли таке було з ним уперше? Коли це почалося? Як він пише 

автопортрет? Малює себе? Це лише обличчя чи погруддя? Лише очі? 

Що є опорою для його тіла? За кого він постійно хоче триматися, ухо-

питися? 

Такі бесіди дають людині змогу поступово усвідомити, що го-

ловна опора міститься не зовні, а всередині неї. Особливо вдалими є 

звернення до тих ситуацій у минулому, коли вона почувалася сильною 

й відповідальною, наприклад, коли раптово захворіла її мала дитина і 

треба було знайти лікаря. Як тоді переживалася власна автономія? На 

що спиралася молода мати в собі? Як жило її тіло? Якими були ноги як 

природна опора? Що змінюється, коли йдеться про неї, а не про її ди-

тину? Як вона “виключає” свою внутрішню силу? 

Шляхів до усвідомлення внутрішніх перешкод чимало. Їх можна 

досліджувати в діалозі з терапевтом. Про них можна думати вдома, 

уважно відстежуючи свої емоційні реакції та поведінкові вияви. Їх 

можна побачити у своїх друзях і рідних, спостерігаючи, як саме запус-

кається їхня невпевненість у собі. Навіть художні фільми, книжки, 

спектаклі стають своєрідними дослідницькими лабораторіями, якщо 

клієнт зосереджено шукає свою приховану життєстійкість, свій нероз-

критий потенціал. 

Удалим прийомом роботи з астматиками стає написання своєму 

давньому захворюванню двох листів. Один із них має бути цілком 

негативним: у ньому треба спробувати звертатися з лайливими словами 

до безсоромної старої жаби чи якоїсь іншої потвори, якою людина ба-

чить свою астму. Тут слід висловити всі свої претензії, усі образи на 

адресу жахливої приживалки, що заважає нормально жити. Її треба 

висварити, присоромити, непогано б її залякати і суворо відіслати геть.  

Другий лист має стати цілком позитивним, у якому треба звер-

нутися з лагідними словами до дорогої серцю астмочки, без якої не бу-

ло б стільки тепла й турботи навколо, яка дає змогу відмовлятися від 
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складної роботи і небажаних відряджень, за якою можна сховатися від 

життєвих несподіванок і негараздів. Усі плюси, що їх тільки зможе 

клієнт знайти у своєму статусі хронічно хворого, мають отримати місце 

в цьому листі-подяці. Написати його для більшості важче, ніж першого 

листа, і тому треба віднайти відповідний образ, можливо, дати йому 

ім’я і звертатися до цієї благодійниці якомога відвертіше, хвалити яко-

мога докладніше. 

Запропоновані підходи до роботи з психосоматично хворими 

кожний психолог-практик може доповнювати й іншими. Головне – 

прислухатися до мови тіла, бути уважним до неї, вивчати її, перекла-

даючи симптоми-сигнали на більш звичні вербальні вирази. Кожна но-

ва хвороба є своєрідною спробою створити нову розповідь про життя-

буття клієнта, його стосунки, його переживання життєвої кризи. І це 

оповідання чекає на тлумачення, розкодування, переінтерпретацію. 

У кризовій життєвій ситуації, як правило, загострюються певні 

психосоматичні захворювання, і психологові варто зосередити увагу 

клієнта на психологічній “мові” його симптомів, на звичному ставленні 

до свого тіла. Відповідно до психологічного портрету соматично хворої 

людини, її ставлення до свого оточення і самої себе слід підбирати спо-

соби індивідуальної та групової допомоги. 
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ШКАЛА ОЦІНКИ СВОЄЇ ХВОРОБИ ЯК ЗАСІБ  

ВИМІРЮВАННЯ СПРИЙМАННЯ СИТУАЦІЇ ХВОРІННЯ 

 

Хвороба – це процес, що відзначається порушенням внутрішньої 

рівноваги організму та дефіцитом котрогось з аспектів його функціону-

вання. Наслідком хворобливого процесу можуть бути анатомічні і/або 

функціональні зміни в певних органах, а також у психологічних регу-

ляторних механізмах. Симптоми хвороби не обмежуються соматични-

ми змінами, а істотно вписуються в широкий контекст психосоціальної 

ситуації хворого, зокрема через суб’єктивне значення, якого хворий 

надає їм щодо власного життя [1–3]. 

Значення, якого хворий надає хворобі, найбільше зумовлено 

суб’єктивними чинниками. Видається, що навіть об’єктивні властивості 

хвороби, такі як клінічний перебіг, тип діагнозу, ступінь тяжкості або 

динаміка симптомів впливають на психологічний стан хворого не без-

посередньо, а через складну й динамічну пізнавальну структуру, котра 

визначається як концепція хвороби [4], образ хвороби [5] або теорія 

хвороби [6], що становить інтеріоризоване знання на тему хвороби. 

Таке знання згодом впливає на емоційні стани шляхом породження 

певних переживань, що відповідають наявним пізнавальним змістам, 

наприклад, страху, тривоги, почуття загрози. У такий спосіб хвороба 

може впливати на виникнення внутрішніх конфліктів, станів напру-

ження, змін образу Я та різних сфер функціонування хворої особи [7].  

Інші суб’єктивні чинники, які потенційно можуть диферен-

ціювати спосіб сприймання та інтерпретації власної хвороби, охоплю-

ють: риси особистості, темпераменту, локус контролю, рівень сприй-

маної соціальної підтримки, ціннісні орієнтації, релігійність, стресос-

тійкість. Крім того, мають значення й чинники ситуаційні, такі як еко-

номічний статус, вік, стать, сімейні, соціальні та професійні ролі. Така 

велика кількість змінних, що діють у ситуації хвороби, приводить до 

того, що особи, які хворіють на ту саму хворобу, можуть приписувати 

їй різне значення [8].  

Проведені дослідження дають змогу розглянути оцінку власної 

хвороби в широкій теоретичній перспективі. Придатною для цієї мети 
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видається концепція стресу і його подолання Р. Лазаруса і С. Фолкман, 

у межах якої надавання значення власній хворобі можна трактувати як 

процес, що опосередковує розвиток стресу, спричиненого появою хво-

роби [9].  

Лазарус і Фолкман називають стресом “певне відношення між 

особою та оточенням, яке оцінюється особою як обтяжливе або таке, 

що перевищує її можливості і загрожує її благополуччю” [9, 19]. Від-

ношення стресу полягає в порушенні або ймовірності порушення рів-

новаги між ресурсами й можливостями особи, з одного боку, і вимога-

ми оточення – із другого. Хвороба, зокрема хронічна, визнається за 

один із чинників, що істотно порушують таку рівновагу, а тому її мож-

на визнати за джерело стресу (пор. [5]). 

Для того щоб якась ситуація, у тому числі й хвороба, стала для 

людини стресовою, її має бути відповідно пізнано та інтерпретовано. 

Такий пізнавальний підхід до ситуації Лазарус і Фолкман називають 

первинною оцінкою. Істотне значення для виникнення стресу мають 

три категорії, за якими ситуацію може бути оцінено: загроза, виклик і 

шкода/утрата. Пізнавальний підхід до ситуації хвороби в одній із них 

зумовлює те, що вона набуває для індивіда певного суб’єктивного зна-

чення і стає стресовою ситуацією [9].  

У концепції Лазаруса і Фолкман процес пізнавальної оцінки си-

туації відіграє критичну роль не тільки для самого виникнення стресо-

вого відношення. Він також спонукає і впливає на решту процесів, які 

перебігають у стресовій ситуації, а в результаті – на ефективність її 

розв’язання. Ці процеси охоплюють так звану вторинну оцінку і даван-

ня собі ради. Вторинна оцінка полягає в аналізі засобів (ресурсів), яки-

ми диспонує індивід і завдяки яким він міг би розв’язати ситуацію. 

Процес давання собі ради охоплює пізнавальні та поведінкові зусилля, 

що мають на меті опанування певних зовнішніх і внутрішніх вимог. 

Відтак у ситуації загрози здоров’ю первинна оцінка може справляти 

вирішальний вплив на здійснювану особою оцінку можливості дати 

собі раду із хворобою, визначати стратегію давання собі ради зі стре-

сом через хворобу та, урешті-решт, ефективність розв’язання всього 

стресового відношення разом з урахуванням коштів соматичних, пси-

хологічних і соціальних [9] (пор. [10; 11]). 

Теорію Лазаруса і Фолкман було перевірено в емпіричних дослі-

дженнях самих її авторів [12–16], і на сьогодні вона є повсюдно визна-

ною, використовується й розвивається в дослідженнях стресу. Нале-

жить, проте, зазначити, що автори цієї теорії не розробили спеціально-

го опитувальника, який би розкривав інтерпретаційні категорії, що 

приписуються стресовій ситуації в процесі первинної оцінки. Видаєть-
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ся також, що хвороба як стресова ситуація характеризується великою 

своєрідністю, так що вирізнені Лазарусом і Фолкман три інтерпрета-

ційні категорії – загроза, виклик і шкода/утрата – не вичерпують спе-

цифічних аспектів, у яких її можна пізнавально оцінити. З огляду на 

підкреслювану високу складність ситуації хвороби можна гадати, що є 

більше інтерпретаційних категорій, за якими хворі приписують своїй 

хворобі особисте значення.  

Концепцію оцінки своєї хвороби, яка розширює, порівняно з те-

орією Лазаруса і Фолкман, обсяг можливих інтерпретаційних катего-

рій, запропонував З. Ліповський. Він виділяє вісім загальновживаних 

значень, які люди приписують своїй хворобі. Так, хворобу можна розу-

міти як: виклик, ворога, кару, слабкість, пільгу, вигоду, утрату, цін-

ність. Ці значення віддзеркалюють попередній досвід, рівень знань, 

культурне або середовищне тло, особисті переконання. 

За Ліповським, особисте значення, надане своїй хворобі, справ-

ляє вирішальний вплив на спосіб адаптації до неї. Це відбувається шля-

хом породження емоцій, які різняться залежно від надаваного хворобі 

значення. Далі викликані емоції запускають певні мотивації і стратегії 

давання собі ради з хворобою, які сприяють або перешкоджають про-

цесові лікування. Хоч особисте значення хвороби може мати більш або 

менш свідомий характер, проте воно завжди функціонує як “пізнаваль-

ний центр”, що зумовлює низку емоційно-мотиваційних процесів у пе-

ребігу хвороби [17]. 

Особисті значення хвороби, виділені Ліповським на базі клініч-

ного досвіду, дістали згодом підтвердження в емпіричних досліджен-

нях. Було показано, що певні оцінки своєї хвороби пов’язуються з різ-

ними стратегіями або стилями давання собі ради [18; 19], із посиленням 

таких психопатологічних симптомів, як тривога й депресія, із застосо-

вуваними захисними механізмами, а також мають значення для прогно-

зування перебігу хвороби [19]. Слід, проте, зазначити, що в цих дослі-

дженнях не вивчалися всі названі Ліповським значення, зокрема такі, 

як ворог, пільга, слабкість або цінність. Крім того, окремі категорії ви-

явилися не цілком незалежними одна від одної. Це демонструє факт, 

що пацієнти не застосовують лише одного значення, а радше комбіна-

цію їх [19]. Потрібно також додати, що ці значення вивчалися за допо-

могою інтерв’ю, автори не створили власного інструментарію.  

У цьому контексті виразно проявляється брак опитувальників, 

які б операціоналізували концепцію первинної оцінки ситуації, зокрема 

ситуації хворіння. Попри те, що з’явилося чимало інструментів вимі-

рювання інших елементів стресових відношень, наприклад, способів 
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давання собі ради [20], досі бракує опитувальних методик вимірювання 

процесу оцінки ситуації. 

У польських умовах на основі концепції Лазаруса і Фолкман уже 

створено тест, який служить для вимірювання сприймання стресової 

ситуації – “Опитувальник оцінки ситуації”, що дає змогу визначати 

стресову взаємодію в трьох категоріях: виклику, загрози і шкоди/утрати 

[21; 22]. Проте ситуація хворіння, хоч і становить одну із стресових 

ситуацій, має також специфіку, яку не повною мірою охоплюють ці три 

категорії. У зв’язку із цим є потреба створити інструмент вимірювання 

оцінки ситуації, який би спирався на концепцію Лазаруса і Фолкман, а 

водночас розширював її на виміри, специфічні для ситуації хворіння.  

Метою цієї розробки є подання “Шкали оцінки своєї хвороби” 

(ШОСХ) – опитувальника, призначеного для дослідження суб’єктивних 

значень, яких пацієнт надає своїй хворобі. Ця шкала становить опера-

ціоналізацію концепції первинної оцінки стресової ситуації Лазаруса і 

Фолкман. Проте з огляду на специфіку стресової ситуації, якою є хво-

роба, під час конструювання шкали запропоновані цими авторами кате-

горії доповнено додатковими вимірами, визначеними З. Ліповським 

[17].  

Оскільки обидві концепції почасти перетинаються, перелік 

категорій оцінки хвороби було дещо модифіковано, а саме: розділено 

категорії “шкода” і “втрата” на дві окремі; поєднано категорії “вигода” 

і “пільга” – у понятті “вигода” як більш загальному; “кара” і “шкода” – 

у понятті “шкода”; “ворог” і “виклик” – у понятті “виклик”; категорію 

“слабкість” замінено поняттям “перешкода”.  

Остаточно було визначено такі категорії відображення власної 

хвороби: загроза; шкода; виклик; утрата; вигода; перешкода; цінність. 

Ці категорії відповідають сімом субшкалам ШОСХ під тими самими 

назвами. Було також створено контрольну шкалу, що вимірює, 

наскільки велике значення пацієнт приписує своїй хворобі. Для цього 

використано описи категорій, дані Лазарусом і Фолкман, Лісовським, а 

також власний досвід роботи із хронічно хворими особами.  

Остаточний варіант ШОСХ містив 63 пункти, які утворюють сім 

тематичних та одну контрольну субшкали. Запроваджено 5-бальну 

шкалу відповідей: так; радше так; не знаю; радше ні; ні. Деякі 

запитання було сформульовано в заперечній формі для уникнення 

тенденційності відповідей. 
Дослідження проводилися в 2002–2003 роках серед пацієнтів із 

різними нозологіями в лікарнях і поліклініках міст Хелм, Люблін, 
Сєдльце, Рацібуж, Варшава та Ольштин. Опитування мали анонімний і 
добровільний характер. Опитувальники, у яких бракувало відповідей на 
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більш як п’ять запитань, не аналізувалися. Загалом статистичному 
аналізові піддано дані 255 пацієнтів.  

Дослідження проводилися на два етапи. На першому за 
експериментальним варіантом ШОСХ опитано 203 особи з різними 
хворобами. Оцінювалися психометричні властивості окремих пунктів і 
субшкал, виконувався остаточний відбір індикаторів, з’ясовувалася 
валідність методики. 

Отримувані дані піддано статистичному аналізові за 
статистичним пакетом SPSS 10.1.  

На підставі проведеної статистичної обробки даних із метою 
поліпшення психометричних властивостей опитувальника субшкали 
“перешкода” та “утрата”, між якими виявлено високий рівень кореляції 
(тобто вони вимірюють дуже схожі конструкти), було об’єднано в 
субшкалу “перешкода/утрата”, до якої включено по чотири пункти з 
обох попередніх. Вилучено дев’ять індикаторів, які мали недостатню 
кореляцію з власними субшкалами, а ще два – перенесено до інших 
субшкал. 

У результаті проведених процедур в остаточному варіанті 
опитувальника залишилися 47 тверджень, що становлять шість 
тематичних (“загроза”, “вигода” “перешкода/утрата”, “виклик”, 
“шкода”, “цінність”) та одну контрольну (“значення”) субшкали. Для 
цих субшкал вирахувано психометричні характеристики (табл. 1). 

Поліпшення властивостей ШОСХ виразилося в підвищенні 
надійності всіх субшкал за одночасного зменшення кількості пунктів.  

Пораховано коефіцієнти кореляції між субшкалами ШОСХ. 
Найвищі з них виявилися між субшкалами “загроза” і “значення” 
(r=0,68), “загроза” і “перешкода/утрата” (r=0,62), “перешкода/утрата” і 
“значення” (r=0,54). Такі дані є свідченням зв’язку між негативними 
категоріями в оцінці своєї хвороби. Натомість високий коефіцієнт 
кореляції між шкалами “цінність” і “вигода” (r=0,50) показує взаємну 
залежність і між позитивними оцінками.  

Загалом можна стверджувати, що отримані кореляції між 
субшкалами є достатньо низькі для того, щоб визнавати, що вони 
вимірюють різні відносно незалежні конструкти. Водночас конфігу-
рація значень кореляцій показує, що деякі субшкали пов’язані між 
собою. Це узгоджується з результатами інших авторів, які також 
виявили інтеркореляції між різними категоріями оцінки своєї хвороби 
[19]. Слід, проте, пам’ятати, що в окремої особи такі категорії можуть 
істотно відхилятися від загальних закономірностей. Теоретично може 
навіть спостерігатися істотна кореляція між протилежними або 
суперечливими категоріями (наприклад, між “загрозою” і “вигодою”). 
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Таблиця 1 

Психометричні властивості остаточного варіанта ШОСХ 

Субшкала К-сть 

інди-

като-

рів 

 

M 

 

sd 

Кореляція 

між поло-

винами 

Коефіцієнт 

α-Крон-

баха 

Середня 

кореляція 

між пози-

ціями 

Загроза 8 30,83 8,05 0,86 0,86 0,44 

Вигода 7 15,60 6,04 0,71 0,70 0,26 

Перешкода/ 

утрата 
8 24,19 9,28 0,88 0,87 0,45 

Виклик 6 23,28 4,81 0,63 0,64 0,25 

Шкода 7 17,26 8,01 0,86 0,85 0,46 

Цінність 6 18,28 6,19 0,82 0,78 0,38 

Значення 5 18,86 4,88 0,77 0,71 0,35 

 
Для перевірки валідності опитувальника результати обстеження 

203 пацієнтів було піддано факторному аналізові, завдяки якому можна 
з’ясувати, чи визначені субшкали та індикатори відображають фактор-
ну структуру досліджуваного явища [23, 532]. Оптимальною виявилася 
семифакторна структура, яка за змістом в основному збігалася зі шка-
лами ШОСХ. Більшість індикаторів дістала найбільше навантаження в 
межах відповідних факторів, і лише сім їх отримали більше наванта-
ження за іншими факторами. 

Зокрема, на всі індикатори субшкал “перешкода/утрата”, “шко-
да” і “цінність” припало найбільше навантаження за відповідними фак-
торами, що дало підстави для висновку про їхню високу валідність. 

У випадку субшкал “значення” і “виклик” по два індикатори 
здобули вище навантаження в інших факторах, а “вигода” – аж три. 
Відтак ці пункти слабше відображають вимірювані конструкти. Проте з 
огляду на їхній зміст ми залишили їх у субшкалах, принаймні до часу 
вироблення нових індикаторів, що краще відображатимуть досліджу-
ване явище. 

Належить також пам’ятати, що опитана група пацієнтів була ве-
льми гетерогенна (різні медичні заклади, різні нозології, різний вік то-
що), що могло негативно вплинути на результати факторного аналізу. 
У зв’язку із цим ШОСХ залишає можливість дослідити більш гомоген-
ні групи, а також виробити інші субшкали. 
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На другому етапі на 52 пацієнтах неврологічних і 
дерматологічних відділів застосовано остаточний варіант ШОСХ, а 
також “Опитувальник соціального схвалення” Р. Дрваля і Й. Віль-
чинської [24–26] – для з’ясування того, чи змінна соціального 
схвалення модифікує результати, отримані за ШОСХ.  

Така змінна визначає прагнення дістати схвалення з боку інших 
людей і спричинену ним готовність поводитися в соціально схвалюва-
ний спосіб [26]. У ситуації опитування особи з високим рівнем такого 
прагнення виявляють схильність давати відповіді, які показують їх у 
кращому світлі, через що можуть спотворювати результати досліджень. 
Найбільше це стосується індикаторів, які виявляють риси або соціально 
не схвалювані, або такі, що цінуються особливо високо.  

ШОСХ містить принаймні три шкали – “вигода”, “виклик” і 
“цінність”, які теоретично могли б бути наповнені змінною соціального 
схвалення. Високий результат за шкалою “вигода” свідчить, що пацієнт 
може зі своєї хвороби здобувати певну користь, що могло б спонукати 
пацієнтів до систематичного заниження показників за цією шкалою. 
Навпаки, субшкали “цінність” і “виклик” містять соціально бажані спо-
соби реагування на хворобу, що могло б призвести до систематичного 
завищення отриманих показників.  

З метою викриття можливого впливу змінної соціального схва-
лення на спотворення результатів ШОСХ було проведено кореляційний 
аналіз даних обох опитувальників. Жодний з отриманих коефіцієнтів 
кореляції не виявився статистично значущим, а всі їхні значення були 
дуже низькими. Такі результати свідчать про те, що на показники 
ШОСХ змінна соціального схвалення не впливає.  

Далі аналізувалися залежності між результатами ШОСХ і соціа-
льно-демографічними змінними, такими як стать, вік, освіта, сімейний 
стан і тип лікування.  

За більшістю субшкал не виявлено статистично значущих від-
мінностей між показниками чоловіків і жінок. Єдина субшкала, де такі 
відмінності відзначено, це “шкода”: чоловіки істотно вище, ніж жінки, 
оцінюють свою хворобу крізь призму завданої їм шкоди (табл. 2).  

За віком опитаних було поділено на шість груп: до 30 років, 31–
40, 41–50, 51–60, 61–70 і понад 70 років. Значущі відмінності між 
віковими групами проявилися лише за шкалою “загроза” (табл. 3). Вік, 
отже, є змінною, яка значуще пояснює відмінності у відображенні своєї 
хвороби за категоріями загрози. Статистично значущу різницю 
виявлено між крайніми віковими групами – до 30 і понад 70 років.  
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Таблиця 2 

Показники за окремими субшкалами ШОСХ  

у групах респондентів, виділених за статтю 

Субшкали 
Жінки  Чоловіки 

t-критерій Стьюде-

нта 

 M sd M sd t p 

Загроза 30,80 8,34 30,86 7,76 -0,06 0,955 

Вигода 15,36 6,41 15,87 5,61 -0,58 0,563 

Перешкода/ 

утрата 
23,57 9,55 24,85 8,98 -0,94 0,350 

Виклик 23,00 4,92 23,59 4,70 -0,86 0,393 

Шкода 15,69 7,52 19,01 8,22 -2,81 0,005 

Цінність 17,76 6,63 18,84 5,66 -1,19 0,236 

Значення 18,96 5,03 18,75 4,75 0,30 0,767 

 

 

Таблиця 3 

Показники за окремими субшкалами ШОСХ  

у групах респондентів, виділених за віком 

Суб-

шкали 

 До 30 31–40 41–50 51–60 61–70 Понад 70 ANOVA  

M sd M sd M sd M sd M sd M sd F p 

Загро-

за 
27,15 8,80 28,88 7,93 32,12 6,28 30,48 8,88 31,08 8,99 34,29 5,77 2,87 0,016 

Вигода 15,64 5,20 17,83 7,69 15,94 6,53 14,16 5,29 15,65 5,55 15,71 6,05 1,17 0,323 

Пере-

шкода/ 

утрата 

22,11 7,69 26,18 8,96 27,16 9,34 23,51 9,17 21,04 10,26 25,16 9,43 1,89 0,099 

Виклик 21,68 5,85 23,46 4,65 22,48 4,57 23,42 4,81 24,36 3,60 23,94 4,92 1,24 0,290 

Шкода 18,44 7,53 19,35 8,23 16,97 8,46 16,93 8,83 14,35 6,36 17,88 7,70 1,05 0,391 

Цін-

ність 
18,00 6,19 17,18 5,64 18,85 5,94 18,96 6,78 19,29 5,92 16,83 6,34 0,76 0,578 

Значе-

ння 
18,04 5,19 19,77 4,41 19,65 4,79 18,11 5,38 17,92 4,60 20,11 4,36 1,36 0,240 
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За рівнем освіти випробуваних було поділено на чотири групи: 

основна (восьмирічна), професійна (професійно-технічна), середня, 

вища. Освіта виявилася значущим джерелом відмінності результатів за 

шкалами “вигода”, “перешкода/утрата” і “шкода” (табл. 4). Так, за 

субшкалою “вигода” особи із середньою та вищою освітою показують 

значуще нижчі результати, ніж особи з основною та професійною 

освітою (p≤0,05). За субшкалою “перешкода/утрата” виявлено 

статистично значущу різницю між групами з професійною і середньою 

освітою (p≤0,05). За субшкалою “шкода” відмінності між окремими 

групами не досягли статистично значущого рівня. 

 

Таблиця 4 

Показники за окремими субшкалами ШОСХ  

у групах респондентів, виділених за освітою 

Субшкали 
Основна Професійна Середня Вища ANOVA 

M sd M sd M sd M sd F p 

Загроза 31,00 8,84 32,02 6,21 29,63 8,84 31,75 7,54 1,05 0,373 

Вигода 17,28 5,03 18,09 7,25 14,30 5,62 13,38 4,59 17,00 0,001 

Перешкода/ 

утрата 
24,55 8,95 27,73 7,52 22,40 9,59 23,08 9,75 3,32 0,021 

Виклик 22,17 5,35 23,52 4,71 23,41 4,75 23,64 4,48 0,63 0,597 

Шкода 18,59 8,14 19,68 7,93 16,09 8,00 15,19 7,54 2,69 0,048 

Цінність 18,90 6,56 20,10 5,61 17,59 6,24 16,85 6,22 2,13 0,098 

Значення 18,81 5,01 18,70 4,57 18,45 5,11 20,21 4,52 0,93 0,429 

 

Отримані дані показують, що рівень освіти справляє вплив на 

результати за окремими шкалами ШОСХ. Виявлені тенденції свідчать, 

що особи із середньою та вищою освітою оцінюють свою хворобу як 

таку, що дає менше вигоди, породжує менше обмежень, завдає менше 

шкоди, ніж особи з основною або професійною освітою.  

Відмінностей між групами випробуваних, виділених за ознакою 

сімейного стану, не виявлено. 

Натомість спостережено відмінності між групами залежно від 

типу лікування – амбулаторного або стаціонарного (табл. 5).  
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Таблиця 5 

Показники за окремими субшкалами ШОСХ  

у групах респондентів, виділених за типом лікування 

Субшкали 

Амбулаторні паціє-

нти 

Стаціонарні пацієн-

ти 

t-критерій Стьюде-

нта 

 
M sd M sd t p 

Загроза 30,46 8,99 31,24 7,76 -0,57 0,567 

Вигода 13,76 5,33 17,15 6,03 -3,71 0,000 

Перешкода/ 

утрата 
21,38 10,00 26,61 8,10 -3,50 0,001 

Виклик 23,24 5,40 23,07 4,44 0,22 0,827 

Шкода 14,62 7,82 19,50 7,70 -3,78 0,000 

Цінність 18,27 6,95 19,12 5,23 -0,83 0,407 

Значення 18,17 4,84 19,61 4,95 -1,83 0,070 

 

Ці відмінності проявилися за шкалами “вигода”, 

“перешкода/утрата” і “шкода”: стаціонарні пацієнти значуще сильніше 

відчувають свою хворобу як шкоду, оцінюють її як більшу перешкоду 

або втрату, а водночас здобувають із неї більше вигоди. 

Пропонуємо опис окремих субшкал ШОСХ – шістьох 

тематичних та однієї контрольної.  

1. “Загроза”. Хвороба розглядається як життєва подія, що 

порушує попередній стан рівноваги й безпеки. Вона наражає індивіда 

на дестабілізацію його актуальної життєвої ситуації, порушує плани на 

майбутнє. Будить в індивіда тривогу й неспокій за стан здоров’я, а 

також пов’язану з ним соціальну позицію. Знижує почуття безпеки у 

зв’язку з переживаними побоюваннями щодо майбутнього. 

Субшкала складається з вісьмох пунктів. Наприклад: “Хвороба 

для мене – це загроза втрати здоров’я або життя”; “Хвороба для мене – 

це щось таке, що викликає в мені почуття загрози”. 

2. “Вигода”. У цьому разі хвороба пов’язується із здобуттям 

переваг, які вона породжує. Хвороба дає виправдання перед іншими і 

перед самим собою. Звільняє від обов’язків та обтяжливої 

відповідальності, дає почуття полегшення. Може давати нагоду для 

втечі від проблем. Дає змогу заспокоїти потребу отримувати від інших 
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почуття, зацікавленість, прихильність і турботу. Може також 

посилювати мотивацію до здобуття матеріальних вигод. 

Субшкала налічує сім тверджень. Наприклад: “Хвороба для мене 

– це ситуація, яка уможливлює виявлення щодо мене більшої турботи з 

боку близьких”; “Хвороба для мене – це можливість відпочити від 

щоденних обов’язків”. 

3. “Перешкода/утрата”. Хвороба розцінюється через категорії 

обмежень, які вона вносить у повсякденне життя хворого. Ці 

обмеження можуть насамперед стосуватися втрати дотеперішніх 

можливостей, планів і надій. Вони також можуть сприйматися як 

прикра доконечність відмови від того, що досі давало радість і 

задоволення. Крім того, хвороба сприймається як порушення повсякде-

нного функціонування хворого. Спричинені хворобою обмеження 

охоплюють сфери сімейного та професійного життя, інтересів, фізич-

ного стану, контактів з іншими людьми та особистої незалежності.  

Субшкала містить вісім позицій. Наприклад: “Хвороба для мене 

– це перешкода в реалізації моїх інтересів”; “Хвороба для мене – це 

втрата дотеперішнього фізичного стану”. 

4. “Виклик”. Хвороба сприймається як одна з важких ситуацій, 

які підносить життя. Треба шляхом гнучкого використання всіх 

доступних засобів ці труднощі подолати. Хвороба трактується як ворог, 

із яким слід боротися. Для такої боротьби належить змобілізувати свої 

сили, відважно протиставитися перешкодам. Ситуація хвороби 

сприймається як життєвий виклик, тест, до розв’язання якого треба 

докласти зусиль. 

Субшкала містить шість індикаторів. Наприклад: “Хвороба для 

мене – це ситуація, якій я мушу чинити опір”; “Хвороба для мене – це 

мобілізація психічних сил”. 

5. “Шкода”. Хвороба трактується в категоріях випадкових збігів 

життєвих подій, що зумовлюють несправедливості й кривди. Хворий 

переживає глибоке почуття скривдженості, трактує хворобу як 

нещастя, незаслужену кару. Ставить запитання типу: “Чому це сталося 

саме зі мною?”, “Чим я на це заслужив?”. Не бачить сенсу того, що з 

ним відбувається, не може пояснити причину страждання, яке його 

спіткало.  

Субшкала охоплює сім пунктів. Наприклад: “Хвороба для мене – 

це несправедливість, яка мене спіткала”; “Хвороба для мене – це кара 

за нескоєні провини”. 

6. “Цінність”. Хвороба може розглядатися як найвища цінність, 

хоч і нелегка для прийняття та зрозуміння, але така, що має глибокий 

сенс. Може оцінюватися хворим як потенціал розвитку, як шанс на 
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відкриття тих пластів життя і світу, на які раніше не зверталася увага. 

Може бути визнана за шлях, який веде до осягнення життєвих 

цінностей, допомагає відкрити сенс життя і більше його цінувати. 

Може сприйматися як досвід, що відкривається перед трансцен-

дентними вимірами життя. Назагал хвороба трактується позитивно з 

огляду на її роль у переоцінці життя. 

Субшкала об’єднує шість тверджень. Наприклад: “Хвороба для 

мене – це щось таке, що допомагає мені знайти сенс життя” “Хвороба 

для мене – це досвід, який допомагає мені відкривати цінності життя”. 

7. “Значення”. Ця контрольна субшкала досліджує, наскільки 

хвороба стає для пацієнта істотною життєвою подію. Високий показник 

за цією шкалою свідчить про те, що хвороба становить для пацієнта 

значуще порушення життєвої рівноваги, є складною ситуацією, що 

вимагає запуску нових пристосувальних механізмів. Низький показник 

означає, що хвороба має для пацієнта мізерне значення, є лише 

епізодом у його житті, якому він не надає ваги. Ця шкала є 

контрольною в тому розумінні, що її показник визначає слушну 

перспективу для інтерпретації даних за рештою субшкал. Отже, 

показники тематичних субшкал потрібно насамперед порівняти з 

показником за шкалою “значення”, аби правильно оцінити їхню 

відносну цінність (щодо оцінки значення хвороби як цілості).  

У принципі можна було б чекати, що низький результат за 

субшкалою “значення” повинен корелювати з низькими результатами 

за рештою субшкал згідно з припущенням, що події, яка назагал 

оцінюється як суб’єктивно неістотна, не приписуватиметься важливої 

суб’єктивної цінності – ні позитивної, ні негативної. Виявляється, 

проте, що очікувана коваріантність має місце лише між цією і деякими 

тематичними субшкалами: “загроза” (r=0,68), “перешкода/утрата” 

(r=0,54), “шкода” (r=0,35), “виклик” (r=0,17). Аналіз таких залежностей 

дає підстави стверджувати, що субшкала “значення” досліджує 

посилення негативного виміру хвороби для пацієнта, а натомість не 

виявляє зв’язку з позитивними (за суб’єктивною оцінкою хворого) 

аспектами хвороби (наприклад, як вигоди або цінності). 

До субшкали входять п’ять позицій. Наприклад: “Хвороба для 

мене – це нічого важливого”; “Хвороба для мене – це малоістотний 

епізод у житті”. 

Отже, “Шкала оцінки своєї хвороби”
1
 є багатомірним опитува-

льником, що вимірює спосіб сприймання ситуації хворіння. Її розробка
1
 

                                                 
1 Текст опитувальника і ключ можна отримати в авторів. 
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ґрунтується на концепції первинної оцінки стресової ситуації 

Р. Лазаруса та С. Фолкман, адаптованій до специфіки стану хвороби. 

Остаточний варіант шкали складається із 47 пунктів, які утворюють сім 

субшкал – шість тематичних та одну контрольну. 

Психометричні властивості ШОСХ є задовільними: субшкали є 

відносно незалежними одна від одної, валідність опитувальника під-

тверджено даними факторного аналізу. Змінна соціального схвалення 

не справляє істотного впливу на результати. Водночас пропонована 

методика потребує дальшого опрацювання, зокрема щодо уточнення її 

теоретичної валідності. 

ШОСХ може дістати застосування в багатьох сферах. Може йти-

ся про наукові дослідження у сфері стресу та давання собі ради загалом 

і стратегій зарадності в ситуації хворіння зокрема, про виявлення зале-

жностей між індивідуальними властивостями (наприклад, рисами осо-

бистості, почуттям цілісності) і способом оцінки своєї хвороби, про 

порівняння цих залежностей у хворих із різними нозологіями, про відс-

теження динаміки змін у сприйманні своєї хвороби та ін.  
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Олександр Процюк

 

 

ЗМІНИ ПСИХІЧНОГО НАПРУЖЕННЯ ДІЇ  

В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Суттєві зміни в психічне напруження вносять емоції змагальної 

боротьби, сам процес спортивних змагань. Спрямованість на досягнен-

ня найвищого результату відповідно до здатностей людини – головний 

емоційний фактор змагань. Виступ у змаганнях завжди пов’язано з ви-

явом максимальних рухових навантажень, часом таких, що перевищу-

ють наявні можливості. Крім того, на спортсмена впливають публіч-

ність дії, склад учасників змагань, дії суддів, взаємодія з тренерами, 

метеорологічні умови, а також несподівані ситуації, які дезорганізову-

ють регуляцію рухів в екстремальних умовах. 

Відповідно емоційне напруження в умовах змагань досягає мак-

симальних значень, і спортсменові потрібно знайти в собі сили подола-

ти його, зберегти стан “бойової” готовності, твердої впевненості в успі-

ху. Але, як показує досвід участі в змаганнях, трапляється велика кіль-

кість випадків, коли окремі особи показують нижчі результати, ніж під 

час тренувань, тобто не можуть керувати своїми діями, думками, по-

чуттями, поведінкою. 

Пояснюючи причини поразки в змаганнях, тренери звичайно 

вказують на недостатню психологічну підготовку, на невміння “зібра-

тися” у відповідальний момент і подолати хвилювання. Однак, як пока-

зали наші дослідження, однією з причин невдалих виступів у змаганнях 

є вади методики навчання, у якій не враховується фактор психічного 

напруження. Про це свідчить аналіз фактичного матеріалу, що відо-

бражає особливості регуляції рухів спортсменів, які виступають у зма-

ганнях, в умовах емоційного напруження, що досягає крайніх значень.  

Індекс психічного напруження (виражається в кількості сер-

цевих ударів на хвилину) під час змагань перевищує стан оптимуму 

перед дією на 37 одиниць, а після дії він збільшується на 74 одини-

ці. Очевидно, у спортсменів під час навчальних занять не спостері-

гаються такі величини психічного напруження (табл.). Наприклад, у 

майстрів спорту міжнародного класу Ю.Ш. і В.Г. перед початком 

найвідповідальніших дій зареєстровано, у першого, частоту пульсу, 

що дорівнює 162 удари на хвилину (на 60 одиниць вищу від опти-
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муму), після виконання рухової дії – 180 ударів (зона оптимуму), а в 

другого – 138 (на 36 одиниць вищу) і 228, відповідно (останній по-

казник перевищує оптимальне напруження на 48 одиниць). Рухові 

дії цих спортсменів були невдалими, хоча така сама психічна на-

пруженість була властива їм, коли вони виконували вдалі дії з мен-

шою потужністю. 

 

Таблиця  

Особливості впливу змагань на результативність дій і психічну 

напруженість новачків (n-72 ) 

Рівень 

майстер-

ності ви-

про-

буваних 

 

Частота 

пульсу 

Резуль-

тат дії 

(см) М±м 

Приріст 

потуж-

ності 

Величина 

приросту 

напру-

ження 

(одиниці) 

М±м 

Достовір-

ність розбіж-

ностей 
До стри-

бка 

М±м 

Після 

стрибка 

М±м 

t Р 

Новачки 130±3,5 160±3.6 
57±2,1 

2,31 
89,2 2,69 0,999 

Спортсме-

ни 
121±3,5 150±6.6 

69±8,1 

4, 21 
15,41 6,56 0,999 

Майстри 99±1,2 176±6,1 
82±8,2 

6,24 
18,49 4,18 0,999 

 

В аналізі фактичного матеріалу ми виходили з того, що частота 

серцевих скорочень є одним із найважливіших показників функціона-

льного стану не тільки органів кровообігу, а й організму загалом. По-

тужність роботи серця, яка визначається величиною хвилинного об’єму 

крові, залежить, як відомо, від величини ударного об’єму і частоти сер-

цебиття.  

Дослідження фізіологічних процесів за напруженої м’язової дія-

льності показали, що здатність організму до швидкої й повної мо-

білізації своїх ресурсів є суттєвою умовою підвищеної працездатності.  

Частота серцебиття в юнаків на фініші лижних перегонів стано-

вить у середньому 200 ударів на хвилину. Однак така частота ритму 

серцевих скорочень є характерною для молодих, мало підготовлених 

спортсменів, а в дорослих тренованих чоловіків частота серцебиття на 

фініші понад 200 ударів на хвилину спостерігається досить рідко. 

Лабораторні дослідження В. Васильєвої і В. Правосудова пока-

зали, що за різкого зростання частоти серцебиття ефективність роботи 

серця знижується. Наприклад, вивчення фізіологічних процесів під час 
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інтенсивного бігу показало, що в деяких добре тренованих осіб збіль-

шення частоти серцебиття понад 170–180 ударів на хвилину вже не є 

ефективним. Це пояснюється тим, що “кисневий пульс” (кількість ви-

користаного кисню, розрахована на одне скорочення серця) знижуєть-

ся, а це опосередковано свідчить про зменшення ударного об’єму ско-

рочення серця.  

Під час механічної роботи середньої інтенсивності хвилинний 

об’єм наростає в результаті збільшення ударного об’єму і частоти сер-

цебиття. Під час роботи надмірно важкої, за якої ударний об’єм досяг 

максимальної величини, дальше зростання хвилинного об’єму відбува-

ється лише за рахунок зростання частоти серцебиття. У цих умовах 

відбувається скорочення діастоли, утруднюється кровонаповнення і 

кровопостачання серця. 

Однак, незважаючи на всі ці дані, у сучасному спорті пошире-

ною є думка про те, що надзвичайне зростання частоти пульсу за на-

пруженої роботи слід розглядати як показник тренованості. 

Частота серцевих скорочень під час інтенсивної спортивної дія-

льності в перші 5–10 с після її завершення в більшості випадків колива-

ється в межах 170–200 ударів на хвилину. Імовірно, саме така частота 

серцебиття є оптимальною для забезпечення хвилинного об’єму. Збі-

льшення частоти ритму серцевих скорочень понад 200–220 ударів на 

хвилину слід розглядати як несприятливу реакцію, що свідчить про 

недостатню підготовленість апарату кровообігу до виконуваної роботи 

(за [1, 45–46]). 

Спираючись на дані цих дослідників, можна припустити, що в 

таких умовах величина ударного об’єму сягає межі і потрібний хви-

линний об’єм забезпечується надзвичайним збільшенням частоти сер-

цебиття. Такі дані дають підставу для перегляду концепції, яка розці-

нює дуже високу частоту серцебиття за напруженої м’язової діяльності 

як показник тренованості. 

У 25 % випадків у майстрів спорту зареєстровано частоту пульсу 

після завершення рухового акту нижчу за 180 ударів (оптимум психіч-

ного напруження). Це свідчить про те, що вони не вміють реалізовува-

ти свої резервні рухові можливості, оскільки в їхній руховій навичці 

слабкою ланкою був компонент напруженості емоційного стану, яка, 

природно, виникає в умовах змагань. Тому під час змагань ці особи 

виступають нижче від своїх можливостей, що можна пояснити підви-

щенням емоційного напруження, за якого психічна регуляція рухів, 

сформована за низького напруження емоційного стану під час навчан-

ня, виявляється на межі надійності і руйнується. 
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Рекордсмени світу в легкоатлетичних стрибках у висоту не зав-

жди стають чемпіонами Олімпійських ігор. З одного боку, підвищене за 

рахунок відповідальності і значущості кожної дії для спортсмена емо-

ційне напруження, а з другого – велика кількість учасників, рівних за 

силами й підготовленістю, збільшує час між діями, і їм потрібно бага-

торазово приводити себе в стан психічної готовності до ефективної дії. 

За великої кількості учасників змагань проміжок часу між діями лежить 

у діапазоні від 10 до 20 хвилин. У тренуванні ж цей інтервал відпочин-

ку є значно коротшим і визначається здебільшого за суб’єктивним по-

чуттям готовності до дії, чого немає в екстремальних ситуаціях. Тому 

під час змагань спортсмени високої кваліфікації, не маючи 

суб’єктивного еталону стану готовності, часто припускаються помилки 

у визначенні моменту готовності.  

Відповідно будь-який психічний стан характеризується певними 

спільними ознаками. Передусім психічний стан напруження являє со-

бою цілісний вияв особистості – певний синдром (сукупність) психіч-

них процесів, рис і властивостей особистості, що своєрідно перебіга-

ють. 

Кожний психічний стан, як зазначав Н. Левітов, виникає як пе-

реживання і водночас як вияв активності в зовнішніх діях людини, у її 

поведінці. Усі психічні стани мають тимчасовий характер, однак рухо-

ва діяльність може коливатися в значних межах (від секунди до бага-

тьох днів). Функціональний рівень психічного стану являє собою вто-

ринне явище, є похідним від умов впливу зовнішнього середовища, у 

якому діє людина, а також внутрішнім середовищем організму, яке з 

нею взаємодіє (за [2, 21–23]). 

Дуже суттєво, що психічні стани в разі багаторазового повто-

рення можуть набувати стійкого характеру. Це ми спостерігали у ви-

пробуваних, які після виконання, здавалося б, максимально інтенсивної 

дії все ж не досягали оптимуму діяльного стану. Стійкі психічні стани 

можуть відновлюватися у випадках виникнення тих самих або подібних 

умов життя і діяльності, а також змін у внутрішньому середовищі орга-

нізму, яким їх було викликано. Однак зміна цих умов, особливо різка 

або неочікувана, може призвести до такої ж різкої зміни психічних ста-

нів, як це спостерігається в екстремальних ситуаціях. 

За спостереженнями В. Брумеля і Л. Головникова, у легкоатлетів 

– стрибунів у висоту з розбігу – тих, хто досяг найвищих успіхів, сту-

пінь емоційного напруження досягав найвищої точки до моменту реко-

рдного стрибка, а в спортсменів, які зазнали невдачі, крайнє емоційне 

напруження припадало на більш низьку висоту, і тим самим стрибуни 
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витрачали більшу частину своїх психічних сил ще до настання найвід-

повідальнішого для них моменту дії в екстремальній ситуації (за [3, 

12]). Тому для успіху неодмінним є вміння точно витримувати ритм 

емоційного напруження. 

Разом із тим динаміка напруження в осіб, які повторили свій 

найкращий результат або поліпшили його, характеризується чітко ви-

раженим коливанням ступеня емоційного напруження в процесі на-

пружених дій: після високого збудження настає зниження його перед 

наступною висотою. Очевидно, такий факт можна розцінювати як зда-

тність зберігати певний ритм емоційного напруження, який найімовір-

ніше – єдина правильна умова стійкості до психологічних стресофакто-

рів у період тривалої змагальної боротьби.  

У спортсменів, що не зуміли показати найкращий для себе ре-

зультат, спостерігається інша динаміка емоційного напруження. 

Психічний стан готовності до прилюдної дії та, особливо, спор-

тивних змагань – це складна гама переживань людини: очікування дії в 

майбутній екстремальній ситуації, передбачення складнощів спортив-

ної боротьби з боку партнерів і суперників, передчуття власного вступу 

в боротьбу, її перебігу і результатів. Водночас вираження цих пережи-

вань характеризується зовнішніми особливостями поведінки і дій, за 

якими, до речі, можна об’єктивно судити про психічний стан і його 

динаміку в людини. 

Стан психічної готовності до дії в екстремальній ситуації не ви-

никає сам собою, а формується в процесі спортивної діяльності. Поряд 

із розвитком рухової навички для успішного виступу в змаганні доко-

нечним є розвиток оптимального психічного стану як його неодмінного 

елемента.  

Таким чином, під час розвитку рухової навички спостерігається 

постійна хвилеподібна зміна психічного напруження, напруженість 

діяльного стану тривалий час залишається постійною, інтелектуальне 

або пізнавальне напруження на початку розвитку навички є максима-

льним, а потім, у міру автоматизації рухів, знижується, і її зростання 

спостерігається знову, коли людина переходить на стадію вищої спор-

тивної майстерності.  

Установлено, що між психічним напруженням під час навчання і 

під час змагань існують вірогідні відмінності. Вони виникають на підс-

таві основних завдань цих видів рухової діяльності: у навчанні 

розв’язуються пізнавальні завдання, а в змаганнях домінують емоції 

боротьби, спрямовані на досягнення результату, і перехід від вирішен-

ня одного виду завдань до іншого істотно перебудовує образ, який ре-
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гулює рухи й поведінку. У результаті цього недостатні компенсаторні 

можливості випробуваних щодо термінової перебудови образів, адек-

ватних умовам дії, і є причиною порушення регуляції рухів. 

Отже, можна стверджувати, що виконання рухової навички в ек-

стремальних і звичайних умовах навчання створює в людині різні за 

напруженням психічні стани. Напруженість пізнавальних, моральних і 

діяльних станів у звичайних умовах навчання значно нижча, ніж в умо-

вах змагань.  

Моральне напруження (почуття відповідальності) у змаганнях 

призводить до втрати особою звичного автоматизму рухів, сенсорного 

коригування їх спеціалізованих сприймань (простору, часу рухів, їх-

нього ритму), і вона стає змушеною під час змагань розв’язувати пізна-

вальні завдання, адаптуючись до морального напруження. Така дискоо-

рдинація рухів спостерігається в осіб, які досягають кращих результатів 

під час тренувань і змагань.  
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РЕ ЗЮ МЕ  
 

 
Ольга АКІМОВА. Психологічні засади розвитку творчого мислення 

Психологічна сутність творчого мислення полягає в тому, що будь-

який розумовий процес є за своєю внутрішньою будовою актом діяльності, 

спрямованим на розв’язання певної задачі або проблеми. Головним у цьому про-

цесі є не так операціонально-технічні процедури, що застосовуються для 

розв’язання вже сформульованої задачі, як саме її формулювання, постановка 

проблеми. 

 

Ольга АКИМОВА. Психологические принципы развития творческого 

мышления 

Психологическая сущность творческого мышления заключается в том, 

что любой умственный процесс является по своему внутреннему строению 

актом деятельности, направленным на решение определенной задачи или про-

блемы. Главным в этом процессе является не столько операционально-

технические процедуры, применяемые для решения уже сформулированной 

задачи, сколько само ее формулирование, постановка проблемы.  

  

Olha AKIMOVA. Psychological principles of development of creative 

thinking 

Psychological essence of creative thinking concludes that any mental process 

is in its inner construction an action or an act of action directed on solving definite 

problem or task. The essential park in this process is not only operational-technical 

procedures, oriented on solving the formulated task but formulating tasks, putting a 

problem as well. 

 

 

Микола БАБІЙ. Значення пізнавальної мотивації в набутті профе-

сійних навичок 

Процес формування професійних знань є продуктивним у разі високої 

пізнавальної активності студентів. Відповідно навчальний процес має будува-

тися таким чином, щоб викликати інтерес до набуття професійних знань і 

навичок. Професійні знання, які здобувають студенти під час навчання, 

виявляються потужним активатором пізнавальної діяльності. Вони сти-

мулюють позитивний інтерес до майбутньої професії.  

 

Николай БАБИЙ. Значение познавательной мотивации в приобретении 

профессиональных навыков 

Процесс формирования профессиональных знаний продуктивен в случае 

высокой познавательной активности студентов. Соответственно учебный 
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процесс должен строиться таким образом, чтобы вызывать интерес к при-

обретению профессиональных знаний и навыков. Профессиональные знания, 

получаемые студентами в ходе обучения, оказываются мощным активатором 

познавательной деятельности. Они стимулируют положительный интерес к 

будущей профессии. 

 

Mykola BABIY. Value of cognitive motivation in the process of acquiring of 

professional skills 

The process of forming of professional knowledge will be productive in the 

case of high cognitive activity of students. Accordingly an educational process must 

be built so that to cause cognitive interests in acquisition of professional knowledge 

and skills. Professional skills, which was got by students during studding, is the pow-

erful activator of cognitive activity. They stimulate positive interest to the future pro-

fession. 

 

 

Жанна ВІРНА. Керівник-професіонал нової формації у вищій школі 

Основними рисами особистості керівника сучасного вищого навчально-

го закладу є професійна компетентність, відповідальність, готовність прий-

мати рішення, комунікативна компетентність, прагнення до самовдоскона-

лення. Культура управління вищою школою передбачає оптимальну кадрову 

політику, компетентне навчання працівників, заохочення кращих співробітни-

ків, запровадження нових ритуалів і звичаїв, здатність керувати в кризових 

ситуаціях. 

 

Жанна ВИРНА. Руководитель-профессионал новой формации в высшей 

школе 

Основными чертами личности руководителя современного высшего 

учебного заведения являются профессиональная компетентность, ответ-

ственность, готовность принимать решения, коммуникативная компетент-

ность, стремление к самоусовершенствованию. Культура управления высшей 

школой предполагает оптимальную кадровую политику, компетентное обуче-

ние работников, поощрение лучших сотрудников, внедрение новых ритуалов и 

обычаев, способность руководить в кризисных ситуациях. 

 

Zhanna VIRNA. The head-professional of a new formation in the higher 

school 

The basic features of the person of the head of a modern higher educational 

institution are professional competence, the responsibility, readiness to make of the 

decision, communicative competence, and aspiration to self-improvement. The cul-

ture of the higher school management assumes the optimum personnel selection, 

competent training of workers, encouragement of the best employees, introduction of 

new rituals and customs, and ability to supervise in crisis situations. 
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Ярослав ГОШОВСЬКИЙ. Генетична психологія як методологічна 

парадигма вивчення депривованої особистості 

Концептуальною засадою генетичної психології є, зокрема, застосуван-

ня експериментально-генетичного методу до вивчення депривованої особисто-

сті. У контексті генетично-психологічного підходу ресоціалізація розгляда-

ється як синтез розвивальних психологічних технологій із проектування нових 

форм засвоєння депривованими дітьми суспільно-культурних цінностей. Завдя-

ки використанню ефективних інноваційних форм навчально-виховного процесу 

стає можливим їхній гармонійний розвиток. 

 

Ярослав ГОШОВСКИЙ. Генетическая психология как методологи-

ческая парадигма изучения депривированной личности  

Концептуальным принципом генетической психологии является, в 

частности, применение экспериментально-генетического метода к изучению 

депривированной личности. В контексте генетически-психологического подхо-

да ресоциализация рассматривается как синтез развивающих психологических 

технологий по проектированию новых форм усвоения депривированными 

детьми общественно-культурных ценностей. Благодаря использованию эф-

фективных инновационных форм учебно-воспитательного процесса стано-

вится возможным их гармоническое развитие. 

 

Yaroslav HOSHOVSKYY. Genetic psychology as a methodological para-

digm of deprived personality study  

Conceptual principles of genetic psychology, in particular experimentally-

genetic method in the study of deprived of personality. In the context of genetically-

psychological approach of resocialisazion is examined as synthesis of developing 

psychological technologies from planning of new forms of mastering by the deprived 

children of publicly-cultural values and involving of effective innovative forms of 

educational process due to which becomes possible their harmonic development. 

 

 

Інна ДЯЧУК. Психологічні особливості впливу релігійних сект на 

особистість 

Основними причинами появи великої кількості неорелігійних організацій 

є низький рівень релігійної свідомості, соціальна нестабільність, свобода вибо-

ру релігійної конфесії. До таких організацій належать і тоталітарні секти, 

що використовують неетичні методи маніпулювання свідомістю з метою 

незаконного збагачення та здобуття влади. Така їхня діяльність спричиняє 

істотні особистісні порушення і призводить до релігійного фанатизму.  

  

Инна ДЯЧУК. Психологические особенности влияния религиозных сект 

на личность 

Основными причинами появления большого числа неорелигиозных ор-

ганизаций является низкий уровень религиозного сознания, социальная не-

стабильность, свобода выбора религиозной конфессии. К подобным органи-
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зациям относятся и тоталитарные секты, использующие неэтические ме-

тоды манипулирования сознанием с целью незаконного обогащения и завое-

вания власти. Такая их деятельность влечет за собой существенные лич-

ностные нарушения и приводит к религиозному фанатизму.  

 

Inna DYACHUK. Psychological features of influence of religious sects on 

personality 

Principal causes of occurrence of the big number neo-religious organizations 

is the low level of religious consciousness, social instability, freedom of choosing of 

religious faith. The totalitarian sects using not ethical methods of a manipulation of 

consciousness with the purpose of illegal enrichment and a gain of authority concern 

to the similar organizations also. Such activity entails essential personal infringe-

ments and leads to fanaticism.  

 

 

Світлана КОЗАЧУК. Вікова динаміка пізнавальної активності мо-

лодших школярів у процесі вивчення іноземної мови  

Пізнавальна активність молодших школярів у процесі вивчення 

іноземної мови здійснюється на високому, середньому або низькому рівнях. 

Більшості учнів притаманні рівні низький і нижчий від середнього. Частка 

таких учнів поступово зростає. Таку недостатню пізнавальну активність 

учнів молодшого шкільного віку можна пояснити несформованістю, 

недосконалістю та нестабільністю її окремих структурних компонентів. 

 

Светлана КОЗАЧУК. Возрастная динамика познавательной активности 

младших школьников в процессе изучения иностранного языка  

Познавательная активность младших школьников в процессе изучения 

иностранного языка осуществляется на высоком, среднем либо низком 

уровнях. Большинству учащихся присущи уровни низкий и ниже среднего. Доля 

таких учеников постепенно возрастает. Данную недостаточную позна-

вательную активность учащихся младшего школьного возраста можно 

объяснить несформированностью, несовершенством и нестабильностью ее 

отдельных структурных компонентов. 

 

Svitlana KOZACHUK. Age dynamics of cognitive activity of younger 

schoolboys during studying foreign language 

Cognitive activity of younger schoolboys during studying foreign language is 

carried out at high, average or low levels. Levels low and below average are inher-

ent in the majority of pupils. The number of such pupils gradually increases. It is 

possible to explain the given insufficient cognitive activity of pupils of younger school 

age by unorganized structure, imperfection and instability of its separate structural 

components. 
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Валентина КРАЙЧИНСЬКА. Соціально-психологічні настанов-

лення як передумови особистісного самоздійснення в соціумі 

У кожної людини утворюється унікальний набір соціальних настанов-

лень щодо себе та інших у різних сферах самоздійснення. Ці настановлення 

можуть мати суб’єктний або об’єктний характер і становлять передумову 

особистісного самоздійснення в соціумі. Таке самоздійснення оптимізується 

через з’ясування та усвідомлення проблемної сфери, вироблення зусиль з опти-

мальної зміни ставлення до себе та інших. 

 

Валентина КРАЙЧИНСКАЯ. Социально-психологические установки 

как предпосылки личностного самоосуществления в социуме 

У каждого человека образуется уникальный набор социальных устано-

вок по отношению к себе и другим в различных сферах самоосуществления. 

Данные установки могут носить субъектный либо объектный характер и 

составляют предпосылку личностного самоосуществления в социуме. Подоб-

ное самоосуществление оптимизируется посредством выяснения и осознания 

проблемной сферы, выработки усилий по оптимальному изменению отношения 

к себе и другим. 

 

Valentyna KRAICHYNSKA. Social-psychological installations as precondi-

tions of personal self-realization in society 

Each person forms the unique set of social installations in relation to him or 

her self and to others in various spheres of self-realization. The given installations 

can have subject or objective character and make the precondition of personal self-

realization in society. Similar self-realization is optimized by finding-out and com-

prehending of problem sphere, by developing efforts, directed on optimum change of 

the attitude to itself and to others. 

 

 

Олена ЛІЩИНСЬКА. Тоталітарний синдром і культова залежність 

особистості як наслідки дегуманізації соціальної взаємодії 

Джерела тоталітаризму криються у взаємодії внутрішнього світу лю-

дини і соціальних умов. Тоталітарний режим упроваджує міфи в суспільну 

свідомість, тоталізує маси ізсередини. У суспільстві завжди є передумови для 

встановлення або відновлення тоталітарної системи. Дегуманізація соціальної 

взаємодії порушує баланс сил і спричиняє поширення таких деструктивних 

феноменів, як тоталітарний синдром та культова залежність. 

 

Елена ЛЕЩИНСКАЯ. Тоталитарный синдром и культовая зависимость 

личности как следствия дегуманизации социального взаимодействия 

Истоки тоталитаризма кроются во взаимодействии внутреннего ми-

ра человека и социальных условий. Тоталитарный режим внедряет мифы в 

общественное сознание, тотализирует массы изнутри. В обществе всегда 

имеются предпосылки для установления либо восстановления тоталитарной 

системы. Дегуманизация социального взаимодействия нарушает баланс сил и 
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влечет за собой распространение таких деструктивных феноменов, как то-

талитарный синдром и культовая зависимость. 

 

Olena LISHCHYNSKA. Totalitarian syndrome and cult dependence of the 

person as consequences of dehumanization of social interaction 

Sources of totalitarianism are covered in interaction of a private world of the 

person and social conditions. The totalitarian regime introduces myths in public 

consciousness, totalirising masses from within. There are always preconditions for 

an establishment or restoration of totalitarian system in a society. Dehumanization of 

social interaction breaks balance of forces and entails distribution of such destruc-

tive phenomena, as a totalitarian syndrome and cult dependence. 

 

 

Світлана ПОДОФЄЙ. Вплив значущих інших на онтогенез Я-

концепції дитини  
Позитивний вплив значущих інших зумовлює гармонійний розвиток Я-

концепції дитини. Впливи своєчасні і такі, що відповідають потребам та осо-

бливостям індивідуального розвитку, забезпечують адекватні внутрішні і зов-

нішні умови формування та організації самопізнання, становлення позитивної 

Я-концепції. Формування Я-концепції в дітей набуває оптимальних характери-

стик за умови налагодження конструктивної соціально-психологічної взаємодії 

з батьками, учителями, ровесниками. 

 

Светлана ПОДОФЕЙ. Влияние значимых других на онтогенез Я-

концепции ребенка  

Положительное влияние значимых других обусловливает гармоническое 

развитие Я-концепции ребенка. Влияния своевременные и соответствующие 

потребностям и особенностям индивидуального развития обеспечивают адек-

ватные внутренние и внешние условия формирования и организации самопо-

знания, становления положительной Я-концепции. Формирование Я-концепции 

у детей приобретает оптимальные характеристики при условии налаживания 

конструктивного социально-психологического взаимодействия с родителями, 

учителями, ровесниками. 

 

Svitlana PODOFEY. Influence of significant others on the ontogenesis of the 

child’s self-concept  

Positive influence of significant others causes harmonious development of 

self-concept of the child. Influences, duly and corresponding to needs and features of 

individual development provide adequate internal and external conditions of for-

mation and organization of self-knowledge, influence positive on self-concept. For-

mation of self-concept of children gets optimum characteristics under condition of 

adjustment of constructive social-psychological interaction with parents, teachers, 

and coevals. 
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Олександр ПРОЦЮК. Зміни психічного напруження дії в екстре-

мальних ситуаціях 
Емоції вносять істотні зміни в психічне напруження учасників спорти-

вних змагань. Емоційні стани за багаторазового повторення набувають стій-

кого характеру. Стан готовності до дії в екстремальній ситуації не виникає 

сам по собі, а формується в процесі спортивної діяльності. Психічне напру-

ження відображається у вигляді системи рухів, істотні характеристики яких 

значно змінюються. 

 

Александр ПРОЦЮК. Изменения психической напряженности действия 

в экстремальных ситуациях 

Эмоции вносят существенные изменения в психическое напряжение 

участников спортивных соревнований. Эмоциональные состояния при много-

кратном повторении приобретают устойчивый характер. Состояние готов-

ности к действию в экстремальной ситуации не возникает само по себе, а 

формируется в процессе спортивной деятельности. Психическое напряжение 

отражается в виде системы движений, существенные характеристики ко-

торых значительно изменяются. 

 

Oleksandr PROTSYUK. Changes of mental intensity of action in extreme 

situations 

Emotions cause important changes in mental tension of the process of sports 

competitions. Mental states frequently become constant when repeating. The state of 

mental readiness to action does not occur by itself in extreme case, but forms in the 

process of sports activity. The mental tension of the man’s states reflects in the con-

sciousness as a system of movements, but for all that there are some changes in im-

portant parameters of the movements. 

 

 

Максим СЛЮСАРЕВСЬКИЙ. Належність до спільноти як соціаль-

но-психологічний феномен 

У соціологічному вимірі індивіди утворюють групу, у психологічному – 

групи утворюють індивідів (способом буття цілого як елемента є психічне 

відображення). Соціально-психологічний підхід синтезує ці два виміри. Виріз-

няються два способи буття колективного суб’єкта в індивідуальному: “нере-

флексивний, фрагментарний” і “рефлексивний, цілісний”. Найпопулярнішими 

психологічними конструктами для осмислення належності до спільноти стали 

“ми”-переживання та самоідентифікація. 

 

Максим СЛЮСАРЕВСКИЙ. Принадлежность к сообществу как социа-

льно-психологический феномен 

В социологическом измерении индивиды образуют группу, в психологи-

ческом – группы образуют индивидов (способом бытия целого как элемента 

является психическое отражение). Социально-психологический подход синте-

зирует эти два измерения. Выделяются два способа бытия коллективного 
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субъекта в индивидуальном: “нерефлексивный, фрагментарный” и “рефлек-

сивный, целостный”. Наиболее популярными психологическими конструктами 

для осмысления принадлежности к сообществу стали “мы”-переживание и 

самоидентификация. 

 

Maksym SLYUSAREVSKYY. Accessory to community as a social-

psychological phenomenon 

In sociological measurement individuals form group, in psychological one 

groups form individuals (the way of being of the whole as an element is mental re-

flection). The social-psychological approach synthesizes these two measurements. 

Two ways of being of the collective subject in individual are allocated: “irreflexive, 

fragmentary” and “reflexive, complete”. The most popular psychological construc-

tions for understanding of an accessory to community became “we” – emotional 

experience and self-identification. 

 

 

Олена СТАВИЦЬКА. Особливості формування в молодших школя-

рів уміння адекватно використовувати невербальні засоби спілкування 

Жести та мімічні рухи, які використовують молодші школярі в процесі 

спілкування, поділяються на три групи: імітація реальних дій, посилення зна-

чення або заміна слів, передання почуттів і станів. Найкраще усвідомлюються 

й використовуються жести першої групи, найгірше – третьої. Завдяки спеціа-

льно організованим вправам було підвищено рівень розуміння школярами невер-

бальних засобів спілкування.  

 

Елена СТАВИЦКАЯ. Особенности формирования у младших школь-

ников умения адекватно использовать невербальные средства общения 

Жесты и мимические движения, которые используют младшие школь-

ники в процессе общения, делятся на три группы: имитация реальных дей-

ствий, усиление значения либо замена слов, передача чувств и состояний. Луч-

ше всего осознаются и используются жесты первой группы, хуже всего – 

третьей. Благодаря специально организованным упражнениям был повышен 

уровень понимания школьниками невербальных средств общения.  

 

Olena STAVYTSKA. Features of formation of younger schoolboys’ skill of 

adequately using nonverbal intermedium 

Gestures and mimic movements which are used by younger schoolboys dur-

ing dialogue, are shared on three groups: imitation of real actions, strengthening of 

value or replacement of words, transfer of feelings and conditions. Gestures of the 

first group are better realized and used, worst of all – gestures of the third group. 

Due to specially organized exercises the level of understanding of nonverbal means 

of dialogue has been raised by schoolboys.  
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Тетяна ТИТАРЕНКО. Психологічна допомога психосоматичним 

хворим 

Відповідно до різних типів тілесного дискурсу (тіло-річ, тіло-плоть, 

тіло-капітал, тіло-потенціал) виникають передумови певних психосоматичних 

захворювань. Кризові життєві ситуації загострюють наявну симптоматику і 

допомагають експлікувати неусвідомлюване ставлення до свого тіла. Залежно 

від нозології (серцево-судинні, шлунково-кишкові, хронічні респіраторні захво-

рювання) має здійснюватися своєрідна психотерапевтична робота з усвідом-

лення та корекції такого ставлення.  

 

Татьяна ТИТАРЕНКО. Психологическая помощь психосоматическим 

больным 

В соответствии с различными типами телесного дискурса (тело-вещь, 

тело-плоть, тело-капитал, тело-потенциал) возникают предпосылки опреде-

ленных психосоматических заболеваний. Кризисные жизненные ситуации 

обостряют имеющуюся симптоматику и помогают эксплицировать неосозна-

ваемое отношение к своему телу. В зависимости от нозологии (сердечно-

сосудистые, желудочно-кишечные, хронические респираторные заболевания) 

должна осуществляться своеобразная психотерапевтическая работа по осо-

знанию и коррекции данного отношения.  

 

Tetyana TYTARENKO. Psychological assistance to psychosomatic patients 

According to varied types of body discourse (body-thing, body-flesh, body-

capital, body-potential), preconditions of some psychosomatic diseases arise. Crisis 

vital situations aggravate existing symptomatology and facilitate explication of un-

conscious attitude to one’s own body. Depending on nosology (cardiovascular, gas-

trointestinal, and cronic respiratory diseases), a peculiar psychotherapeutic activity 

has to be put in practice in order that present attitude might be realized and correct-

ed. 

 

 

Галина ЦИГАНЕНКО. Соціально-психологічні резерви мобіліза-

ційного впливу молодіжних організацій 

Через участь у діяльності молодіжних організацій молодь має змогу 

краще адаптуватися до соціальної дійсності та реалізовувати свої життєві 

плани. До соціально-психологічних чинників, які найбільш істотно зумовлюють 

організаційне залучення молоді, належать високий рівень ціннісно-

світоглядного самовизначення, спонтанність, прагнення до групової згуртова-

ності, екстраверсія. Використання таких чинників становить важливий ре-

зерв мобілізаційного впливу молодіжних організацій. 

 

Галина ЦЫГАНЕНКО. Социально-психологические резервы мобилиза-

ционного влияния молодежных организаций 

Посредством участия в деятельности молодежных организаций моло-

дежь имеет возможность лучше адаптироваться к социальной действитель-
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ности и реализовывать свои жизненные планы. К социально-психологическим 

факторам, наиболее существенно обусловливающим организационное вовлече-

ние молодежи, относятся высокий уровень ценностно-мировоззренческого 

самоопределения, спонтанность, стремление к групповой сплоченности, экс-

траверсия. Использование данных факторов составляет важный резерв моби-

лизационного влияния молодежных организаций. 

 

Halyna TSYHANENKO. Social-psychological reserves of the mobilization 

influencing of youths organizations 

 Participating in activity of youths organizations young people have an op-

portunity better to adapt oneself to social reality and to realize the life plans. Social-

psychological factors, which mostly substantial stipulates the organizational involv-

ing of young people are: the high level of valued-worldview self-determination, spon-

taneity, aspiration to group solidarity, extraversion. Using of these factors makes 

important reserve of the mobilization influence of youths organizations. 

 

 

Конрад ЯНОВСЬКИЙ, Станіслава ШТОЙДЕН, Йоанна 

КУРИЛОВИЧ, Марія НЕСПЯЛОВСЬКА-ШТОЙДЕН. Шкала оцінки своєї 

хвороби як засіб вимірювання сприймання ситуації хворіння 

“Шкала оцінки своєї хвороби” є багатомірним опитувальником для 

вимірювання способу сприймання ситуації хворіння. Її розроблено на основі 

концепцій первинної оцінки ситуації стресу та сприймання хвороби. Шкала 

містить шість тематичних субшкал (“загроза”, “вигода”, “перешкода/ 

утрата”, “виклик”, “шкода”, “цінність”) та одну контрольну (“значення”). 

Шкалу перевірено на валідність і незалежність від впливу соціального 

схвалення. 

 

Конрад ЯНОВСКИЙ, Станислава ШТОЙДЕН, Иоанна КУРЫЛОВИЧ, 

Мария НЕСПЯЛОВСКА-ШТОЙДЕН. Шкала оценки своей болезни как 

средство измерения восприятия ситуации болезни 

“Шкала оценки своей болезни” является многомерным опросником для 

измерения способа восприятия ситуации болезни. Она разработана на основе 

концепций первичной оценки ситуации стресса и восприятия болезни. Шкала 

содержит шесть тематических субшкал (“угроза”, “выгода”, 

“помеха/утрата”, “вызов”, “ущерб”, “ценность”) и одну контрольную 

(“значение”). Шкала проверена на валидность и независимость от влияния 

социального одобрения. 

 

Konrad JANOWSKI, Stanisława STEUDEN, Joanna KURYŁOWICZ, Maria 

NIEŚPIAŁOWSKA-STEUDEN. The personal appraisal of the disease scale as a tool 

to measure perception of the disease situation 

The Personal Appraisal of the Disease Scale is the multidimensional ques-

tionnaire to measure the modes of perception of one’s own disease. The theoretical 

background for the tool was provided by conceptions of primary appraisal of the 
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situation in stress transaction and approach to perception of the disease. The scale 

consists of seven subscales including six thematic (“threat”, “profit”, “obsta-

cle/loss”, “challenge”, “harm”, “value”) and one control (“importance”). The 

scale was tested on the validity and independence from social approval. 

 

 

Олена ЯСИНЕЦЬКА. “Гомо креативус”, або Потреба творчої рево-

люції 

Творчість є доконечною умовою культурного поступу. Людство не до-

сить розвинуло свій потенціал через брак уваги до розвитку креативності ді-

тей. Традиційна школа часто є гальмом на шляху такого розвитку. Провідним 

завданням має стати виховання творчої людини, здатної мислити нестанда-

ртно. Розвиток креативності зумовлює утвердження самоповаги і взаємопо-

ваги як вирішальних складових світової культури. 

 

Елена ЯСИНЕЦКАЯ. “Хомо креативус”, или Потребность в творческой 

революции 

Творчество является необходимым условием культурного прогресса. 

Человечество недостаточно развило свой потенциал из-за нехватки внимания 

к развитию креативности детей. Традиционная школа часто является тормо-

зом на пути такого развития. Ведущей задачей должно стать воспитание 

творческого человека, способного мыслить нестандартно. Развитие креатив-

ности обусловливает утверждение самоуважения и взаимоуважения как ре-

шающих составляющих мировой культуры. 

 

Olena YASYNETSKA. “Homo creativus”, or Need for creative revolution 

Creativity is a necessity for cultural advance. The mankind has not developed 

its potential enough because of little attention to creativity development in childhood. 

Traditional school is usually a brake in this development. The major educational 

issue of our times is to develop creative person with vivid imagery and creative think-

ing abilities. According to UNESCO: “to subserve creative development from the 

early age is one of the best guarantees of living in healthy environment of self- and 

mutual respect that are the main elements for culture of peace construction. 
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