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ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ  ММААЙЙББУУТТННЬЬООГГОО..
ММААЙЙББУУТТННЄЄ  ППССИИХХООЛЛООГГІІЇЇ

ППааввеелл  ГГооррннооссттаайй

ДДВВУУХХММЕЕРРННЫЫЕЕ  ЛЛИИЧЧННООССТТННЫЫЕЕ  ККООННССТТРРУУККТТЫЫ
ККААКК  ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ССЦЦЕЕННААРРННЫЫХХ  УУББЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ

ППррооббллееммаа.. По определению И. Сеченова,психика человека –
это субъективный образ объективного мира. Субъективность
заложена в самой природе психики, особенно когда речь идет о
характеристиках, имеющих субъективно-оценочную природу. Но
развитие психодиагностики всегда двигалось по пути
возрастания объективности, даже если речь шла об исследовании
самооценки личности или отношений человека. Взять хотя бы
такое понятие, как адекватность самооценки. Адекватность (или
соответствие) чему? Наверное, каким-то объективным личност-
ным характеристикам. Но можно пойти по другому пути, вклю-
чив субъективность, оценочность в измеряемые характеристики
при исследовании различных личностных качеств или поведенче-
ских феноменов. Это наиболее важно в тех сферах психологи-
ческой практики, где субъективные оценки играют существенную
роль, например, в психотерапии, рассматривающей отношения
человека как предмет психотерапевтических изменений.

Эти соображения позволяют сформулировать ццеелльь  ссттааттььии,
которая заключается в разработке понятия двухмерных личност-
ных конструктов как модели диалектического объединения
объективного и субъективного начал в исследовании психи-
ческих качеств и отношений человека. 

Задача психотерапии состоит в том, чтобы осуществить
некоторые изменения в личности человека, направленные на
уменьшение его страданий и адаптацию к травмирующим усло-
виям. Но предмет изменения неоднозначно трактуется предста-
вителями разных психотерапевтических направлений. Можно
утверждать, что цель психотерапии – это изменение отношений.
Например, в трансактном анализе в основе жизненного сценария
наряду с другими компонентами рассматривается система
сценарных убеждений человека, другими словами – отношение к
себе, к другим людям и к миру в целом. Изменение сценарных
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убеждений в трансактной терапии является одним из условий
достижения личностной автономии и выхода из деструктивного
жизненного сценария.

Разумеется, в психологической практике мы можем говорить и
об изменении (коррекции) личностных качеств, но это уже
относится скорее не к психотерапии, а к воспитанию (или
самовоспитанию) характера.

Отношение (как и убеждение) всегда имеет оценочную
окраску и может быть определено в дихотомии плохой – хороший.
Мало того, психотерапевтическое изменение, как правило,
происходит именно в этом оценочном ключе. Психотерапия
всегда стремилась к безусловному принятию и формированию
безоценочного отношения к себе и к миру. Но нужно понимать,
что оценочность присуща самой природе нашего мировос-
приятия, чем, собственно, психика человека и отличается от
интеллекта компьютера. Нам что-то либо нравится, либо не
нравится. Мы или любим, или ненавидим. Мы испытываем
отрицательные или положительные чувства и эмоции (в этой
сфере вообще нет абсолютно нейтральных переживаний, они все
окрашены в положительные или отрицательные цвета и оттен-
ки). Если посмотреть на проблему глубже, психотерапия не
лишает человека оценок, а устраняет зависимость от них, учит
видеть хорошее в плохом и находить ресурсы в том, что раньше
воспринималось как недостатки и изъяны.

Чтобы лучше понять и представить себе этот процесс, мы раз-
работали модель так называемых двухмерных личностных кон-
структов, которую можно использовать вместо привычной дихо-
томии личностных характеристик, до сих пор использовавшуюся в
дифференциальной психологии и психодиагностике (примером
дихотомического подхода является теория личностных кон-
структов Дж. Келли [1]). В нашем подходе к дихотомической шкале
выраженности какого-либо качества мы предлагаем добавить оце-
ночную шкалу отношения к нему. Получается диаграмма (рис. 1),
показывающая не только объективную выраженность какого-то
свойства, но и спектр субъективных отношений. В этой схеме
можно разложить данную характеристику на четыре составляющие
качества по четырем соответствующим квадрантам.
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Рис. 1. Шкалы модели двухмерных личностных конструктов

Чтобы проиллюстрировать эту идею, возьмем такое всем извест-
ное личностное качество, как жадность (скупость), и противопо-
ложное ему – щедрость. На первый взгляд, мы имеем простую ди-
хотомию жадность – щедрость. Причем мы, как обычно, припи-
сываем первому полюсу шкалы отрицательную оценку, а второму –
положительную. Такой, казалось бы, одномерный конструкт на
нашей диаграмме будет выглядеть следующим образом (рис. 2):
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Рис. 2. Одномерный конструкт характеристики жадность–щедрость

Но мы хорошо понимаем, что однозначно положительных или
отрицательных качеств не существует, все зависит от нашей пози-
ции и от социальной значимости данного свойства (от системы об-
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щественных стереотипов и оценок). Так, отрицательная жадность
может рассматриваться как положительная бережливость, а поло-
жительная щедрость может превратиться в отрицательную расто-
чительность. Полученная новая шкала расточительность – береж-
ливость, хоть и является дихотомической, но представляет собой не
самостоятельный конструкт, а вторую половину рассмотренной
ранее модели с учетом ее двух измерений (рис.3). Вместо дихотоми-
ческой получаем тетрахорическую модель данной характеристики,
или двухмерный личностный конструкт. Он представляет собой
единую характеристику, а не набор четырех качеств, что может быть
выражено даже одной единственной точкой на диаграмме, показы-
вающей самооценку человека относительно данного свойства или
оценку этого качества в другом человеке.

Рис. 3. Двухмерный конструкт характеристики жадность–щедрость

В рамках этой модели можно рассматривать самые разные лич-
ностные свойства и поведенческие феномены. Такое качество, как
смелость (на другом полюсе шкалы находится трусость), если мы до-
полним его оценочно противоположными безрассудством (“отри-
цательная смелость”) и осторожностью (“положительная тру-
сость”), дает следующий вариант двухмерного конструкта (рис. 4).

Разумеется, не любое человеческое качество можно рассматри-
вать как двухмерную характеристику, невозможно абсолютно всю
дифференциальную психологию втиснуть в модель двухмерных
конструктов. Этот принцип наиболее подходит для измерения
таких характеристик, которые изначально имеют субъективно-
оценочную природу, например, сценарных убеждений, самоот
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ношений человека или других отношений личности. При этом
мы от привычной (традиционной) оценочной привязки часто пе-
реходим к нетрадиционной (иногда парадоксальной).

Рис. 4. Двухмерный конструкт характеристики трусость–смелость

Например, ум мы привыкли однозначно трактовать как поло-
жительное качество, а глупость – как отрицательное. Но и здесь
можно построить двухмерную модель, дополнив шкалу глупость
– ум, например, шкалой хитрость – простодушие.

Оценочная трактовка еще одной пары качеств – честность и
лживость – также очевидна: честность – всегда хорошо, а лжи-
вость – всегда плохо. Но мы знаем случаи, когда детская склон-
ность к фантазированию принимается родителями за лживость,
хотя на самом деле представляет собой положительное твор-
ческое проявление. Такой феномен можно назвать “синдромом
Мюнхгаузена” в честь персонажа, который в действительности не
был лжецом, но был патологическим фантазером. Противопо-
ложное этому качество – бедность фантазии, что можно рассма-
тривать как отрицательный аналог честности.

Наверное, подобная концепция не является бесспорной и
однозначной. Но, тем не менее, дает новую возможность понять
диалектику объективного и субъективного в проблеме оценива-
ния личностных качеств человека и проявлений его поведения.
Важен сам принцип объединения субъективной и объективной
шкал, ибо особенность психики в том, что эти два начала при-
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сущи ей имманентно: субъективность заложена в самой природе
психики, в то же время психические феномены существуют
объективно и должны исследоваться объективными методами.

Трудности, которые могут возникнуть при конструировании
двухмерных конструктов, связаны с тем, что не для всех личностных
качеств мы можем подобрать оценочно противоположные эквива-
ленты, либо они будут громоздкими и выглядеть искусственными.
Отсутствие отдельных частей двухмерного конструкта свидетель-
ствует о том, что данные качества не представлены в семантической
структуре группового сознания [2] и не закреплены или недо-
статочно закреплены в человеческой практике. Это можно рассма-
тривать как особенность (или недостаток?) языка и связанной с ним
ментальности, и совершенно необязательно делать вывод о неразви-
тости этих качеств в психике людей. Мы знаем много примеров,
когда в языке представлено большое количество значений и оттенков
одного понятия, если оно связано с человеческой практикой данной
социальной группы или этноса. В то же время, понятия, не связанные
с такой практикой (традицией, опытом), представлены ограничен-
ным набором слов или отсутствуют вовсе. 

В предлагаемой нами модели можно рассматривать и другие
дихотомии как частные варианты двухмерного конструкта. Так,
используя наш первый пример, если выделить отдельно оценоч-
ные шкалы (на разных дуантах степени выраженности рассма-
триваемого качества), то полученные дихотомические шкалы
будут иметь уже следующий вид: жадность – бережливость и рас-
точительность – щедрость (рис. 5):

Рис. 5. Дихотомические шкалы двухмерного конструкта
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В полученном варианте новые простые шкалы полностью на-
ходятся в психотерапевтическом поле, так как их разные полюса
отличаются преимущественно оценкой, отношением человека к
себе и к своим свойствам и в гораздо меньшей степени – содержа-
тельно. Изменение данного отношения (в позитивном направле-
нии), трансформация недостатка в ресурс – это и есть процесс
психотерапевтических изменений. Психотерапия ориентирована
на изменения в рамках вертикального измерения конструкта
(снизу – вверх). 

Рассматривая в отдельности положительный и отрицательный
дуанты, мы получим уже две другие двухмерные шкалы: бережли-
вость – щедрость и жадность – расточительность (рис. 6). Дан-
ный вариант рассматривает изменения в другом направлении
двухмерного конструкта и иллюстрирует процесс коррекции лич-
ностных качеств или самовоспитания характера – изменения в
рамках горизонтального измерения (слева или справа – внутрь, к
гармонической “золотой середине”).

Рис. 6. Схема коррекции личностных характеристик

ВВыыввооддыы.. В психологическом исследовании отношений одно-
мерные модели являются недостаточно информативными, так
как не учитывают либо субъективную, либо объективную состав-
ляющую оцениваемых личностных или поведенческих характе-
ристик. Введение понятия двухмерных личностных конструктов
устраняет эту односторонность и открывает возможности для на-
глядного описания процесса психологических изменений в кон-
тексте психологической практики.



Задача психотерапии не в искоренении оценок в отношении к
миру как таковых (что невозможно в принципе), а в избавлении
от принудительной привязки к отрицательным полюсам шкал,
которая произошла вследствие формирования жизненного сце-
нария, от “безусловноотрицательного” отношения. Использо-
вание понятия двухмерных личностных конструктов позволяет
выработать объемное (тетрахорическое) представление о качест-
вах человека, что способствует формированию более разно-
образного взгляда на мир, учитывая субъективную и объектив-
ную составляющую человеческой психики, умение одновременно
охватывать разные полюса каждого личностного или поведенчес-
кого феномена. Таких полюсов минимум четыре, а может быть и
больше, в зависимости от когнитивной сложности человека.

Говоря о двухмерности (а возможно, и многомерности) психо-
логических характеристик, их следует все же отличать от много-
мерных, например, факторных моделей психики, представленных
в многофакторных личностных опросниках [3; 4], ибо последние,
несмотря на многомерность, представляют собой набор хоть и
множества, но одномерных (дихотомических) качеств. В нашем
подходе тоже могут рассматриваться многомерные модели, напри-
мер, при изучении комплексных отношений человека. Но в этом
случае каждая составляющая все равно должна рассматриваться
как двухмерная (тетрахорическая) характеристика, а их может быть
много в зависимости от многомерности исследуемых явлений.

Предлагаемый подход открывает новые возможности для пси-
ходиагностики личностных характеристик, имеющих субъективно-
оценочную природу. Возможно, для исследования взаимосвязи
между этими характеристиками и оценочного прогнозирования по-
надобятся другие статистические процедуры, нежели те, что исполь-
зуются для исследования простых дихотомий, например, методы
множественной корреляции или регрессии. Во всяком случае, разра-
ботка психодиагностического инструментария –  это задача следую-
щих этапов исследования двухмерных личностных конструктов.
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ЛЛююббоовв  ННааййддььоонноовваа

ППРРООББЛЛЕЕММАА  ГГООТТООВВННООССТТІІ  ДДОО  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООЇЇ
ММААРРШШРРУУТТИИЗЗААЦЦІІЇЇ  ВВ  ППРРООССТТООРРІІ  ЗЗММІІНН  ТТЕЕРРИИТТООРРІІААЛЛЬЬННООЇЇ

ГГРРООММААДДИИ

ППррооббллееммаа. Увесь світ перебуває в русі, постійно змінючись. Різна
розмірність швидкості змін породжує часом ілюзію стабільності.
Образ стабільності створюється зусиллями суб’єктів, які фіксують
стале в плинному (цінності, норми та правила, події, стосунки,
особистісні риси й інші ознаки людського життя). Соціально-пси-
хологічний бік цих змін полягає в переході від рівня аналізу окремо-
го індивідного суб’єкта до аналізу групових суб’єктів вищого рівня
(група, спільнота) і їх взаємодії. Розглядаючи соціально-психологіч-
ні особливості роботи соціального працівника, слід зосереджува-
тися саме на цьому переході суб’єктної якості в тріаді індивід –
група – спільнота. Розмірність змін у кожній складовій цієї тріади
різна й надзвичайно складна, вимірюється незбізними мірниками,
критерії яких інколи перетинаються, а інколи не мають точок доти-
ку в досяжному для аналізу часовому проміжку. Різнорозмірні дина-
мічні процеси можуть синхронізуватись, але можуть відбуватися
діахронічно впродовж досить тривалого періоду, що є особливістю
простору змін територіальної громади. Територіальність дає змогу
позначити межі феноменології простору змін, які зазвичай є умов-
ними, проникними, відкритими, проте реально фіксованими тим
чи іншим чином (природними об’єктами, будь то гори чи ріки, або
штучними засобами, які опредмечують досягнуті раніше конвенції,
наприклад, кордони). Існують також кордони з легітимними обме-
женнями пересування, проте в сучасну епоху глобалізації
проникність є питанням скоріше ресурсним, ніж принциповим.
Якщо індивід не має доступу до певного типу ресурсів (наприклад,



статусу), для нього кордони будуть закритими, хоча для інших
проникність залишатиметься досяжною.

Позначивши межі простору постійних змін, наголошуємо на
створеній людьми сталості, яка привноситься в цей рухливий
контур. Метафора подорожі в просторі змін є надзвичайно по-
тужною, оскільки дає змогу показати взаємну рухливість усіх еле-
ментів, що потрапляють у контур взаємодії. Логічним кроком у
розвиток метафори подорожі вважаємо уявлення про маршрут
руху, певну траєкторію, яку прокладає людина своїми індивіду-
альними внесками в простір змін. Створюючи власну траєкторію,
людина започатковує зміни, роблячи певні свої маршрути повто-
рюваними, стабілізує простір змін, створює для інших орієнтири,
умовний ландшафт у динаміці спільного простору.

Такі уявлення про рухливий світ людського життя дають змогу
по-новому поставити проблему місії соціального працівника в
роботі з клієнтами. Ідеться про вихід за межі індивідуалістичного
розуміння: на нашу думку, клієнтами соціальних працівників є
сьогодні насамперед громади (групи, які усвідомили свої спільні
інтереси й потребу спільних соціальних дій як умови їх досяг-
нення, адже поодинці ці інтереси реалізувати неможливо). 

ММееттооюю  ссттааттттіі є розгляд принципу ефективної маршрутизації
в роботі соціального працівника з громадою на прикладі взаємодії
із системою охорони здоров’я, а також аналіз рівня готовності
студентів-випускників до роботи з територіальними громадами.

Відомо, що управління системою охорони здоров’я здійсню-
ється переважно за територіальним принципом, принаймні це
стосується установ первинної медичної допомоги. Розвиток пра-
вового поля дає підстави розглядати медичну сферу як інституцію
саме територіальної громади, оскільки розподіл фінансових ре-
сурсів, потрібних для ефективного функціонування медичних
установ, здійснюється виконавчими органами територіальної
громади і навіть може бути делегований органам територіальної
самоорганізації. Соціальний формат органу територіальної само-
організації через свою законодавчу новизну виступає сьогодні,
напевне, найменш забюрократизованою, хоча й мало поширеною
формою громадського самоуправління.

Соціальна робота як місія покликана гармонізувати відносини
особи із соціальним середовищем, адже в складному масовому сус-
пільстві, що сьогодні лише починає вибудовуватися як громадян-
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ське, ресурсів окремої особи для досягнення такого благополуччя
часто недостатньо. Проблема підготовки соціальних працівників,
які враховували б у своїй діяльності соціально-психологічні фено-
мени територіальних спільнот (сусідства, земляцтва тощо) і покла-
дали б їх в основу свого впливу на функціонування територіальної
спільноти як контексту соціального благополуччя особистості, сто-
сується готовності до основного “поля діяльності” спеціаліста, що
розширює ресурси окремої особи через її соціальну інтеграцію.

Розглядаючи громаду як цілісність у єдності механізмів само-
відтворення й саморозвитку, місію соціальних працівників можна
сформулювати не лише як допомогу окремим особам, але і як фа-
хове сприяння розвиткові громади. Розвиток громади відбува-
ється завдяки активізації самоорганізаційних механізмів [1]. Саме
завдяки роботі соціального працівника, що сприяє самоорганіза-
ції спільноти, вона може піднятися до рівня усвідомлення спіль-
них інтересів, подолати дилеми створення і використання спіль-
ного добра (ресурсу, доступного усім, щодо якого створюється
ілюзія невичерпності, хоч він насправді не є таким, наприклад,
чиста вода, інфраструктура доріг тощо). На жаль, соціальні пра-
цівники сьогодні частіше обирають шлях практичних психологів,
налаштовуючись на розв’язання проблем окремих особистостей.
Цей шлях не може вважатися хибним, оскільки загальне гумані-
стичне спрямування професії ставить найвище цінність допомоги
окремій конкретній людині в її біді. Потреба в такій допомозі дуже
висока, однак вона не може бути задоволена в принципі, оскільки
негаразди спричиняються зазвичай суспільними дисгармоніями.
Подолання цих дисгармоній професійні соціальні працівники зде-
більшого покладають на владні структури, у кращому випадку – на
громадські організації, з якими тісно співпрацюють. Місію про-
фесії, на наш погляд, треба розширювати до інтеграції й розвитку
громад, охоплюючи в такий спосіб увесь простір змін.

Розбудова стандартів професійної діяльності соціального пра-
цівника, як і працівників системи охорони здоров’я, має врахову-
вати загальні закономірності й перспективи розвитку терито-
ріальної громади. Виконуючи будь-які конкретні професійні зав-
дання, соціальний працівник впливає на стан громади через зміну
бачення світу кожним окремим членом громади і, особливо, спіль-
не бачення груп, з якими спілкується. У зв’язку із цим дуже важли-
вого значення набуває компетенція соціального працівника щодо
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структури взаємозв’язків різних інституцій у територіальній гро-
маді (та різних установ у межах окремої інституції охорони здо-
ров’я), яка може бути розглянута в термінах маршрутизації.

Психологічні дослідження уявлень мешканців міста про урбані-
стичне середовище показали, що більшість із них користується
уявленнями про маршрути, а не про карту міста [2]. Територія іс-
нує в нашій свідомості переважно як сукупність засвоєних марш-
рутів. Маршрут систематизує окремі фрагменти уявлень про нав-
колишнє середовище відповідно до звичних траєкторій пересуван-
ня людини в ньому. Таким чином формується інтегративне уяв-
лення про навколишній простір, у якому людина живе. У соціаль-
но-психологічному розумінні аналогом фізичної території висту-
пає соціальна мережа взаємодії людей. Коли зустрічаються дві осо-
би, фактично контактують соціальні мережі. Послідовність зустрі-
чей теж являє собою певний маршрут людини в соціальному світі.

Соціальні мережі, як і фізичні території, мають різні властиво-
сті меж, різні можливості пересування й використання певних ді-
лянок,неоднакову вартість зусиль із досягнення (активізації мере-
жі) тощо. На сьогоднішній день соціально-психологічних дослі-
джень мережевих структур явно бракує, проте соціальне експери-
ментування надзвичайно потужне. Більше того, соціальні мережі
активно капіталізуються. Вони використовуються як маркетинго-
ва стратегія побудови бізнесу. Впродовж останньої чверті століття
надзвичайної популярності набуло міжгалузеве поняття соціаль-
ного капіталу, що потужно розробляється також і в психології.

Нещодавно польські колеги ввели в ужиток поняття тунелю
на позначення звуженого уявлення про можливість взаємодії для
розв’язання проблем у соціальному середовищі. Це поняття дає
змогу доповнити поняття мережі та маршруту. Тунелі характерні
для корумпованого суспільства: вони дають можливість проник-
нути крізь соціальну структуру завдяки соціальному капіталові
зв’язків для розв’язання певних завдань. Проте можливість ця є
строго обмеженою, тільки для “своїх”. Тунелі є формою соці-
альної несправедливості, проте мають свою об’єктивну природу.
Бюрократизація соціальних інститутів, cтворюючи додаткові пе-
решкоди в міжособових контактах, складає умови для надзвичай-
ного поширення тунелізації суспільства. З іншого боку, це прово-
кує вихід на рівень міжособових зв’язків (родинних, знайомств
тощо), які забезпечують розв’язання проблем коротшими шляха-
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ми поза бюрократичними бар’єрами. Але такі неформалізовані
шляхи в соціумі мають іще більш закриту форму тунелю. Саме
тому в результаті досліджень різних форм соціального капіталу
виявлено протиставлення вузького (локального) сімейного соці-
ального капіталу ширшому, громадському, який залишається в
нашому суспільстві пригніченим.

Повертаючись до проблеми здоров’я особистості, особливо
його відновлення у взаємодії з медичними установами, наголоси-
мо, що на рівні окремої особи вона може нині вирішуватися
тільки шляхом прокладання маршруту. Зокрема, проблема визна-
чення діагнозу також розкладається на маршрут, оскільки часто
потребує послуг спеціалізованих медичних закладів. Ефективною
може вважатися така маршрутизація, яка прокладає надійний,
найкоротший маршрут оптимальної конфігурації (бажано без
повторних необґрунтованих повернень до тих же ключових пунк-
тів). Ефективний маршрут забезпечує мінімізацію витрат часу й
інших ресурсів, своєчасне виявлення та розв’язання проблеми.
Пунктами маршруту виступають звертання до певного суб’єкта
взаємодії, якими можуть бути окремі установи (з подальшою
деталізацією до певних функціональних підрозділів, представни-
ків, окремих осіб). Погляд на проблему з урахуванням маршруту
її розв’язання в межах територіальної громади, ав разі потреби –
з виходом за ці межі, дає змогу значно підвищити ефективність
роботи системи стосовно кожного окремого представника грома-
ди. Водночас ефективна маршрутизація сприяє зрушенням у гро-
мадській думці, оскільки забезпечує перебудову уявлень про про-
стір існування громади і місце окремої інституції в її зв’язках.
Прокладання ефективних маршрутів розв’язання проблеми
сприяє не тільки вирішенню конкретного завдання, а й долає ког-
нітивні бар’єри розвитку громади, похідні від пригнічення не-
можливості впливати, безглуздості витрат власних ресурсів на
безнадійну справу тощо. Саме ці уявлення вивченої безпорад-
ності є тими гальмівними механізмами, які призводять до невчас-
них звертань за лікуванням, часто коли час уже незворотно згая-
но. Побудова ефективного маршруту як стандарт роботи соціаль-
ного працівника, включаючи елементи адвокації інтересів
клієнта, справляє позитивний вплив і на розвиток громади в ці-
лому. Фактично внески соціального працівника в простір змін
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громади можуть стабілізувати певні маршрути для індивідів і
груп, сприяючи таким чином розвиткові громади. 

Наступним етапом нашої розвідки було емпіричне дослі-
дження готовності до роботи з громадами випускників-спеціа-
лістів із соціальної роботи. Емпіричне дослідження уявлень про
фактори підвищення готовності до роботи з територіальними
спільнотами проводилося серед студентів старших курсів Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка, що
навчалися за спеціальністю “Соціальна робота” й “Соціальна пе-
дагогіка” у 2002 році [3]. Дані зібрано методом індивідуальних і
групових інтерв’ю (N = 35).

Ми проаналізували стереотипні уявлення, що утруднюють
розвиток готовності. По-перше, було виокремлено стереотип
“робочого місця, яке не винесено в поле”, тобто в простір змін
територіальної спільноти. Це стереотип кабінетної роботи соці-
ального працівника. По-друге, в уявленнях студентів територіаль-
на спільнота найчастіше ототожнюється з організацією, звідки
уявлення про нездатність територіальної спільноти забезпечити
робоче місце соціального працівника й неможливість виступити
замовником. Особливо це проявляється під час розгляду первин-
них територіальних спільнот, що інституціоналізовані як товари-
ства співвласників багатоквартирних будинків. На жаль, навіть
робота в інституціях, створених територіальними громадами (на-
приклад, районні служби), сприймається поза образом громади
як спільноти-замовника. Можливо, саме поширеність такого сте-
реотипу в громадській думці населення призводить до того, що
місцева влада, не вбачаючи в соціальному працівникові ресурсу,
намагається “підвищити ефективність роботи управлінського
апарату” шляхом скорочення соціальної служби. Досить часто
такі повідомлення трапляються в засобах масової інформації. Це
непрямим чином показує неефективність системи підготовки со-
ціального працівника, який не набуває за роки навчання належної
компетенції щодо роботи з громадами. 

Формуванню готовності до соціальної роботи з територіаль-
ною громадою на думку студентів, перешкоджає насамперед брак
спеціальних знань про такі громади, у тому числі про соціально-
психологічні механізми життєдіяльності територіальних спільнот
та відмінності між ними, їхню структуру, комунікації, а також не-
достатня компетентність у юридичних правознавчих питаннях,
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історичних питаннях правоналежності територій тощо. Тобто
значну частину складають питання, передбачені програмами під-
готовки держслужбовців, тому на старших курсах слід цілеспря-
мовано орієнтувати соціальних працівників на засвоєння цих
конкретних знань. Практика на базі установ державної влади міс-
цевого рівня (локальної громади), відповідні спецкурси можуть
стати запорукою набуття належної компетенції.

Рівень обізнаності з реальним станом речей у громаді, характер-
ними соціальними і психологічними проблемами, буденними по-
требами й запитами різних верств населення та засобами їх діагно-
стування на рівні спільноти, розв’язання кола окреслених проблем
зусиллями різних інституцій є неодмінною складовою готовності,
яку ми змушені характеризувати (за результатами нашого дослі-
дження) як недостатню в більшості студентів. Лише ті випускники,
які в ході навчання заснували власні громадські проекти, спрямова-
ні на окремі верстви населення (наприклад, на проблемних підліт-
ків), показали достатню поінформованість про суспільні інституції
та конкретні установи, громадські структури, які можуть бути
основою ефективної маршрутизації для цільової групи. Брак знань
про структуру взаємозв’язків і динаміку їх змін у решти студентів
унеможливлює для них ефективну маршрутизацію як принцип
роботи соціального працівника з територіальною громадою.

Дійсно, інформація про особливості територіальних спільнот і
соціальної роботи з ними досить розпорошена в системі класич-
ного університетського навчання. Доцільним є, як ми зазначали
вище, формування спеціальних курсів і спецкурсів, які задоволь-
нили б інформаційний голод щодо цього питання. Разом з тим
акцентування і навіть абсолютизація саме інформаційного боку
форсування готовності не вирішує, а лише поглиблює проблему.
Поінформованість не вичерпує в структурі блоків готовності ні
аспекту вмотивованості, ні аспекту здатності, не гарантує а ні ха-
рактеристик ефективності діяльності, а ні значущості окремих ас-
пектів поведінки як структури загальної компетентності в роботі
з громадою. У межах описаних мотиваційних аспектів студенти
підкреслювали, що слід передусім добре розуміти цілі, завдання й
мету соціальної роботи з територіальними спільнотами як у
цілому, так і щодо окремих заходів, у тому числі їхніх перспектив;
усвідомлювати рівень власної зацікавленості, умотивованості в
роботі, психологічної налаштованості щодо навантажень і змін
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режиму роботи; нарощувати власну особистісну готовність до
подолання стресу, невизначеності, розвивати врівноваженість.

Утім, одним із чинників, що впливають на готовність, студен-
ти називають налаштованість представників громади на соціаль-
ну роботу, бажання “колективу громади” співпрацювати, розу-
міння людьми необхідності присутності соціального працівника,
бажання ділитися з ним своїми переживаннями й проблемами,
розуміння громадою актуальності розв’язання тих чи тих
проблем. Ми вбачаємо в таких формулюваннях прояв тривоги
студентів і брак упевненості, що базується на перевірених влас-
ним досвідом знаннях, у наявності соціального замовлення на
соціальну роботу й у власних силах ініціювати, створити умови
для оформлення потреб громади в соціальне замовлення. Врахо-
вуючи достатню тренінгову підготовку з питань загальної комуні-
кабельності, комунікативних умінь, причини несформованності
описаного типу впевненості лежать у недооцінюванні в схемі під-
готовки соціального працівника необхідності надбання під час
навчання досвіду бути самостійним соціальним агентом, створю-
вати та реалізовувати власний соціальний проект.

Таким чином, виявлено переважну зорієнтованість студентів –
майбутніх соціальних працівників – на інституціоналізовану про-
фесійну активність, спрямовану на працю в кабінетному форматі,
що впливає негативно на формування готовності до роботи з те-
риторіальною громадою. Зміна орієнтації на соціальне підприєм-
ництво, самовизначення, спрямоване на дослідження проблем
громади, розроблення самостійних проектів, їх розв’язання,
пошук ресурсів, у тому числі й фінансових, через активну комуні-
кацію, залучення мас-медіа, урешті, орієнтація на повноцінну са-
мореалізацію вважаємо неодмінною й актуальною перспективою
вдосконалення фахової підготовки.

Основною причиною досить низької готовності до роботи з те-
риторіальною громадою є те, що досі не відбувся перехід до ціле-
спрямованого формування протягом періоду навчання компетен-
цій, якими мають володіти фахівці з розвитку громад. Такий досвід
підготовки фахівців мають уже багато країн світу. Йдеться про ком-
плексні компетенції, які сьогодні виходять за межі програми підго-
товки соціального працівника. Причина цього має системний ха-
рактер і пов’язана з тим, що у штатних розписах виконавчої влади
робочих місць для таких фахівців досі не передбачено. Проте диску-
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сія з приводу підготовки фахівців саме такого профілю на базі спе-
ціальності “Соціальна робота” має активізуватись і розширитись.

Запропоновано і розроблено спеціальний курс, спрямований
на підвищення готовності соціального працівника до роботи з те-
риторіальною громадою. Цей курс охоплює, крім традиційного
інформаційного модуля, мотиваційно-досвідовий рефлексивний
модуль керування самостійною проектною діяльністю студентів у
сфері соціального підприємництва. У такому підході узагальнено
сучасний досвід психології ком’юніті в сприянні громадському
здоров’ю, відновленні локальних сусідських громад, залученні ін-
тернет-технологій у поєднанні віртуальних і територіальних
спільнот. Робота з локальною громадою базується на розвиткові
рефлексивного капіталу територіальної спільноти [4; 5; 6] в про-
сторі змін і спрямована на побудову сенсу належності до спільно-
ти, переосмислення ресурсів сусідства, рефлексію взаємодії ко-
лективних дій, інтеграцію рефлексивного капіталу в простір змін
громади (підструктуру саморозвитку рефлексивного капіталу).

ВВииссннооввккии. Теоретичне опрацювання проблеми маршрутизації
дало змогу обґрунтувати принцип побудови діяльності соціального
працівника в просторі змін громади через ефективну маршрути-
зацію розв’язання означеної проблеми.

На соціально-психологічному рівні аналізу аналогом фізичної
територіальності в громаді виступають соціальні мережі, на ос-
нові яких функціонує соціальний капітал у формах “родинного” і
“громадського” капіталів, взаємна суперечливість яких підсилю-
ється тунелізацією соціальних мереж в умовах бюрократизації
громадських інституцій.

Ефективною маршрутизацією в системі охорони здоров’я є по-
будова оптимальної конфігурації траєкторії взаємодії клієнта з різ-
ними медичними установами, що в найкоротший проміжок часу і в
найменш витратний спосіб дає змогу вирішити питання визначен-
ня діагнозу та відновлення здоров’я. Ефективна маршрутизація, ви-
конана для окремого члена громади, сприяє розвиткові громади че-
рез руйнацію образу тунельованого, корумпованого суспільства.

Готовність студентів-випускників до роботи з громадою в ці-
лому є недостатньою. Звідси потреба перебудови системи фахової
підготовки на основі реалізації проектного підходу, що ставить за
мету розвиток мотиваційної складової соціальної агенції та отри-
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мання позитивного самостійного досвіду шляхом реалізації про-
екту виявлення потреби й організації громадського проекту.

Перспективою подальшого дослідження є перевірка ефектив-
ності маршрутизації як інфраструктури становлення і розвитку
первинних територіальних спільнот (об’єднань мешканців). Що
ж до вдосконалення системи фахової підготовки соціальних пра-
цівників, то попереду – створення умов для самовизначення й на-
буття компетентності виступати агентом розвитку рефлексив-
ного капіталу територіальної спільноти і таким чином сприяти
розвиткові самоорганізованої територіальної громади.
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ООББРРІІЇЇ  ППССИИХХІІЧЧННООГГОО  ЖЖИИТТТТЯЯ  ЛЛЮЮДДИИННИИ

ІІннннаа  ГГааллееццььккаа

ВВППЛЛИИВВ  ІІННДДИИВВІІДДУУААЛЛЬЬННИИХХ  ЦЦІІННННООССТТЕЕЙЙ  ССТТУУДДЕЕННТТССЬЬККООЇЇ
ММООЛЛООДДІІ  ННАА  ССТТААВВЛЛЕЕННННЯЯ  ДДОО  ААББООРРТТІІВВ

ППррооббллееммаа. З-поміж медико-біологічних, соціально-психоло-
гічних, морально-етичних, правових і демографічних проблем,
пов’язаних зі штучним перериванням вагітності, напевно, неодно-
значністю вирізняються моральні та психологічні аспекти пробле-
ми. Здавалося б, однозначно визнано, що аборт є зло, наслідки
(для соматичного і психологічного здоров’я) – негативні, суспіль-
на мораль та релігійні концепції засуджують його. Проте чисель-
ність здійснених в Україні та й у світі штучних переривань вагіт-
ності, за статистичними даними, і далі викликає занепокоєння.

ММееттооюю  ддоосслліідджжеенннняя не є аналіз можливих негативних біологіч-
них чи психологічних наслідків, а з’ясування психологічних чин-
ників ставлення до аборту як предиспозиції до можливих дій.
Водночас аборт розглядаємо як біоетичну проблему, тобто таку,
що стосується “складного соціального формування формальних,
стверджених правом антропологічних меж людського існу-
вання” [1]. Питання дозволеності абортів давно не належить ли-
ше до медичних проблем, оскільки впритул торкається розуміння
сутності людського буття, критеріїв гуманності та моралі.

Неоднозначним є ставлення до аборту та можливих показань
для його здійснення в різних країнах світу. Виділяють п’ять ос-
новних підходів до законодавчої регуляції переривання вагіт-
ності: 1) аборт вважають кримінальним у будь-яких випадках, за
винятком ситуації, яка вимагає врятувати життя жінки; 2) аборт
дозволено, коли йдеться про життя і здоров’я жінки; 3) аборт до-
зволено, аби зберегти психічне здоров’я жінки; 4) аборт дозво-
лено за соціальними показаннями; 5) аборт дозволено на підставі
бажання жінки. Якщо розглянути розташування на карті світу
держав із різними типами законодавчих обмежень переривання
вагітності, то виявимо чітке розмежування на країни Північної
Америки, Європи (за винятком Польщі) та Східної Азії, в яких
визначальну роль щодо переривання вагітності відіграє рішення
жінки, на противагу країнам Південної Америки та Африки, де
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існує більш жорстке обмеження причин для аборту (режим до-
ступу до карти: www.demoscope.ru/weekly/2002/053/analit03.php).

Протягом останніх десятиліть у дискусіях, які точаться навколо
проблеми аборту та визнання можливих показників для його про-
ведення, особливої гостроти набуває одночасне визнання права
людини на самостійне прийняття рішення vs. зростання ваги пост-
індустріальних цінностей у країнах Європи та Північної Америки.
На ставлення до аборту впливають культуральні особливості сере-
довища, релігійні переконання, знання про сутність переривання
вагітності, власні індивідуальні цінності й переконання [2-6].

Дослідження ґрунтується на гіпотезі щодо визначального
впливу системи індивідуальних цінностей людини, на її поглядах і
переконаннях, а також на всіх аспектах людської діяльності. Су-
часні теорії розглядають цінності як стрижневі елементи особис-
тості. Оскільки саме індивідуальні цінності, як правило, визна-
чають атитюди та поведінку людини, знання їхньої системної
структури дає розуміння детермінант поведінки. Цінності є досить
стійкими і змінюються не так швидко. Знання цінностей особи дає
змогу передбачити її поведінку в специфічних ситуаціях: хочеш
зрозуміти поведінку людини – мусиш зрозуміти її цінності.

Індивідуальні цінності є квінтесенцією людини та її взаємин зі
світом. Сучасні психологічні теорії акцентують на властивостях і
механізмах формування цінностей, зосереджуючись на різних
аспектах, розглядають крос-культуральні дослідження як голов-
ний шлях до пізнання сутності цінностей як суспільних, так і ін-
дивідуальних. Індивідуальні цінності – цілісна система когнітив-
них утворень, що закріплює підпорядковану певній особистісній
логіці сукупність переконань, ідеалів, заборон, які особа прийняла
як власні внутрішні орієнтири [7]. Цінності – це персональні кон-
струкції-концепції, що відображають особисту значущість, на-
снажують певною психологічною енергією, яка активізує пове-
дінку [8]. Цінності сучасного постіндустріального розвитку по-
в’язані з ідеями вільної самореалізації та самовизначення осо-
бистості, незалежності, критичності та креативності мислення.

Опис дослідження. Досліджено 116 осіб віком 18–28 років, які
навчаються у вищих навчальних закладах; 76 % випробуваних –
дівчата, 24 % – хлопці. У дослідженні використано спеціально роз-
роблену анкету для визначення ставлення до сім’ї та аборту
(Н. Іванишин, 2007), методику дослідження цінностей Ш. Шварца,
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самоактуалізаційний тест, п’ятифакторний особистісний питаль-
ник і статистичні методи (дескриптивний аналіз, тест Стьюдента,
кореляційний аналіз, множинну регресію), програми Statistica’6.

Ставлення респондентів до аборту визначалося на підставі
відповідей на запитання анкети:

1. Чи вважаєте Ви, що аборти варто заборонити: 1) так, це
суперечить моїм моральним принципам; 2) ні, адже в певних
випадках така операція є необхідною; 3) їх можна робити лише
тоді, коли вагітність загрожує життю жінки чи дитини; 4) ні, тому
що їх усе одно робитимуть нелегально, а це ще гірше.

2. Чи вважаєте Ви, що медикаментозний аборт є більш
етичним, аніж хірургічний: 1) так; 2) ні; 3) не знаю.

3. Чи можна вважати двомісячний зародок повноцінною
людиною: 1) так; 2) ні.

4. Якщо дитина є небажаною, краще: 1) зробити аборт; 2) на-
родити й віддати дитину в дитячий будинок; 3) народити – це все
ж таки власна дитина.

5. Який вік для народження дитини Ви вважаєте для себе опти-
мальним:

1) будь-який, як Бог пошле; 2) спочатку треба здобути освіту та
подбати про професійне зростання; 3) звичайно, я маю певні пла-
ни, однак якщо вагітність буде незапланованою, я просто зміню
свої плани.

Водночас ми попросили зазначити за 4-бальною шкалою (де 1 –
ні, 2 – швидше ні, 3 – швидше так, 4 – так), що можна вважати до-
статньою підставою для аборту: 1) загрозу здоров’ю матері; 2) діа-
гноз вродженої вади; 3) “жорстоку” перешкоду кар’єрі; 4) негатив-
не ставлення родини (батьків, майбутніх батьків) до народження
дитини; 5) невідповідність теперішньому емоційному станові та
способу життя; 6) неповнолітній вік матері; 7) зґвалтування.

Анкета містила також запитання: 1) стосовно уявлень, що є не-
обхідною складовою щасливого життя (кар’єрне зростання і ма-
теріальний добробут; сім’я і діти; непреривний саморозвиток,
можливість здобувати нові знання); 2) про можливість щасливо-
го сімейного життя в скрутних матеріальних обставинах; 3) вік
першого сексуального досвіду; 4) використання засобів кон-
трацепції; 5) кількість сексуальних партнерів за останні 6 місяців.

Згідно з результатами дослідження неодмінною умовою щас-
ливого життя 49 % респондентів вважають сім’ю і дітей, 27 % –
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неперервний саморозвиток, можливість здобувати нові знання,
подорожувати; 24 % – кар’єрне зростання і матеріальний добробут.
Утім, 52 % опитаних упевнені, що щасливе сімейне життя можливе
і за скрутних матеріальних обставин. Головною передумовою
щасливого життя ці молоді люди вважають сім’ю і дітей. Вони
негативно ставляться до абортів, для них народження дитини – це
завжди дарунок долі. Ми звернули увагу на те, що 85 % опитаних
вважають себе віруючими. Здійснений за допомогою критерію
Стьюдента порівняльний аналіз виявив, що для тих, хто вважає
себе віруючими, походить із менш забезпечених родин (р<0,01), у
яких багато дітей (р<0,05), недостатніми підставами для здійснення
аборту є будь-які причини (р<0,05); у 76 % випадків такі молоді
люди висловлюються за народження навіть небажаної дитини в
будь-якому випадку (р<0,01). А проте не виявлено ніяких
відмінностей між особами, які вважають себе віруючими, і тими,
хто не вважає себе такими, ані за шкалами п’ятифакторного
особистісного питальника, ані за показниками самоактуалізацій-
ного тесту. Лише одна категорія цінностей традиція (р<0,05) є
більш значущою для віруючих осіб.

Порівняльний аналіз психологічних особливостей ставлення
до аборту дівчат і хлопців виявив, що дівчата пізніше починають
статеве життя (у середньому 18,4 роки проти 17,5; р<0,05), час-
тіше називають як провідні складові щасливого життя наявність
сім’ї і дітей (р<0,01), необхідність здобути освіту та подбати про
професійне зростання до народження дитини (р<0,05): за значу-
щістю цінностей виявлено єдину відмінність – більшу вагу до-
броти для дівчат (р<0,05); водночас дівчатам притаманний ви-
щий рівень нейротизму (р<0,001) та екстраверсії (р<0,05).

З’ясувалося, що дівчата частіше демонструють негативний
зв’язок критеріїв самоактуалізації та відповідей, які містять ви-
правдання-схвалення можливих причин аборту: 1) орієнтація в
часі vs вроджена вада (р<0,05), перешкода кар’єрі (р<0,01),
зґвалтування (р<0,01) як можливі причини переривання вагіт-
ності; здобути освіту – лише потім народжувати (р<0,05), ка-
р’єрне зростання як неодмінна складова щасливого життя
(р<0,05). Негативний кореляційний зв’язок виявлено між ви-
знанням перешкоди кар’єрі як достатньої підстави для здійснення
аборту і рівнем самодетермінації та самоповаги (р<0,01). Водно-
час негативні кореляційні зв’язки існують між таким, здавалося б,
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помірковано виваженим визнанням доцільності спочатку здобу-
ти освіту, а потім планувати народження дітей, та більшістю кри-
теріїв самоактуалізації: контактністю (р<0,001), самодетермі-
нацією, самоприйняттям і гнучкістю поведінки (р<0,01), а також
самоповагою (р<0,05). Твердження, що аборт треба заборонити,
бо це суперечить цінностям, негативно корелює з прийняттям
агресії (р<0,05). Виявлено позитивну кореляцію більшості показ-
ників самоактуалізації та готовності змінити плани в разі незапла-
нованої вагітності й народити таки дитину: йдеться про контакт-
ність, самоприйняття, гнучкість поведінки (р<0,01) та орієнтацію
в часі, самодетрмінацію і прийняття агресії (р<0,01).

Відмінності кореляційних зв’язків показників самоактуалізації
та ставлення до аборту в юнаків полягають у наявності достовір-
них позитивних кореляцій шкал орієнтації в часі, гнучкості пове-
дінки, спонтанності та синергії з твердженням “у будь-якому разі
народити дитину” (р<0,01), відсутності статистично достовірних
зв’язків самоактуалізаційних факторів із готовністю “змінити
плани й народжувати дитину”. Юнакам, що стверджують, ніби
аборт категорично суперечить їхнім цінностям, притаманний ви-
щий рівень синергії (р<0,01) та уявлень про природу людини
(р<0,001) в поєднанні з нижчим рівнем контактності (р<0,01).
Утім, 25% досліджуваних дівчат і 21% юнаків вважають, що якщо
дитина зовсім небажана, то краще її народити й віддати в дитячий
будинок. Схильність дівчат до такого позитивно корелюється з
ціннісними орієнтаціями, контактністю та уявленнями про при-
роду людини (р<0,01).

Аналіз кореляційних зв’язків відповідей на запитання анкети й
особистісних характеристик (за п’ятифакторним питальником)
виявив, що статистично істотні зв’язки існують насамперед щодо
схильності до згоди: чим нижчий рівень схильності до згоди, тим
більш імовірним є припустимість аборту в разі вродженої вади,
невизнання дитини батьком, якщо дитина є абсолютно небажа-
ною (р<0,05), у випадку негативного ставлення родичів, зґвалту-
вання (р<0,01), неповнолітнього віку матері, потенційного ви-
знання, що аборт “інколи” необхідний (р<0,001).

На основі відповідей на запитання, що можна вважати достат-
ньою підставою для аборту, за допомогою кластерного аналізу було
визначено два кластери (50 і 56 осіб), які відрізнялися між собою не
за формою профілю, а за висотою: найважливішою підставою сту-
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денти вважали загрозу здоров’ю матері, вроджену ваду та зґвал-
тування. Особам, які більш вимогливі до можливих підстав для
аборту, притаманні цінності конформізму і традицій (р<0,001), ви-
щий рівень схильності до згоди й орієнтації в часі (р<0,01).

Нашим завданням було також перевірити гіпотезу про те, що
індивідуальні цінності зумовлюють особливості ставлення до
аборту. Для цього ми розглянули множинну регресію, де залежни-
ми змінними були ставлення до аборту, незалежними індивіду-
альні цінності, віднесення себе до віруючих та визнання двомісяч-
ного зародка повноцінною людиною. Методом поступально кро-
кової множинної регресії визначено, що предикторами визнання
аборту таким, що суперечить цінностям, у дівчат є висока цін-
ність доброти і традицій у поєднанні з низькою цінністю влади та
безпеки (табл. 1). Аналогічна модель у групі хлопців свідчить про
те, що предикторами суперечності власних цінностей і аборту є
цінність традицій та низька цінність досягнень (табл. 2).

Таблиця 1
РРееггрреессииввннаа  ммооддеелльь  ввииззннаанннняя  ааббооррттуу  ттааккиимм,,
щщоо  ссууппееррееччииттьь  ввллаасснниимм  ццііннннооссттяямм  ((ддііввччааттаа))
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Таблиця 2
РРееггрреессииввннаа  ммооддеелльь  ввииззннаанннняя  ааббооррттуу  ттааккиимм,,
щщоо  ссууппееррееччииттьь  ввллаасснниимм  ццііннннооссттяямм  ((ххллооппцціі))

ЦЦііннннооссттіі BBeettaa SSttdd..EErrrr.. BB SSttdd..EErrrr.. tt((3344)) pp--lleevveell
Традиція 1,14 0,29 0,03 0,01 3,91 0,00
Досягнення -0,63 0,29 -0,01 0,00 -2,15 0,04

Предикторами визнання доцільності аборту, якщо дитина
особливо небажана, у дівчат є цінність гедонізму, визнання себе
невіруючою людиною, хоча вони і виявляють чітке розуміння то-
го, що двомісячний зародок є повноцінною людиною (табл. 3).

ЦЦііннннооссттіі BBeettaa SSttdd..EErrrr.. BB SSttdd..EErrrr.. tt((7755)) pp--lleevveell
Конформізм 0,51 0,47 0,01 0,01 1,09 0,28
Влада -0,76 0,31 -0,02 0,01 -2,46 0,02
Доброта 1,26 0,60 0,01 0,01 2,08 0,04
Безпека -1,18 0,58 -0,01 0,01 -2,04 0,05
Традиція 0,45 0,34 0,01 0,01 1,34 0,18
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Для хлопців аналогічне визнання доцільності аборту пов’язане із
цінністю доброти та низькою цінністю традицій (табл. 4).

Таблиця 3
РРееггрреессииввннаа  ммооддеелльь  ввииззннаанннняя  ддооццііллььннооссттіі  ааббооррттуу,,

яяккщщоо  ддииттииннаа  ооссооббллииввоо  ннееббаажжааннаа  ((ддііввччааттаа))

ЦЦііннннооссттіі BBeettaa SSttdd..EErrrr.. BB SSttdd..EErrrr.. tt((7777)) pp--lleevveell
Гедонізм 0,74 0,22 0,03 0,01 3,39 0,00
Є віруючою людиною -0,44 0,21 -0,23 0,11 -2,05 0,04
Двоміс. зародок – людина 0,22 0,20 0,11 0,09 1,12 0,27

Таблиця 4
РРееггрреессииввннаа  ммооддеелльь  ввииззннаанннняя  ддооццііллььннооссттіі  ааббооррттуу,,

яяккщщоо  ддииттииннаа  ооссооббллииввоо  ннееббаажжааннаа  ((ххллооппцціі))

ЦЦііннннооссттіі BBeettaa SSttdd..EErrrr.. BB SSttdd..EErrrr.. tt((3344)) pp--lleevveell
Доброта 1,01 0,41 0,02 0,01 2,45 0,02
Традиція -0,60 0,41 -0,02 0,01 -1,44 0,16

Переконаність дівчат у тому, що народити дитину, навіть
якщо вона небажана, усе ж таки доведеться, пов’язана з вірою,
цінністю безпеки й традицій, самостійності та низькою цінністю
влади (табл. 5). У хлопців визнання доцільності народжувати,
незважаючи на небажаність дитини, пов’язане з цінністю
конформізму та самостійності, нижчою цінністю досягнень,
вірою та визнанням зародка людиною (табл. 6).

Таблиця 5
РРееггрреессииввннаа  ммооддеелльь  ввииззннаанннняя  ддооццііллььннооссттіі  ннааррооддииттии  ддииттииннуу,,

ннааввііттьь  яяккщщоо  ввооннаа  ооссооббллииввоо  ннееббаажжааннаа  ((ддііввччааттаа))

ЦЦііннннооссттіі BBeettaa SSttdd..EErrrr.. BB SSttdd..EErrrr.. tt((7755)) pp--lleevveell
Безпека 0,16 0,34 0,00 0,01 0,47 0,64
Є віруючою людиною 0,34 0,16 0,31 0,14 2,14 0,04
Традиція 0,30 0,19 0,02 0,01 1,61 0,11
Влада -0,26 0,19 -0,02 0,01 -1,31 0,19
Самостійність 0,32 0,31 0,01 0,01 1,03 0,31
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Таблиця 6
РРееггрреессииввннаа  ммооддеелльь  ввииззннаанннняя  ддооццііллььннооссттіі  ннааррооддииттии  ддииттииннуу,,

ннааввііттьь  яяккщщоо  ввооннаа  ооссооббллииввоо  ннееббаажжааннаа  ((ххллооппцціі))

ЦЦііннннооссттіі BBeettaa SSttdd..EErrrr.. BB SSttdd..EErrrr.. tt((7755)) pp--lleevveell

Конформізм 0,33 0,28 0,02 0,01 1,18 0,25
Є віруючою людиною 0,32 0,18 0,31 0,14 1,83 0,08
Двоміс. зародок – людина 0,25 0,15 0,20 0,01 1,68 0,10
Самостійність 0,69 0,39 0,02 0,01 1,76 0,09
Досягнення -0,64 0,46 -0,02 0,01 -1,39 0,17

Отже, ставлення студентської молоді до абортів можемо ви-
значити як помірковано прагматичне, оскільки вона уникає, як
показало наше дослідження, категоричних висловлювань щодо
можливості чи неможливості здійснення абортів. Аналіз відмін-
ностей у ставленні хлопців і дівчат до переривання вагітності по-
казав, що дівчата більше цінують щастя сімейного життя, а тому
згодні часом і не відтерміновувати народження дитини до часу за-
вершення освіти. Порівняльний аналіз кореляційних зв’язків у
групах хлопців і дівчат дає підстави стверджувати, що хлопці,
однак, сприймають можливу вагітність дівчини дещо відстороне-
но, їхнє ставлення до можливого штучного переривання вагіт-
ності залежить від рівня само актуалізації (коли йдеться про нега-
тивне ставлення оточуючих і визнання доцільності народжувати
в будь-якому разі). У дівчат проявляється зв’язок самоактуалізації
насамперед у контексті ставлення до навчання-кар’єри vs освіти й
готовності змінити власні плани, якщо в тому конче буде потреба. 

Ставлення до аборту пов’язане не так з особистісними рисами,
як з індивідуальними цінностями та визнанням двомісячного за-
родка людиною. Це спостерігається в групах і юнаків, і дівчат.
Важливу роль відіграють при цьому саме цінність традицій і кон-
формізму, визнання себе віруючими, менше цінується влада й до-
сягнення у поєднанні із самостійністю.

ВВииссннооввккии. Ставлення до тих чи інших дій є предиспозицією до
їх реального здійснення. Аналіз психологічних чинників ставлен-
ня студентської молоді до штучного переривання вагітності ви-
явив статеві особливості впливу особистісних чинників на пози-
цію хлопців та дівчат у цьому питанні. Визначальний вплив на
ставлення до абортів має сенсожиттєва зорієнтованість особис-
тості, що виявляється в системі її індивідуальних цінностей та
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самоактуалізації. Цінність традицій, віра, самоактуалізація, ви-
знання двомісячного зародка людиною, поміркованість щодо
цінностей влади й досягнень є важливими передумовами виваже-
ного ставлення молоді до абортів. Водночас розуміння біологіч-
них закономірностей ембріогенезу, визнання зародка повноцін-
ною людиною сприяють усвідомленню важливості та відпові-
дальності за прийняття рішення щодо життя нової, ще не наро-
дженої людини. Метою просвітницької роботи, спрямованої на
формування усвідомленого ставлення до вагітності, має бути як
донесення до молоді інформації про біологічні закономірності
розвитку людини, так і утвердження гуманістичних цінностей та
усвідомленої відповідальності за життя загалом.
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ООССООББЛЛИИВВООССТТІІ  ЕЕММООЦЦІІЙЙННООГГОО  РРЕЕААГГУУВВААННННЯЯ
ННАА  ССТТРРЕЕССООВВІІ  ППООДДІІЇЇ  ХХВВООРРИИХХ  ЗЗ  ФФУУННККЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММИИ

ППООРРУУШШЕЕННННЯЯММИИ  РРИИТТММУУ  ССЕЕРРЦЦЯЯ

ППррооббллееммаа. За даними ВООЗ, хвороби системи кровообігу
займають перше місце в структурі загальної смертності населення
України. За цим показником (часткою хвороб системи кровообігу
в загальній смертності – 62,2%) Україна посідає перше місце серед
країн Європи, де цей показник становить 50,5% [1]. Особливе
значення для профілактики захворювань системи кровообігу ма-
ють дослідження психогенних розладів, зокрема і функціо-
нальних порушень ритму серця. Нешкідливі на початкових ета-
пах, вони під дією психічних навантажень можуть призводити до
розвитку важких хвороб серця.

У вітчизняній і світовій медицині аритмії прийнято поділяти на
функціональні і органічні. Функціональні аритмії виникають у людей
із здоровим серцем, під впливом зовнішніх чинників, зокрема психо-
емоційних і фізичних навантажень, алкоголю, психотропних речо-
вин тощо. Органічні аритмії виникають у разі ушкодження міокарда
або клапанного апарату та ускладнюють основне захворювання.

Більшість дослідників вважають, що функціональні порушен-
ня ритму серця виникають на фоні емоційних навантажень, стре-
су. На цьому наголошують У. Лебедєва, В. Кавтарадзе, В. Захаров,
Х. Веленс, А. Мєшков, В. Тополянський, Н. Пезішкіан, Ю. Єлисє-
єв, В. Загуровський та ін. Хвороба свідчить про порушення в
адаптації особистості, тож можна говорити про невміння хворих
адекватно проживати стресові події, реагувати на них. Зауважимо
при цьому, що короткочасне сильне переживання менш значуще,
ніж хронічна емоційна напруженість. Остання часто призводить
до значного посилення тривожності, що супроводжується
вегетативно-судинними змінами і порушенням ритму серця.
Розглядаючи психоемоційний стрес як трансактний процес,
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тобто як процес зіткнення індивіда з навколишнім світом, що
протікає в постійній взаємодії з ним, важливо зосереджувати
увагу не на типі стресора, а на характері реагування на нього.

На розвиток хвороби можуть впливати події, що проживаються
як негативно, так і позитивно, і мають різну інтенсивність характе-
ристик стресових подій. Ступінь інтенсивності й тривалості для
різних категорій стресорів різний, відповідно їх вплив на особис-
тість може бути різним. При цьому реакція на стресову подію буде
приблизно однаковою. У свою чергу відмінність виражатиметься в
інтенсивності та якості реакції на стресову ситуацію. Саме ця су-
б’єктивна реакція і провокує розвиток хвороби. Одну з вирішаль-
них ролей при цьому відіграє емоційне реагування людини.

Перш за все це пов’язано з тим, що стрес проявляється через
емоції. Вони відображають зміст, який мають об’єкти чи ситуації,
що впливають на людину. Біологічно емоції в процесі еволюції
закріпилися як засіб підтримування життєвого процесу на опти-
мальному рівні. У разі порушення цього рівня виникає емоційне
реагування, яке свідчить про недостатність або, навпаки,
надлишок певних чинників. Спочатку емоції виникають як
сильне тілесне напруження, що пов’язано з активацією нервової
системи, яка у свою чергу впливає на діяльність усіх систем
організму. Занадто сильні емоції, що неадекватно відредаговані,
змінюють функціональність систем організму, а це в разі
тривалого процесу може призвести до хвороби. Схожість
емоційних проявів у всіх людей і тварин свідчить про вроджений
характер основних емоцій, їхні експресії на обличчі та про
наявність генотипічно обумовленої здатності до їх розуміння.

Переживання людини мають складну ієрархічну структуру.
Проте в основу будь-яких переживань покладено базові емоції.
Розподіл емоцій на первинні (базові) і вторинні характерний для
прибічників дискретної моделі емоційної сфери людини. Серед
дослідників не існує однозначного погляду на кількість базових
емоцій. Виділяють від двох до десяти базових емоцій. Так,
П. Екман, вивчаючи експресію обличчя, виокремив шість базових
емоцій: гнів, страх, відраза, подив, печаль, радість [див. 2].
К. Ізард виділив десять базових емоцій: інтерес, радість, подив,
сором, провина, страх, горе, гнів, відраза, презирство [3].
Р. Плутчик вирізнив вісім базових емоцій: прийняття, страх,
радість, гнів, горе, подив, інтерес, відраза [4]. В. О. Леонтьєв
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також виділяє вісім базових емоцій: горе, страх, гнів, радість,
задоволення, інтерес, надія, зневага [5].

Дослідження емоційного реагування хворих з функціональни-
ми порушеннями ритму серця базувалося на психоеволюційній
теорії Р. Плутчика та теорії диференційних емоцій К. Ізарда.
Згідно із психоеволюційною теорією емоцій Р. Плутчика існує
вісім базисних адаптивних реакцій, заснованих на еволюційній
адаптації живої істоти в природі. Вони є прототипами восьми ба-
зових емоцій, а в комбінаціях – абсолютно всіх наявних у людини
емоцій. До основних прототипів емоційної поведінки та відповід-
них видів базових емоцій належать: інкорпорація – поглинання
їжі та води – прийняття; відторгнення – реакція відторгнення,
екскреція, блювання – відраза; руйнування – спроба усунути пере-
шкоди на шляху до задоволення – гнів; захист – спроба уникнути
руйнування, передусім на біль – страх; репродуктивна поведінка –
реакції, що супроводжують сексуальну поведінку – радість; де-
привація – втрата об’єкта, що дає задоволення – горе; орієнтуван-
ня – реакція на контакт із новим, незнайомим об’єктом – подив;
дослідження – невпорядковане вивчення навколишнього середо-
вища – інтерес. Поведінковим полярним парам відповідають па-
ри базових емоцій: 1) руйнування (гнів) – захист (страх); 2) інкор-
порація (прийняття) – відторгнення (відраза); 3) репродуктивна
поведінка (радість) – депривація (горе); 4) дослідження
(інтерес) – орієнтування (подив). Одна й та сама емоція може
мати різний ступінь інтенсивності. Страх може бути слабким, і
тоді він називається переляком, може бути сильним, і тоді він на-
зивається жахом, але водночас це та сама емоція страху. Збіль-
шення інтенсивності емоції призводить до її підсилення, і, від-
повідно, при зменшені інтенсивності – можна отримати емоцію,
протилежну за знаком. Вторинні емоції, на думку Р. Плутчика,
утворюються в результаті комбінації первинних емоцій [4].

В основу теорії диференційних емоцій К. Ізарда покладено
п’ять ключових тезисів: 1) десять фундаментальних емоцій
(позитивні – інтерес, радість, подив, сором, провина і негативні –
горе, гнів, відраза, презирство, страх) утворюють основну
мотиваційну систему людського існування; 2) кожна фундамен-
тальна емоція має унікальні мотиваційні та феноменологічні вла-
стивості; 3) фундаментальні емоції, такі як радість, горе і сором,
переживаються по-різному і по-різному впливають на когнітивну
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сферу та поведінку людини; 4) емоції взаємодіють між собою –
одна емоція може активувати, підсилювати чи послаблювати
іншу; 5) емоційні процеси взаємодіють із драйвами (сигналами
про потреби тіла), з гомеостатичними, перцептивними, когнітив-
ними та моторними процесами і впливають на них. 

К. Ізард виділив деякі ознаки базових емоцій: 1) базові емоції
завжди мають певні нервові субстрати; 2) базові емоції прояв-
ляють себе через виражену та специфічну конфігурацію м’язових
рухів обличчя (міміка); 3) базові емоції супроводжуються певни-
ми специфічними переживаннями, що усвідомлюються люди-
ною; 4) базові емоції виникають у результаті еволюційно-біоло-
гічних процесів; 5) базові емоції допомагають адаптації людини. 

Теорія диференційних емоцій визнає за емоціями функції
детермінант поведінки в найширшому діапазоні її виявів. Емоції
розглядаються не тільки як основна мотиваційна система організ-
му, а і як фундаментальні особистісні процеси, які надають сенсу
і значення людському існуванню. За визначенням К. Ізарда, емо-
ція – складний процес, що має нейрофізіологічний, нервово-м’я-
зовий та феноменологічний (чуттєво-переживальний) аспекти.
На феноменологічному рівні емоція постає як переживання, що
має безпосередню значущість для людини. Особистість – це ре-
зультат складної взаємодії шести систем: гомеостатичної, спону-
кальної (системи драйвів), емоційної, перцептивної, когнітивної
та моторної. Кожна система певною мірою автономна і незалеж-
на, одночасно кожна із систем у певний спосіб співвідноситься з
іншими. Шість систем особистості утворюють чотири основні
види мотивації: спонукання, емоції, афективно-когнітивну взає-
модію та афективно-когнітивні структури. Спонукання (драйви)
є результатом змін у тканинах, які зазвичай відбуваються
циклічно. Емоції розглядають як феномени переживання та мо-
тивації, що мають адаптивні функції. Афективно-когнітивна
взаємодія – мотиваційний стан, що виникає через взаємодію між
афектом або комплексом афектів та когнітивними процесами.
Афективно-когнітивні структури є результатом повторюваної
взаємодії афекту або комплексу афектів з деяким набором або
конфігурацією знань [3].

Утворення афективно-когнітивної взаємодії та афективно-
когнітивних структур пов’язане із соціалізацією базових емоцій.
Виникаючи за різних обставин життя та потрапляючи під вплив
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виховання, базові емоції з часом набувають різноманітних емо-
ційних відтінків, які стають стереотипними та загальновживани-
ми. Емоція обростає низкою когніцій і утворює когнітивно-афек-
тивні комплекси, які називаються емоціями, а в чистому вигляді
вже не є такими. Когнітивно-афективні комплекси, які склалися
на основі базового емоційного реагування, диференціюють емо-
ційне життя та створюють заміщені емоції.

С. Васьківська, спираючись на теорію емоцій В. Леонтьєва,
виділяє три кола заміщення емоцій. Перше коло заміщень дає
змогу привласнити та олюднити природні патерни емоцій, що
обслуговують потреби особистості. Друге коло заміщених емоцій
виникає в результаті інтеріоризації норм і стандартів поведінки
та переживання відповідності об’єкта або дії особистим нормам і
принципам індивіда. Емоції другого кола заміщення складаються
з двох базових емоцій, наприклад: самоповага = задоволення
(принципами) + радість (від відповідності себе самого цим
принципам); презирство = задоволення + гнів (спрямований на
подолання ситуації невідповідності цим принципам) та ін. Третє
коло заміщених емоцій виникає в результаті відповідності або
невідповідності чиїмсь нормам і стандартам, які людина поважає.
Емоції третього кола заміщення вміщують три базові емоції [6].
Зважаючи на це, у хворих з функціональними порушеннями
ритму серця досліджувалися саме базові емоції.

Когнітивна оцінка передує виникненню емоцій у дорослої
людини, вона є ніби “включеною” в емоційне реагування. Когні-
тивно-афективні комплекси, з одного боку, допомагають
справлятися із життєвими випробуваннями, а з другого, – можуть
обернутися для людини суперечливими тенденціями, які бло-
кують діяльність, ведуть до душевних страждань і психосоматич-
них хвороб. Так виникають дисфункціональні схеми мислення,
які зумовлюють неадекватність емоційного і поведінкового реа-
гування. За такими схемами базова емоція страху нерідко модифі-
кується в надмірну сором’язливість або бездіяльність, образу чи
провину, войовничу принциповість чи параліч волі. Виправдати
такі риси у своєму характері людині набагато простіше, аніж ніве-
лювати власне страх. Таким чином базові емоції, покликані забез-
печувати організм енергією для взаємодії зі світом, трансформу-
ються в переживання, що мають радше ауторуйнівне, ніж творчо-
діяльнісне спрямування.
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На важливій ролі емоцій у розвитку функціональних пору-
шень ритму серця наголошують багато науковців (Н. Пезешкіан,
А. Смулевич, М. Воронов, В. Бройтигам, П. Крістіан, У. Бауманн,
М. Перре, Н. Віторська, Б. Любан-Плоцца, А. Мєшков та ін.).

Н. Пезешкіан, І. Малкіна-Пих говорять про те, що існує зв’язок
між серцем і страхом. За допомогою вегетативної нервової
системи серце прямо пов’язане з почуттями. Гормонально (через
посилене виділення адреналіну) хвилювання й конфлікти можуть
призводити до підвищення артеріального тиску, частоти серцевих
скорочень і відповідно до різноманітних відчуттів у ділянці серця.
Страх може викликати серцебиття й біль у серці, і, навпаки, біль і
зміни серцевого ритму можуть викликати страх. Обидва процеси
підсилюють один одного й безконтрольно переходять у серцевий
напад. Хворий сприймає тільки фізіологічні кореляти страху,
тобто соматичні симптоми й страх, що концентрується на них, а
не основні емоції, конфлікти й бажання, які лежать в основі [7; 8].
Крім того, більшість дослідників наголошують на тому, що
розлади серцевого ритму неминуче супроводжує страх смерті.

Ф. Александер вказує на існування зв’язку тривоги й гніву із
серцевою діяльністю. Ці емоції, коли вони постійно підкріплю-
ються, особливо у тривожних станах у випадку психоневрозів,
проявляються у вигляді аритмій серця. “Коли йдеться про специ-
фічність емоційних чинників, варто зазначити, що хронічна без-
предметна тривога й агресивні імпульси, які придушуються, є
важливими емоційними чинниками, що супроводжують функ-
ціональні порушення ритму серця. Агресивність стимулює триво-
гу, яка, утворюючи типове невротичне коло, у свою чергу під-
силює агресивність” [9, с. 89].

Ю. Єлисєєв, В. Тополянський, М. Струковська відзначають на-
явність прямого взаємозв’язку настрою і серцевого ритму [10; 11].

Дослідження базових емоцій проводилося в межах вивчення
структури стресового епізоду у хворих із функціональними пору-
шеннями ритму серця. У дослідженні брали участь 97 осіб. Емпі-
ричне дослідження проводилося на базі кардіологічного відді-
лення і денного стаціонару Міської клінічної лікарні №2 м. Кри-
вого Рогу протягом квітня 2006 – листопада 2008 року.
У дослідженні брали участь хворі, яким було поставлено діагнози
синусова тахікардія, пароксизмальна тахікардія, екстрасистолія,
ВСД за кардіотипом з порушеннями ритму серця. Відсутність
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уражень серця та інших органів, що могли б вплинути на розви-
ток аритмій та функціональний характер порушень ритму серця,
було підтверджено лікарями.

Для вивчення стресових ситуацій, значущих для респондентів,
використовувався метод інтерв’ю. На кожну з озвучених ситуацій
хворим із функціональними порушеннями ритму серця пропону-
валося заповнити методику “Диференційна шкала емоцій” К. Ізар-
да, яка виявляє базові емоції, що переважають у певній ситуації.
Методика “Диференційна шкала емоцій” покликана діагностувати
самопочуття людини. В оригіналі методики діагностуються 10 ба-
зових емоцій, виділених К. Ізардом. Кожну емоцію розкривають
три її характеристики. Так, наприклад, інтерес: уважний, концен-
трований, зібраний; гнів: розлючений, гнівний, шалений тощо. За
основу дослідження базових емоцій було взято перелік
Р. Плутчика, який виділив вісім базових емоцій. Сім емоцій, згід-
но з Р. Плутчиком, збігаються з базовими емоціями концепції
К. Ізарда (немає емоції прийняття). Змінюючи методику “Дифе-
ренційна шкала емоцій” відповідно до задач дослідження, з неї бу-
ло виключено три емоції з їхніми характеристиками, які не відпо-
відають переліку базових емоцій Р. Плутчика (сором, провина,
презирство), та додано емоцію прийняття з характеристиками:
вдоволений (рос. – удовлетворенный), задоволений (рос. – до-
вольный), той, що відчуває насолоду (рос. – наслаждающийся).

За результатами дослідження базових емоцій у хворих з функціо-
нальними порушеннями ритму серця було побудовано діаграму (рис.).

Рис. Прояв базових емоцій у хворих з функціональними
порушеннями ритму серця
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Як бачимо, найбільш виражені емоції – емоції подиву (66 %) і
горя (61 %), третьою в цьому переліку є емоція страху (46 %). Ці
три емоції, згідно з адаптаційними прототипами Р. Плутчика,
характеризують процес асиміляції. Тож ідеться про недостатню
особистісну зрілість хворих з функціональними порушеннями
ритму серця, особливо враховуючи те, що більшість респонден-
тів – це особи віком до 30 років. Згідно з адаптаційними прототи-
пами емоції подиву і горя передують більш зрілій біологічній по-
ведінці. Функціональні порушення ритму серця, у свою чергу, є
психогенним розладом, що може спровокувати в подальшому
органічні зміни серця. Тобто при досягненні особистісної зрілості
людина або навчиться адекватно проживати стресові ситуації та
позбавиться порушень ритму серця, або в неї виникнуть усклад-
нення в роботі серця, пов’язані з органічними змінами в органі.

Страх може викликати зміну серцебиття й біль у серці, і навпаки,
біль і зміни серцевого ритму можуть породжувати страх. Сильно
виражена емоція страху також свідчить про несформованість осо-
бистості і невміння адекватно проживати стресові ситуації. Страх є
внутрішнім бар’єром для людини на шляху подолання стресу.

З огляду на емоційне реагування, респонденти не готові до
активної боротьби задля вирішення стресової ситуації, про що
свідчать недостатньо виражені емоції відрази (33 %) та гніву
(37 %), а також до її усвідомлення і прийняття – слабкий прояв
радості (33 %) та прийняття (33 %).

Переважна більшість озвучених ситуацій стосувалася міжосо-
бових стосунків, а саме ситуацій, пов’язаних із “втратою об’єкта”
(респонденти наголошували на значимості подій). Це дає підста-
ви говорити про важливість міжособових стосунків для досліджу-
ваних, слабку вираженість емоцій “єднання” з людьми (прийнят-
тя і радість при цьому свідчать про недостатньо розвинені вміння
будувати стосунки, взаємодіяти). Це є однією з передумов виник-
нення стресових ситуацій, що провокують функціональні пору-
шення ритму серця. Невміння будувати стосунки, "приймати"
людей провокує внутрішній конфлікт у людини і примушує її
реагувати протилежними емоціями – подивом, горем: подивом
як пасивною реакцією на неприйняття іншими людьми, горем –
на втрату стосунків.

Слід звернути увагу на недостатнє вираження емоції гніву
(37 %). Блокування гніву, його кумуляція впливають на роботу
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серця не менше, ніж занадто сильний його прояв. Підтверджен-
ням блокування гніву можуть бути також висловлювання респон-
дентів у процесі інтерв’ю на кшталт: “я дуже миролюбива люди-
на”, “я ніколи не сварюся”, “я не люблю кричати, підвищувати го-
лос”. Тут маємо справу з певною внутрішньою агресивністю,
тобто емоція гніву направляється людиною на себе. 

ВВииссннооввккии. Специфіка емоційного реагування на стресові епізоди
у хворих з функціональними порушеннями ритму серця проявля-
ється у надмірному вираженні емоцій горя, подиву, страху; у слаб-
кому усвідомленні та блокуванні адаптивних базових емоцій –
прийняття (задоволення), радості (афіліація та турбота), відрази
(встановлення меж ідентичності); у придушенні гніву, який акуму-
люється у відповідь на зовнішні обставини та перенаправленні його
руйнівної сили всередину аж до утворення симптомів дисфункції.
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ЕЕККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННІІ  ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ  РРЕЕФФЛЛЕЕККССИИВВННИИХХ
ППРРООЦЦЕЕССІІВВ::  ВВИИВВЧЧЕЕННННЯЯ  ФФЕЕННООММЕЕННІІВВ

ССККЛЛААДДННООККООООРРДДИИННООВВААННООССТТІІ

ППррооббллееммаа.. Зростання складності сучасного світу як одну з
найсуттєвіших його характеристик спеціалісти відмічають у
багатьох сферах: філософії, економіці, освіті, мас-медіа тощо. На
перетині галузей виникає поняття “науки про складність”, що
зорієнтована на пошук як філософських схем розуміння складних
процесів, так і математичного апарату для їх відображення.
Складність розглядають як проміжну фазу між хаосом і поряд-
ком, що набуває характеристики глобальної умови існування
людства: збільшується кількість суб’єктів, позицій і зв’язків,
інтенсифікується багатозначність, помножується невизначеність
(бракує інформаційної ясності, чіткості причинно-наслідкових
зв’язків), зростає взаємозалежність будь-яких процесів і швид-
кість змін кожної із перелічених складових. Соціально-психоло-
гічний вимір цих процесів розкривається насамперед через зро-
стання складності координації (складнокоординованості) між
людьми в межах певних соціальних організованостей: спільнот,
корпорацій, організацій, окремих груп та й суспільств у цілому. 

Складнокоординованість як стан організації, коли складність
процесів координації діючих суб’єктів перевищує наявні і опти-
мальні для опанування ресурси, є реальністю сучасної організацій-
ної практики. Негативні наслідки складнокоординованості прояв-
ляються в різноманітних феноменах, які знижують продуктивність
організації, приводячи інколи до її руйнування, особливо в кри-
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тичні періоди, зумовлені зовнішніми чи внутрішніми причинами.
У таких складноорганізованих організаціях складність координації
перевищує наявні ресурси її опанування на різних рівнях взаємодії
і стає перешкодою для досягнення необхідної для ефективного
функціонування організації взаємної узгодженості суб’єктів.

Прояви недостатнього опанування складнокоординованості
можна побачити на всіх рівнях існування соціуму, а його негативні
наслідки полягають у непродуктивних втратах ресурсів, у
зростанні суперечності між демократичними тенденціями виз-
нання суб’єктного статусу все більшої кількості діячів і тенденцією
перетворення їх у мовчазні об’єкти маніпулятивного управління,
ескалації конфліктів та соціальної напруженості, поглиблення
соціальних і політичних криз через неузгодженість еліт тощо.

У зв’язку з вищезазначеним особливої значущості набувають
завдання вивчення закономірностей формування управлінських
систем, здатних давати адекватні відповіді на виклики сучасного
світу, бути ефективними в умовах зростання складнокоорди-
нованості. Зокрема, стає очевидною необхідність не просто роз-
вивати системні засоби вдосконалення суб’єктів управління, а й
зосередитися на самоорганізації та ключових для неї рефлек-
сивних (самовідображувальних і само-перетворювальних) проце-
сах, що мають потенцію надати системі управління нової якості –
системи рефлексивного управління.

Загалом вивчення рефлексивного управління як особливої
якості, необхідної для опанування складності завдань і бізнес-
процесів у сучасних умовах, стало ознакою кінця минулого і по-
чатку нового тисячоліття в багатьох сферах діяльності (еконо-
міка, політика, освіта тощо). Поняття було введено В. Лефевром
[1] для характеристики конфліктної взаємодії суб’єктів, боротьби
супротивників, проте поширилося і на інші ситуації, охопивши
також неконфронтаційну взаємодію в складних системах.

Тематика рефлексії, яка забезпечує ефективність мислення в
умовах творчої невизначеності, притягує увагу багатьох сучасних до-
слідників як в Україні, так і за її межами. У психології рефлексії нако-
пичено цілу низку розробок, що відбивають різні аспекти рефлек-
сивності практичного мислення, управлінської діяльності (І. Байєр,
О. Варламова, В. Васютін, І. Войтик, Л. Григоровська, Г. Катрич, Т. Ко-
лошина, С. Дмитрієв, Н. Ковальова, Е. Кремер, С.Кузнецов, А. Лосєв,
С. Маслов, Л. Найдьонова, П. Оржековський, І. Палагіна, О. Поліщук,
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Г. Похмєлкіна, А. Растянніков, І. Семенов, О. Совєтов, С. Степанов,
А. Сухоруков, Т. Фролова та ін.). Розробляються засоби розвитку ре-
флексивної культури, що запобігає негативним наслідкам проб-
лемно-конфліктного характеру рефлексивних процесів (С. Степа-
нов), методи забезпечення рефлексивної практики, супервізії і тре-
нерства для професійного розвитку протягом життя (Гепборн, Віґ-
ґінс, Вілсон, Рач, Лімбері, Купер, Гай, Шон, Паркер та ін. ), переос-
мислюються рефлексивні цінності, які дають особистості змогу жити
мудро, з усвідомленням власних обмежень (А. Тіберіус) тощо.

Досить явно вимальовуються суперечності між намаганнями
низки авторів знайти методолого-прикладні засоби формування
рефлексивного управління (діяльністю, установою) в різних сферах
суспільної практики (А. Карпов [2], В. Лепський [3]) і браком ціліс-
ного, фундаментального соціально-психологічного дослідження
рефлексивних процесів у їх системній взаємодії задля координу-
вання життєвих світів індивідуальних і групових суб’єктів.

Цілком назріла потреба узагальнення фундаментальних і приклад-
них психологічних розробок для поглиблення розуміння соціально-
психологічних механізмів рефлексивного управління як управління
рефлексивними процесами взаємодії групових та індивідуальних
суб’єктів, об’єднаних в інтерсуб’єктному просторі співпраці.

ММееттаа  ссттааттттіі:: узагальнити результати експериментальних
досліджень рефлексивних процесів, проведених у межах пси-
хології рефлексії протягом останніх десятиліть, для виявлення ро-
лі рефлексії в подоланні феноменів складнокоординованості, що
супроводжують спільний творчий пошук у ситуаціях співпраці.

Відповідно до виділених нами раніше феноменів складно-
координованості [4; 5] аналіз експериментального дослідження
рефлексії структуровано за такими напрямами: рефлексія образу
себе в опануванні різнопредметності; ціннісні контексти рефлек-
сії в подоланні феноменів поліціннісності і постналежності до
різних групових суб’єктів; вікові, індивідуальні та середовищні
чинники феномена статусно-рольової невідповідності; життєві
контексти рефлексії від боротьби статусів до паритетності
суб’єктності. Майже всі дослідження, які підлягають аналізу,
об’єднані спільним базовим експериментальним методом аналізу
мовної продукції (змістово-смисловий аналіз І. Семенова і С. Сте-
панова), що створюється в ході розв’язання групою експеримен-
тального завдання (малої творчої задачі). Кожен дослідник
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модифікував базовий метод аж до надання йому нової якості –
контекстуального функціонально-параметричного аналізу ре-
флексивних структур дискурсу. Використання єдиної методичної
основи дає можливість провести метааналіз експериментальних
даних, отриманих різними авторами, для виділення закономір-
ностей перебігу рефлексивних процесів в умовах лабораторних
експериментів. Крім того, простежується зв’язок результатів,
отриманих у лабораторних експериментах, з їх використанням у
практиці через формат дослідження-впровадження.

Рефлексія образу себе в опануванні різнопредметністю

Першим феноменом складнокоординованості, який було змо-
дельовано в лабораторних експериментах (мимовільно, без ціле-
спрямованого задуму такого моделювання), став феномен різно-
предметності, представлений розбіжностями уявлень партнерів
про вирішувану задачу та її латентні (приховані) умови. Роль гру-
пової рефлексії в розв’язанні задач з урахуванням їх образної скла-
дової показано в лабораторних експериментах О. Совєтова [6] (те-
хнічні задачі), М. Найдьонова [7] (конструкторські задачі), Л. Гри-
горовської [8] (музичні задачі), М. Токаревої [9] (розуміння ху-
дожніх творів), А. Булата [10] та ін. Оскільки відмінність образів,
що постають за схожими вербальними виявами, може лежати в
основі такого феномена складнокоординованості, як різнопред-
метність, вивчення взаємодії рефлексивних механізмів і трансфор-
мації образів є важливим напрямом аналізу масиву досліджень.

У працях О. Совєтова, який першим у психології рефлексії
звернувся до вивчення рефлексивної регуляції процесу роз-
в’язання технічних задач, було розширено методичну складову
змістово-смислового методу аналізу предметної сфери, над якою
надбудовуються рефлексивні структури. Це навело на думку, що
не тільки предметний образ має складові свого рефлексивного
розширення, а й смислові утворення – в образі персони і групи –
є надзвичайно важливими для ефективності співпраці. Ця думка
знайшла підтвердження в проведених нами дослідженнях
процесу розв’язання конструкторських задач [7].

В інших дослідженнях (Л. Григоровська, М. Токарева) до-
ведено, що в ході розв’язування задачі, крім образів персонально
себе і групи, виникає образ автора твору та особливостей його
дискурсу – стилю, жанру (залежно від предметної специфіки
завдань). Уведення параметричної методології в змістово-



Обрії психічного життя людини

4433

смисловий аналіз дало змогу реконструювати образи за їх вер-
бальними виявами, принаймні вловлювати моменти їх транс-
формації у взаємодії партнерів, а також уможливило проведення
детального аналізу місця образної складової в дискурсі загалом.

Підтверджена на музичному матеріалі можливість форму-
вання образного мислення школярів завдяки впливу на рефлек-
сивні механізми творчості (Л. Григоровська [8]) та розроблення
процедур образної рефлексії (М. Найдьонов [11] і Л. Найдьонова
[12]) заклали основи однієї з важливих складових формування
системи рефлексивного управління. У ході дослідження образної
складової, що не тільки виявляє себе в персональному чи
комунікативно-кооперативному дискурсі, а й буває розпоро-
шеною синкретичним виявом певного прихованого цілісного
образу, доведено, що такий образ можна реконструювати в про-
цедурах. Саме створення такого різноспрямованого образу зами-
кає смисл переходу дискурсу на різні рефлексивні рівні.

Для розуміння групового суб’єкта ще більше значення має
зв’язок образу і групової рефлексії, оскільки саме образна скла-
дова пов’язана з репрезентацією “Я-Ми-ідентичності” суб’єкта,
яка може бути реконструйована на основі більш чи менш цілісних
мовних проявів. Узагальнення досліджень “Я-Ми-ідентичності” у
формі порівняння індивідуальних траєкторій участі індивіда в
спільній творчості в лабораторних формуючих експериментах
(Л. Найдьонова) і стратегій кооперування в циклі досліджень-
упроваджень (М. Найдьонов) дало змогу відстежити логіку не
тільки того, як група впливає на індивіда, а й логіку того, як від-
бувається поступ у нарощуванні цілісності усвідомленого лі-
дерства та єдності, як сама група перетворюється в групу з новою
суб’єктною якістю – стає груповим суб’єктом.

У дослідженнях-упровадженнях Л. Григоровської з позицій му-
зичної педагогіки показано значення уявного образу себе в іншій
ролі (наприклад, школяра в ролі вчителя), що (у випадку відсутності
конфлікту приєднання до педагогічного групового суб’єкта) карди-
нальним чином змінює процеси рефлексивного регулювання об-
разного музичного мислення, забезпечуючи зростання продуктив-
ності. Визначення певних елементів дискурсу як похідних від іден-
тифікації себе з груповим чи з індивідуальним суб’єктом мало сут-
тєве значення в просуванні до створення діагностичних та інтервен-
ційних засобів формування системи рефлексивного управління.
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Одним з таких засобів було порівняння результатів класичної
методики “Я-Ми-образ”, яку письмово виконували учасники
тренінгів-практикумів, з процедурами заключної (підсумкової)
рефлексії. Виявлено низку ефектів перетину рефлексивних
процесів у формі публічної рефлексії та індивідуальної рефлексії
на основі текстового продукту (“тесту 20-ти висловлювань”
M. Kuhn, T. Mc Partland) у ситуаціях організаційного навчання та
розвитку. Результати індивідуальних тестів для підтримки “Я-
Ми-образу” і образу розвитку організації, досягнутих у тренінгу,
можна використовувати у посттренінговий період.

На впроваджувальному рівні процеси створення нової якості об-
разу досліджувалися також під час створення рефлексивної оболон-
ки для авторських семінарів одного з найвідоміших учителів-нова-
торів Є. Ільїна (проект “Метр” у 1989–1991 роках виконувався у
співавторстві з Г. Похмєлкіною [13]). У ході проведення майстер-
класів без психологічного супроводу у вчителів – учасників семі-
нарів – формувався образ “метра” як амбітної людини, не зацікавле-
ної в аудиторії. З другого боку, не виникало образу споживача як
адепта його підходу. Для рефлексивного опрацювання цього розри-
ву образів було залучено рефлексивний ресурс професійних психо-
логів, що дало змогу трансформувати образи конфронтації в образ
ресурсу і підтвердити ефективність рефлексивних технік роботи з
образами (зокрема, з розривом образів споживачів послуги).

Таким чином, у дослідженнях, які переводили напрацювання
емпірії та закономірностей рефлексивної психології в прикладні та
впроваджувальні модифікації, було виявлено ресурсну і блокуючу
функції ідентичності у складі актуальних когнітивних процесів.
Ресурсна функція в разі перебування в бажаній уявній або фак-
тичній групі сприяє продуктивному процесові (у випадку фактич-
ної групи має значення також прийнятність для групи такого
членства). Крім того, ресурсна функція може бути такою на фоні
блокуючої. Утворення об’єднань у межах певної групи може мати
тільки тактичний характер, виконувати функцію когнітивного
просування і не потребувати оформлення відмінностей ідентич-
ності щодо більш широкої групи. Тоді можемо говорити, що певні
рівні блокування не зачіпають можливості когнітивного просу-
вання в певних випадках або через віддаленість конфліктних зон,
або через опосередкування їх проміжними фільтрами. Інші рівні
можна зарахувати до актуально неможливих.
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Ціннісні контексти рефлексії: поліціннісність і постналежність
до різних групових суб’єктів

Нову концептуальну інтерпретацію даних в аспекті прогресив-
них характеристик групової рефлексії в межах різних цінностей за-
початковано дослідженнями цінності  продуктивності групи і цін-
ності розвитку індивіда в групі в лабораторних експериментах
М. Найдьонова [11] і Л. Найдьонової [12]. Порівняння даних, отри-
маних у цих дослідженнях, показало, що рефлексивна регуляція,
яка стихійно розгортається як умова забезпечення продуктивності
групи, не завжди збігається з цінністю розвитку індивіда.

Статистично значущі відмінності між учасниками групової
творчості, які збільшили продуктивність подальшого (за гру-
повим) індивідуального пошуку, і тими, хто погіршив індивіду-
альний процес і результат, підтвердили важливість врахування
параметрів  дискурсу (зокрема такого параметра, як контакт у ви-
гляді заперечення партнерові, який диференціював зазначені ви-
ще групи). Індивідуальні результати в разі повернення до само-
стійного пошуку погіршуються навіть за успішної динаміки на-
рощування продуктивності групою в тих випадках, коли пара-
метр  заперечень слабо виражений у дискурсі. Згідно з новою кон-
цептуальною інтерпретацією це може бути результатом незбалан-
сованої “Ми-ідентичності”, надмірного приєднання до групового
суб’єкта з надмірною втратою меж власної суб’єктності.

Розглянуті механізми  можуть також відігравати суттєву роль у
виникненні такого феномена складно-координованості, як полі-
ціннісність, що є наслідком невідрефлексованої постналежності
до різних групових суб’єктів.

Теоретико-методологічний аналіз отриманих результатів до-
сліджень і розробок дав змогу подолати редукцію щодо продук-
тивності як домінуючої цінності, яка опосередковує виклик і за-
пуск рефлексивних процесів.

Показано, що інші цінності також можуть опосередковувати
рефлексивні процеси; зокрема, цінність незмінності (стабілізації,
збереження, що виступає антиподом продуктивності) теж може
ініціювати групову рефлексію, принаймні у формі рефлексивних
очікувань. Виявлено, що суперечності на ціннісному рівні, не
усвідомлені і не узгоджені, можуть створювати руйнівні для сис-
теми тенденції взаємознищення рефлексивного потенціалу.
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Разом з тим, з’ясовано, що механізм  взаємопроникнення цін-
ностей у процесі розвитку групового суб’єкта в практиці реалі-
зації груп-рефлексивного підходу, зорієнтованого на свідому
взаємодію і взаємоузгодження цінностей групових суб’єктів, мо-
же стати однією із складових розвитку системи рефлексивного
управління. Розгляд ціннісних контекстів у цих дослідженнях став
підставою для включення спеціального модуля “Цінності , прин-
ципи, правила” у контекст подальшого дослідження і формуван-
ня системи рефлексивного управління як обов’язкового компо-
нента узгодження для ініціації рефлексивного середовища.

Вікові, індивідуальні і середовищні чинники феномена статусно-
рольової невідповідності

Здійснено метааналіз особливостей процесу групової рефлексії
в генетичному і диференційно-психологічному аспектах при по-
рівнянні різних підгруп досліджуваних у лабораторних експери-
ментах, проведених під керівництвом автора (А. Булат, К. Готов-
ська, С. Кікоть, Л. Кисліцина, Р. Крючковенко, Т. Лазарева, З. Лит-
винова, М. Мошніна, Л. Побединська, Г. Рогач, І. Рясна, О. Се-
лицька, Н. Соркiна, М. Токарева, Т. Хомченко, Т. Чаусова).

Вікові відмінності в динаміці процесу групової рефлексії  по-
лягають у гетерохронному стихійному формуванні окремих скла-
дових, що інтегрують групову рефлексію  на основі різного спів-
відношення компонентів. Дослідження рефлексії на віковому від-
тинку встановлюють близькість віднайдених у них закономірно-
стей до вікових особливостей рефлексії, виявлених у межах інших
концептуальних підходів (В. Давидов, Л. Занков, Ж. Піаже, В. Руб-
цов). Дослідження, які базуються на порівнянні груп, відібраних
згідно з методиками інших наукових шкіл, та на засадах груп-
рефлексії (Л. Кисліцина, М. Мошніна) [14;15], не підтвердили їх
диференціацію за структурними і процесуальними показниками
групової рефлексії та за продуктивністю спільної творчості.

Так, виявлення характеристик групової рефлексії у досліджу-
ваних з теоретичним і емпіричним типами мислення  (виділени-
ми за методикою О. Іванової [16]) не дало змоги зробити висно-
вок про пряму залежність між теоретичним типом мислення і
прогресивними показниками групової рефлексії  [14]. Більше
того, партнери з несформованим теоретичним мисленням  вия-
вили меншу продуктивність спільної творчості і нижчу ефектив-
ність його рефлексивної регуляції порівняно з партнерами, що
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мають сформований емпіричний тип мислення. Хоч опанування
рефлексивних операцій обернення є, за Ж. Піаже, обов’язковою
складовою розвитку мислення підлітків, а інтелектуальна рефлек-
сія, за Л. Занковим, – складовою продуктивного розв’язання за-
дач, при розгляді індивідуальних властивостей у груповому кон-
тексті лише цих елементів виявляється недостатньо для забезпе-
чення прогресивних показників групової рефлексії .

Співвідношення особливостей групової рефлексії і рефлексив-
ності-імпульсивності когнітивного стилю партнерів у лаборатор-
них дослідженнях групового розв’язання малих творчих задач,
проведених Л. Кисліциною [14], підтверджує, що немає прямого
зв’язку і значущих кореляцій між розвинутими процесуальними і
продуктивними показниками групової рефлексії та рефлексив-
ним когнітивним стилем. Найоптимальніші структурні й проце-
суальні показники групової рефлексії  характерні для партнерів,
індивідуальний когнітивний стиль яких не має яскраво вираже-
них полюсних характеристик ні імпульсивності, ні рефлексив-
ності, що відбивається в середніх значеннях цього показника.

Як показує проведений аналіз досліджень групової рефлексії,
вони в більшості випадків пропонують не стільки вікові законо-
мірності формування групової рефлексії, скільки включення со-
ціально-професійно-рольових факторів у вікові закономірності
становлення рефлексії. Саме професійно-рольова ідентифікація
виявилася провідним чинником в узагальненні вікової осі роз-
витку групової рефлексії. Статистично і процедурно відповідаючи
вимогам психодіагностики, процедура контекстуально-параме-
тричного змістово-смислового аналізу, яка використовувалася в
дослідженнях, дає можливість відстежувати рефлексію окремих
носіїв і загалом середовища. Аналіз цієї низки досліджень засвідчив
існування фактора рефлексивного середовища, яке суттєвим
чином зміщує вікові межі в ситуації розвитку групової рефлексії.

Цей висновок у новому контексті пошуку чинників форму-
вання системи рефлексивного управління підтверджується аналі-
зом дослідження особливостей групової рефлексії при різному
ступені готовності до інтелектуальної праці. Такий аналіз провів
автор на початку 1980-х років.

Висновок про значущість рефлексивного середовища відіграє
ключову роль у створенні концепції формування системи рефлек-
сивного управління в складнокоординованих  організаціях.
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У разі внесення в організаційне середовище зовнішньої
рефлексивної компетенції певного виду змінюватиметься за-
гальне середовище, яке, у свою чергу, впливатиме на розвиток
рефлексивних процесів у всій системі рефлексивного управління.
Цикл дослідження-впровадження стосовно рефлексивного
середовища неможливо відділити від загального пошуку законо-
мірностей і засобів формування системи рефлексивного управ-
ління в складнокоординованих  організаціях.

Життєві контексти рефлексії: від боротьби статусів
до паритетності суб’єктності

З огляду на висновки про важливість рефлексивного  середовища
для розвитку такого інтегративного утворення рефлексивних про-
цесів, як групова рефлексія, звернімося до аналізу тих досліджень, де
розглянуто закономірності, похідні від контексту, у який вбудовано
лабораторні експерименти. Для досліджень, проведених під керів-
ництвом автора на основі концепції групової рефлексії, загалом
характерним є врахування впливу організаційного контексту лабора-
торного експериментування не тільки як чинника забезпечення
чистоти аналізу змінних, а і як предмета дослідження. Вторинний
аналіз виявів динаміки процесу групової рефлексії в різних життєвих
контекстах показав, що розвиток групової рефлексії  можливий не
тільки в контексті основної діяльності (навчання, профорієнтація,
підвищення професійної кваліфікації), а і в межах контексту  само-
відновлення, особистісного саморозвитку, дозвілля [11].

Вбудований у ці контексти лабораторний формуючий екс-
перимент вимагав враховувати контекстуальні особливості, щоб
забезпечити ефективність здійснюваних процедур.

Особливе місце в інтегративному повторному аналізі посідає до-
слідження впливу соціально-психологічного контексту партнерських
взаємовідносин на процеси групової рефлексії  [17]. Спроба сформу-
вати творчі групи в межах одного робочого колективу (навчального
класу) за принципом соціометричних крайностей дала ключ до про-
гнозування особливостей первинної динаміки групової суб’єктності
за умови включення в експериментально-психологічне середовище.

Так, рівностатусність (незалежно від того, високим чи низьким є
соціометричний статус), коли немає особистої неприязності,
створює сприятливі умови для розгортання групової рефлексії. Су-
перечність між структурами формального і неформального лідер-
ства за умови відсутності напрацьованих способів взаємодії чи їх
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неадекватності новим умовам може провокувати боротьбу за підви-
щення статусу, що приводить до складностей формування групово-
го суб’єкта і стає чинником такого феномена складнокоординова-
ності, як боротьба за статус. Різностатусність, особливо на рівні
включення в групу контекстно ізольованих партнерів і в разі блоку-
вання побудови способів взаємодії, створює несприятливі умови для
розгортання групової рефлексії, оскільки така заблокована група
обмежується суто репродуктивними стратегіями, уникає взаємодії.

Виявлення зазначених особливостей на рівні впровадження спо-
нукало до пошуку засобів, які сприяли б розвиткові групової рефлек-
сії в умовах: а) статусної боротьби, б) особистої неприязності і кон-
флікту, в) заблокованої ізоляційними стосунками взаємодії. А проте
саме ці особливості стосунків варто діагностувати в організації, коли
йдеться про формування системи рефлексивного управління.

Щоб мати змогу враховувати все більш широкі контексти і сере-
довища, під керівництвом автора було проведено перевірку вияв-
лених рефлексивних закономірностей функціонування дискурсу в
межах різних мовних середовищ. Перевірка здійснювалася в лабо-
раторних умовах моделюванням спільного творчого процесу ан-
глійською, французькою і німецькою мовами (Т. Лазарева, Т. Хом-
ченко [18], З. Литвинова [17], А. Тарицина), російською та укра-
їнською (І. Рясна, Н. Соркiна), а також з урахуванням рівня воло-
діння мовою (носії, перекладачі, студенти). З’ясувалося, що роз-
біжності у функціонуванні групової рефлексії  не впливають на
продуктивність творчості в межах одномовного середовища, але
потенційно можуть створювати додаткові труднощі, наприклад, у
разі недостатньої психологічної компетенції перекладача, що має
забезпечувати стихійно організований творчий процес у команді
(особливо за браком часу, що унеможливлює розгортання рефлек-
сивного процесу). Використання у впроваджувальному циклі ва-
ріантів проведення рефлексивних процедур англійською і ні-
мецькою мовами підтвердило певну універсальність (у межах до-
сліджених мов) розроблених діагностичних процедур, а також
можливостей впливу на перебіг групової рефлексії  в цих проце-
дурах. Три форми існування групової рефлексії визначають сфери
прояву рефлексії в дискурсі у випадку взаємодії індивідуальних і
групових суб’єктів: інтелектуальна рефлексія спрямована на роз-
в’язання порушеної проблеми; особистісна – на переосмислення
себе і подолання особистої конфліктності; ресурсна міжсуб’єктна –
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на побудову образу групи і власної ідентичності, на подолання між-
персональної і міжгрупової конфліктності. Процеси групової ре-
флексії забезпечують розвантаження чуттєвої тканини свідомості
індивідуальних і групових суб’єктів через функціонування соціо-
когнітивних механізмів концентратів, векторів і спільного табло
відбиття картини світу суб’єктами в контурі спільної події.

У результаті проведеного аналізу рефлексивних процесів у цик-
лі емпіричних досліджень, здійснених автором, під його керів-
ництвом або в тісній співпраці, виявлено соціокогнітивні законо-
мірності динаміки групової суб’єктності, які відкривають картину
розуміння джерел негативних наслідків складнокоординованості.
Виявлено функціонування фільтрів групової суб’єктності у формі
блокування сприйняття висловлених партнерами інших думок,
способів і моделей розв’язання задач, з одного боку, чутливість в
дослуховуванні до того, що є побічним продуктом пошуку за умови
рефлексивного регулювання фільтрів – з другого. Показано, що в
ході співпраці часто не враховується існування перехідних дифуз-
них форм суб’єктності, що призводить до стихійних проявів
нечіткості ідентичності, межі якої можуть свідомо регулюватися
з метою використання ефектів переходу (флуктуації) ресурсу в
групі з однієї в іншу форму свого існування (з індивідуальної в групо-
ву і навпаки). Означені фільтри групової суб’єктності та флук-
туації індивідуально-групових ресурсів можна вважати соціоког-
нітивними закономірностями динаміки групової суб’єктності, які
закладають підґрунтя концепції формування системи рефлексив-
ного управління в складнокоординованих організаціях.

Закономірності онтогенетичного розвитку групової рефлексії
збігаються із функціональним становленням рефлексії групового су-
б’єкта. Ідеться про: 1) перехід від розвитку рефлексії в межах однієї з
її сфер (інтелектуальна, особистісна, міжперсональна і міжгрупова)
до одночасного розвитку рефлексії у всіх її складових; 2) перехід від
нижчого рівня цілісності рефлексії, що охоплює лише окремі аспекти
ситуації, до вищого рівня цілісності – як рефлексування події у всій
повноті міжсуб’єктних зв’язків і перспектив; 3) перехід від послі-
довного здійснення окремих рефлексивних актів до засвоєння цін-
ності рефлексії, реалізації рефлексивного стилю життя. Здійснення
групової рефлексії окремими учасниками події суттєвим чином змі-
щує вікові межі розвитку групової рефлексії – насамперед завдяки на-
снаженому (збагаченому) рефлексивному середовищу. Умовами
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розвитку групової рефлексії є варіації рівня невизначеності, про-
блемності й конфліктності ситуацій; зміни траєкторій індивіду-
альної участі в роботі різних коаліцій; рівностатусність (незалежно
від того, високий чи низький статус); взаємопроникнення (взаємодія
і взаємоузгодження) цінностей у процесі спілкування.

Закономірності функціонування групової рефлексії розкривають
соціокогнітивну динаміку групової суб’єктності у її взаємопереходах:
1) групова рефлексія регулює становлення групової суб’єктності: здій-
снюється перехід від блокування сприйняття висловлених парт-
нерами інших думок і моделей, похідних від іншої картини світу, до
підвищення чутливості до проявів внутрішнього світу партнерів аж
до прийняття “побічних продуктів” руху думки, не усвідомлюваних
їхніми авторами; 2) групова рефлексія регулює флуктуації іден-
тичності і відповідного переходу ресурсу в групі з однієї в іншу форму
свого існування (з індивідуальної в групову і навпаки) через визначення
міри чіткості, використання перехідних дифузних форм і реда-
гування меж суб’єктності; 3) групова рефлексія досвіду створення і
змін коаліцій (коаліційна рефлексія) через усвідомлення належності і
постналежності різним груповим суб’єктам стає механізмом роз-
в’язання ціннісних суперечностей у взаємодії суб’єктів, способом за-
безпечення повноти групового суб’єкта в значущій спільній події.

Головним ввииссннооввккоомм проведеного аналізу експериментальних
досліджень рефлексивних процесів є формулювання закономір-
ностей їх перебігу в штучно створених лабораторних умовах. Три
феномени складнокоординованості (різнопредметність, полі-
ціннісність і статусно-рольова невідповідність) моделюються в
ході розв’язання творчих задач групою учасників в експерименті.
Нова інтерпретація результатів експерименту розкриває зв’язок
феноменів складнокоординованості та особливостей здійснення
рефлексивних процесів. У випадку дефіциту рефлексивних
ресурсів у групі відбувається ескалація складнокоординованості,
що проявляється в зниженні продуктивності групи та/або
блокуванні індивідуального розвитку учасників.

Узагальнення результатів теоретико-експериментального дослі-
дження рефлексивних процесів індивідуальних і групових суб’єктів
дало змогу виділити соціокогнітивні закономірності динаміки гру-
пової суб’єктності, закономірності функціонування і онтогенетич-
ного розвитку рефлексивних процесів групового суб’єкта залежно
від умов організації спільного творчого процесу.
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Перспективою подальшого дослідження є вивчення ролі ре-
флексивних процесів у формуванні таких феноменів складнокоор-
динованості, які потребують виходу за межі лабораторного експе-
рименту в контур дослідження-впровадження (наприклад, фено-
мен балансування владою). Використання виявлених законо-
мірностей перебігу рефлексивних процесів у співпраці може стати
базою формування рефлексивного управління в організаціях.
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ППррооббллееммаа.. Інтенсифікація професійної діяльності й зростання
значимості особистісного компонента у професійному станов-
ленні молодої людини актуалізують проблему механізмів та умов
підготовки фахівців високого рівня, особливо коли від їхнього
професіоналізму залежить якість життя людей. Ідеться про про-
фесії, що потребують високого ступеня залучення до життя інших
людей, зокрема професії психолога, медичного психолога, лікаря
і т.п. Ці види діяльності висувають високі вимоги до тих, хто
вирішив присвятити своє життя служінню людям, суспільству.

За час навчання у ВНЗ майбутні психологи повинні не тільки
опанувати певний обсяг знань та умінь, а й розвинути відповідні
психологічні властивості, самостійне мислення, сформувати пози-
тивне ставлення до майбутньої професії, від чого залежатиме їхня
подальша практична діяльність. На психолога покладається також
ще й особлива відповідальність за перебіг, якість і результати діа-
гностичного та психотерапевтичного процесів. Оволодіння осно-
вами професійних знань і практичних навичок залежить певною
мірою від осмислення професійного самовизначення, формування
професійної ідентичності й професійної самосвідомості. Недостат-
ньо сформувати ідентичність – треба її підготувати до змін, підви-
щити її адаптованість до мінливих соціально-економічних умов.

ММееттооюю  ссттааттттіі є презентація результатів, отриманих завдяки
дослідженню особливостей професійної ідентичності майбутніх
психологів, що навчаються в різнопрофільних ВНЗ.

Професійна ідентичність є одним з провідних критеріїв ста-
новлення професіонала. Це певний стан особистості, який люди-
на сама задає і якого прагне. Професіоналізм фахівця тісно по-
в’язаний з його ставленням до себе як професіонала, до професій-
ної діяльності як форми самореалізації, до цінностей і традицій
професійної спільноти в цілому. Усвідомлюючи потребу форму-
вання професійної ідентичності, фахівець сам вирішує, якою
мірою варто приймати певну форму діяльності та поведінки,
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певний спосіб професійної взаємодії і себе в ролі професіонала.
Ідентичними можуть вважатися лише професіонали, яким вла-
стивий перетворювальний психологічний потенціал [1].

Чим же керується особистість, обираючи фах психолога? Серед
майбутніх спеціалістів часто звучить мотив допомоги людям, ба-
жання дарувати іншим тепло своєї душі, віддаватися справі всім
своїм єством – їхня особистість стає одним з основних ін-
струментів в обраній професії. Допомагаючи, такі люди відчувають
свою необхідність для інших [2, с. 286–287]. Але професії психолога
і лікаря передбачають постійний контакт із чужим душевним та
фізичним болем, що супроводжується психоемоційним наванта-
женням, яке, у свою чергу, може призвести до синдрому профе-
сійного вигорання. Ніщо не є для людини таким потужним наван-
таженням, як інша людина. Професійний стрес – багатовимірний
феномен, який виражається у фізіологічних і психічних реакціях на
складну робочу ситуацію. Сама професійна діяльність фахівців у
галузі допомоги іншим припускає емоційну насиченість і досить
широке коло чинників, що викликають стрес. Вигорання настає,
коли діяльність не наповнена смислом, не має віддачі, компенсації
за витрачені зусилля. Як слід здійснювати профілактику емоцій-
ного вигорання? Від чого залежить стан фахівця у сфері діяльності
“людина – людина”: лікаря, медичного психолога та ін.?

Дослідження показують, що синдром вигорання починає фор-
муватися вже у студентів-медиків старших курсів [3]. Крім того, ви-
горання пов’язане з умовами розвитку особистості фахівця. Дослід-
ники визначають основні чинники, що відіграють значну роль в
емоційному вигоранні: соціальний, особистісний, середовищний
(місце роботи). І якщо на початку шляху спостерігається висока
позитивна настановленість на виконання професійної діяльності,
що є головною цінністю і сенсом життя людини, у випадку розбіж-
ностей між власним внеском і отриманою винагородою з’являють-
ся перші симптоми вигорання. Далі людина розуміє, що робота по-
глинає її повністю, примушує нехтувати особистими інтересами. На
наступному етапі вона починає сумніватися в ефективності своєї
роботи, спростовує її цінність; і, урешті-решт, остання стадія при-
водить у дію захисні механізми для того, щоб допомогти впоратися
з професійним навантаженням. Спостерігаємо таку тенденцію:
надмірна залежність від роботи доводить людину до розпачу.
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Дослідження взаємозв’язків психологічних характеристик
професійної діяльності та сформованості синдрому емоційного
вигорання лікарів показало, що високі показники синдрому
емоційного вигорання характерні для тих лікарів, у яких низький
рівень сформованості професійної майстерності [4].

Отже, емоційне вигорання є формою професійної деформації
особистості. До зовнішніх умов, що провокують вигорання, нале-
жать: хронічна напружена психоемоційна діяльність, дестабілі-
зуюча організація діяльності, підвищена відповідальність за ви-
конувані функції, неблагополучна психологічна атмосфера про-
фесійної діяльності, психологічно складний контингент, з яким
має справу професіонал. Внутрішніми чинниками є емоційна ри-
гідність, інтенсивне сприймання і переживання обставин профе-
сійної діяльності, слабка мотивація емоційної віддачі в професій-
ній діяльності, моральні дефекти та дезорієнтація особистості.

Тут доречно згадати феномен професійної маргінальності,
який проявляється у втраті професійної ідентичності, байдужості
до професійних норм, обов’язків, підміні професійних цінностей.
Типові психологічні особливості поведінки таких осіб – деперсо-
налізація, конфліктність, невротизм, рольова невизначеність
тощо. Професійний маргінал – це ментальна неналежність до
певної професії. Він діє не на межі професійного поля, а всередині
нього і тому стає соціально небезпечним, оскільки не може бути
нейтрального психолога, нейтрального вчителя чи байдужого лі-
каря. При зовнішній формальній належності особи до професії
існує її внутрішнє неприйняття. Це закладає умови внутрішнього
конфлікту, порушує контакт з реальністю, знижує самооцінку
особистості, стає причиною конфлікту з оточенням [1].

Професійна маргінальність є ознакою професії психолога, особ-
ливо в умовах медичного закладу, тому що це порівняно молода про-
фесія, де ще не визначено критерії професійної компетентності, а
зміст роботи не завжди структурований. Медицина ж, незважаючи на
неперервні дослідження і постійний розвиток, – стала галузь, у якій
мати власну думку не завжди доречно, де рішення спираються на до-
свід поколінь фахівців. Тож психолог з огляду на невизначеність
змісту діяльності та величезний вибір форм і методів роботи має ши-
рокий простір для розвитку професійної самосвідомості й іден-
тичності, що часто-густо призводить до розгубленості, професійного
вигорання, маргінальності, стагнації професійних обов’язків.
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Порушення у сфері професійної ідентичності, емоційне виго-
рання властиві лише тій категорії людей, у яких основою
ідентифікації є професійна діяльність як чинник їхнього психо-
логічного благополуччя. Але особистісне і професійне дуже тісно
пов’язані в представників “допомагаючих професій”. Засобом
пізнання іншої людини й надання їй допомоги є особистість фа-
хівця, що передбачає високу міру відповідальності за результати
своїх дій, а також висуває високі вимоги до розвитку особистості,
її професійного світогляду й самосвідомості. Професійна самосві-
домість як цілісний процес передбачає самопізнання, емоційно-
ціннісне ставлення до себе й саморегуляцію своєї поведінки.

Міркування щодо професійної ідентичності, емоційного
вигорання та маргінальності привернули нашу увагу до вивчення
особливостей професійної ідентичності майбутніх психологів,
що навчаються в різних ВНЗ.

У нашому дослідженні брали участь студенти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність
“Психологія”: 45 осіб – магістранти, 43 – студенти 2-го курсу) і
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця
(спеціальність “Медична психологія”: 132 особи – студенти 2-го
курсу). Загалом дослідженням було охоплено 220 осіб.

У зв’язку з тим, що студенти-психологи недостатньо усвідом-
люють власну професійну ідентичність, було вирішено вдатися до
проективних методів дослідження. Відомо, що творча діяльність є
засобом вільного самовираження й самопізнання, засобом збли-
ження людей, дослідження несвідомих процесів, вираження й ак-
туалізації латентних ідей і станів, тих форм поведінки, що перебу-
вають у “витісненому” стані і слабо проявляються в повсякденно-
му житті. Крім того, використання художньої творчості в нав-
чальному процесі допомагає розвинути у студентів творчий підхід
до вирішення професійних завдань. Завдяки усвідомленню влас-
них особливостей через творчу діяльність покращується психо-
логічне самопочуття, розвиваються навички самоспостереження
та самовираження, управління власним психологічним станом.

Щоб реалізувати цілі нашого дослідження, ми використали як
основний інструментарій техніку колажу. Студентам 2-го курсу
обох ВНЗ було запропоновано навести асоціації з поняттям “пси-
хологія” в контексті майбутньої діяльності, які потім піддавалися
контент-аналізові.
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Колаж – аплікація з матеріалу різноманітних кольорових
журналів – дає можливість подолати страх перед малюванням.
Створюючи колаж, можна щось виправити, щось доповнити,
якщо немає відповідної картинки. Колаж, як і будь-який інший
продукт художньої творчості, є проекцією неусвідомлюваних по-
чуттів, переживань, ідей щодо теми; ця робота дає змогу в простій,
доступній формі зібрати наочний матеріал для подальшого аналізу
й інтерпретації. Відтак аналізувалися колажі за низкою критеріїв
(наповненість, цілісність, креативність); символи, використані в
колажах, оцінювалися за допомогою контент-аналізу.

Спочатку студенти дістали завдання створити індивідуальний
колаж на тему “Моє життя через п’ять років”. Мета – діагно-
стувати сформованість у них уявлень про майбутню професію та
її місце в їхньому житті [5]. Це завдання показало, що лише у 50%
випадків психологи включають професію в цей образ. 

Потім учасникам дослідження було запропоновано створити
колективний колаж на тему “Образ майбутньої професії”. У де-
яких випадках студенти спочатку обирали і вирізали одну кар-
тинку із журналу й об’єднувалися в малі групи (від 3 до 10 осіб) на
основі обраних образів. Відтак вони створювали із цих образів ко-
лективний колаж, додаючи інші картинки відповідно до логіки
творчого пошуку. Завершуючи створення колективного творчого
продукту, автори обговорювали використанні символи та їх
смисл, а також почуття, що виникали в процесі роботи та по її за-
кінченні як у них самих (авторів), так і в інших членів групи. Ме-
тою етапу обговорення було усвідомлення студентами особливо-
стей власної професійної ідентичності, розвиток їхньої професій-
ної свідомості, рефлексії щодо власного професійного розвитку. 

Проведений контент-аналіз символів, використаних у
колажах, показав, що найбільшу вагу мають категорії почуття
(15,3%), люди (14,7%), проблеми (12%) та матеріальні цінності
(12%). Подібні результати було виявлено й на етапі аналізу
індивідуальних колажів. Середнє навантаження мали: допомога
іншим (8,7 %), діти (6 %), маски-ролі (6 %), розвиток (5,3 %).
Інші зазначені респондентами категорії (годинники, спілкування,
тварини, навчання, медицина, несвідоме, щастя, секс) дістали
менш як по 3% кожна. Як показали результати аналізу, уявлення
про майбутню професію психологів “уміщують” інших людей у
контексті спілкування та допомоги як основних складових про-
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фесії. Посідання перших місць категоріями “проблеми” і “мате-
ріальні цінності” підтвердило, що фахівці піддаються значному
психоемоційному навантаженню, що може прискорити процес
професійного вигорання в разі недостатньої матеріальної і мо-
ральної компенсації, невизнання значущості цієї професії у сфері
“людина–людина” (що спостерігається у ставленні до медичних
психологів у сучасній медицині). Можна порадіти, що свою про-
фесію майбутні фахівці пов’язують з матеріальним достатком.
Але навряд чи вони усвідомлюють, що успіх і досягнення не
прийдуть одразу по закінченні університету. Можливо, такі уяв-
лення є результатом нав’язаних західним кінематографом обра-
зів, поширених у тому соціумі, де психологічна допомога, відві-
дування власного психоаналітика є досвідом уже не першого по-
коління, на відміну від України.

Найбільшу увагу майбутні фахівці приділяють почуттям, що не
є несподіваним, тому що володіння власними почуттями та розпіз-
нання почуттів інших є обов’язковою професійною компетенцією.
Додає оптимізму також той факт, що майбутню професію психо-
лога студенти пов’язують з неперервним особистісним розвитком (і
розвитком інших людей) та варіабельністю соціальних ролей,
можливістю бути щирим, відкритим і вільним від стереотипів.

На наступному етапі обробки результатів дослідження було про-
ведено порівняльний аналіз асоціативних рядів до поняття “психо-
логія” серед студентів-психологів КНУ імені Тараса Шевченка і сту-
дентів – медичних психологів НМУ ім. О. О. Богомольця (табл.).

Очікуваним результатом виявилася різниця в навантаженнях
категорій “феноменологія медицини” і “феноменологія психоло-
гії”, що пов’язано з особливостями змісту навчально-методично-
го процесу в різних ВНЗ. Наприклад, медичні психологи сприй-
мають психіатричні лікарні як можливе місце роботи в
майбутньому. Велике навантаження цих категорій пояснюється
труднощами оволодіння студентами професійної термінології.
Крім того, тут треба зазначити, що в обох ВНЗ теоретичні курси
значною мірою переважують практичні заняття. Категорія
“діяльність психолога” охоплювала такі напрями, як консульту-
вання, психотерапія, діагностика, наукова робота, дослідження,
особистісний розвиток, тренінги. Виявилося, що уявлення сту-
дентів медичного ВНЗ про можливі напрямки діяльності пси-
холога дещо обмежені.
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Таблиця
РРееззууллььттааттии  ккооннттееннтт--ааннааллііззуу  ссттууддееннттссььккиихх  аассооццііаацціійй

зз  ппоонняяттттяямм  ““ппссииххооллооггііяя””(у %)

ККааттееггооррііїї  ккооннттееннтт--ааннааллііззуу ВВііддппооввііддіі  ссттууддееннттіівв  ККННУУ
ііммеенніі  ТТаарраассаа  ШШееввччееннккаа

ВВііддппооввііддіі  ссттууддееннттіівв  ННММУУ
іімм..  ООллеессааннддрраа  ББооггооммооллььццяя

Феноменологія медицини 8 14
Феноменологія психології 29 18
Діяльність психолога 18 12
Особистісні риси
психолога 14 10

Люди, діти, спілкування 7 9
Метафоричні порівняння 6 17
Навчання 5 8
Гроші, успіх, досягнення 5 4
Допомога іншим 4 5
Видатні психологи 3 2

Категорію “Особистісні риси психолога” здебільшого склада-
ють такі властивості, як відповідальність, урівноваженість, інте-
лект, комунікативність, емоційна чутливість тощо. Психологи
КНУ імені Тараса Шевченка більшою мірою обізнані щодо роз-
витку необхідних професійних компетенцій у майбутній професії
та характеристик фахівця. Можемо припустити, що психологи
медичного закладу більше спрямовані на вивчення медичних
курсів, це підвищує ризик їх професійного вигорання. Крім того,
порівняння даних у категорії “Навчання” (навчання, університет,
семінари, лекції, бібліотека тощо) свідчить про значно більше на-
вантаження медичних психологів, які інтенсивно вивчають не
стільки психологічні дисципліни, скільки медичні.

Найбільші відмінності спостерігаємо в навантаженні категорії
“Метафоричні порівняння”. Це може свідчити про те, що психо-
логи-медики мають досить абстрактні уявлення про зміст і напрями
своєї майбутньої професії, що лише підтверджує розбіжності в
категоріях, які обговорювалися нами вище. Серед метафор психо-
логів поширені “сонце”, “світло”, “життя” і т. ін. Серед метафор, ви-
користаних для порівняння зі своєю майбутньою професією ме-
дичними психологами, перші місця посідають: таємниця (майже
14 %), душа (5 %), природа (5 %), глибина (4 %), життя (3%). Але



серед асоціацій є й негативні, пов’язані з обманом, маніпуляціями,
безперспективністю (загалом майже 18 %). Це можна пояснити
тим, що психологія виокремилася в медицині не так давно і ще не
здобула належного статусу серед медичних працівників, незва-
жаючи на визнання офіційною медициною ролі психіки в розвитку
та перебігу соматичних захворювань.

ВВииссннооввккии.. Викривлення професійної ідентичності трапляються
серед тієї категорії людей, у яких основою ідентифікації і чин-
ником психологічного благополуччя є професійна діяльність. На
розвиток емоційного вигорання впливають ступінь особистіс-
ного розвитку і професійна майстерність фахівця у сфері допо-
моги особистості. Внутрішнє неприйняття своєї професії спричи-
нює внутрішній конфлікт, порушує контакт з реальністю, знижує
самооцінку особистості, провокує конфлікт з оточенням.

Емпіричне дослідження дало змогу виокремити такі складові
образу майбутньої професії: феноменологія психології і меди-
цини (відображає недостатню представленість практичної скла-
дової навчання), різні форми діяльності психолога, особистісні
риси фахівця в цій галузі, спілкування та ін. Значна наванта-
женість абстрактних понять і метафоричних порівнянь свідчить
про певні спотворення образу майбутньої професії у студентів-
психологів. Студенти медичного ВНЗ більшою мірою піддані
ризикові виникнення емоційного вигорання на етапі навчання
через надмірне навчальне навантаження, особливості навчаль-
ного процесу та негативне ставлення до психолога як фахівця на
майбутньому робочому місці. Звідси потреба профілактики ви-
горання майбутніх психологів з використанням новітніх методів
навчання. Застосування арт-технологій у навчальному процесі
для дослідження студентами власної професійної ідентичності
поглиблює їхні уявлення про власну спеціальність, сприяє
становленню та розвиткові професійної самосвідомості.
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ППррооббллееммаа  залежностей актуалізувалася в умовах суспільно-полі-
тичних і соціально-економічних трансформацій, коли відбувається
модифікація глибинних взаємовідносин особистості із зовнішнім
середовищем. Перебіг соціально-психологічних залежностей і їх
різноманітність свідчать про часто “неефективний, неадекватний
варіант адаптації особистості до життя в сучасному світі” [1], який
швидко змінюється, про глибину екзистенційної кризи суспільства.
Поширення різних видів хімічної та емоційної залежності свідчить
про неефективність і неадекватність надання соціально-психологіч-
ної допомоги залежним особистостям в умовах кардинальних змін
середовища існування людства. Заходи щодо подолання цієї про-
блеми, яких вживають державні органи, медичні установи, силові
структури, громадські організації тощо, не враховують усіх чин-
ників виникнення та перебігу згаданих залежностей.
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Здавалося б, проблема співзалежності не така вже й гостро-до-
шкульна, але саме її непомітність сьогодні особливо небез-
печна [2]. Вражаючи значну частину суспільства (як стверджує
Дж. Уайнхолд [3], “від співзалежності потерпає близько 98 %
населення США”), вона негативно впливає на розвиток особис-
тості, психосоматичне здоров’я людини, її соціальну адаптацію,
побудову сценарію життя, вибір шлюбного партнера та стосунки
в сім’ї, професійне і кар’єрне зростання.

Прилучення співзалежних особистостей до соціально-психо-
логічного простору організацій, які надають допомогу залежним
особистостям, є, на думку психологів, специфічним ракурсом
проблеми ефективності діючих програм. У контексті цих програм
дієвими формами допомоги співзалежним можуть бути: просвіт-
ництво як стартова позиція для ідентифікації проблеми спів-
залежності, психологічна підтримка й самодопомога (професійно
керовані групи, що ставлять собі за завдання інформування, ви-
явлення готовності до змін, обговорення проблем, які хви-
люють), допомога професійних консультантів з проблем хімічної
залежності та сімейних проблем [4]. У розмаїтті підходів і
концепцій щодо соціально-психологічної допомоги співзалеж-
ним особистостям неможливо виокремити найбільш ефективну
модель. Це пов’язано перш за все зі складністю та багато-
аспектністю проблеми дефініції та особливостями співзалежної
поведінки. Тому вважаємо, що аналіз відомих на цей час до-
сліджень, які тим чи іншим чином розкривають сутність і
причини співзалежності, є необхідним і на часі. Дотепер цей
феномен розглядався переважно під кутом зору психіатричної
практики та клінічної психології. Попри значний обсяг наукової і
прикладної інформації щодо співзалежності проблему цю в
площині соціальної психології можна вважати маловивченою.

Спочатку визначимось із змістом терміна “залежність”, який розу-
міють двояко: 1) як відношення одного явища до іншого, зокрема
причини до наслідку і 2) як підлеглість, брак самостійності та свободи.
При цьому префікс співвказує на спільність, поєднання дій, станів.

У психології поняття “залежність” (та його аналог, що викори-
стовується для характеристики взаємодії осіб, – “співзалежність”)
застосовується для позначення досить широкого кола явищ, як-от:

– фізична і психологічна залежність, пов’язана із вживанням
психоактивних речовин ( С. Кулаков, О. Меньшикова);
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– особистісне утворення, що проявляється в амбівалентному
ставленні до партнера, яке супроводжується емоційною напру-
женістю – власне психологічна залежність (О. Макушина);

– залежність індивіда від соціальної групи – соціальна залеж-
ність (А. Петровський, В. Шпалинський);

– залежність як феномен міжособових стосунків у діаді (трі-
аді), ознакою яких є нездатність до самостійної поведінки
(Р. Кричевський, О. Дубовська) [5].

Співзалежність є однією з таких форм залежностей, “що легко
мімікрує під феноменологію невротичних розладів (Д. Шапіро),
жіночності (А. Коцар) [6], специфіки гендерних стосунків у куль-
турі (Т. Говорун) [7] тощо” [8]. 

У контексті нашого дослідження співзалежність розумітимемо
як феномен міжособових стосунків, що збігається з тлумаченням
залежної поведінки як реакції на розлади в системі життєво зна-
чущих стосунків особистості в межах системно-особистісної
моделі [9]. Однак внурішньоособистісним суб’єктивним аспек-
том міжособових стосунків є їх суб’єктивне відображення, а
також інтрапсихологічні детермінанти їх формування [5].

Проаналізувавши існуючі підходи до цього феномена, ми
дійшли висновку, що чіткого, єдиного тлумачення дефініції
“співзалежність” досі не вироблено. Останнім часом дослідники
пропонують різні визначення, які підкреслюють той чи інший бік
співзалежності. Це поняття використовують як для опису
психічного стану окремих членів сім’ї, так і для характеристики
внутрішньосімейних стосунків у цілому. 

Деякі науковці розглядають феномен співзалежності крізь
призму нормальної/анормальної поведінки; зокрема як “ком-
плекс особливих рис характеру” (С. Вітілд) [4]. Дехто визначає
співзалежність як стан, близький за своєю суттю до хвороби. Так,
М. Бітті трактує співзалежність як “специфічний стан, який ха-
рактеризується сильною зануреністю та занепокоєністю, а також
крайньою залежністю (емоційною, соціальною, іноді фізичною)
від людини чи предмета” [10]. Ряд дослідників вважають співза-
лежність хворобою, “поганим здоров’ям, порушенням адаптації
та проблемою поведінки, пов’язаною із спільним проживанням із
хворим на алкоголізм”, а ще – захворювання, яке “має велику
кількість форм та виявів і виростає з основного процесу, що
називається процесом розвитку залежності” (цит. за [11]). Дехто
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бачить у співзалежності “особистісні розлади, які ґрунтуються на
потребі контролювати ситуацію, щоб запобігти несприятливим
наслідкам; неувазі до своїх власних потреб; порушенні меж у
сфері інтимних та духовних стосунків; злитті всіх інтересів з дис-
функціональною особою. Інші прояви – заперечення, депресія,
спричинені стресом соматичні захворювання” [там само]. В. Мо-
скаленко зауважує щодо виокремлення дефініції співзалежності
таке: “це захворювання, при якому розлади функцій, своєрідність
компенсаторних механізмів і зниження пристосованості до
середовища окреслені досить яскраво, але співзалежність поки
що не можна вважати нозологічною одиницею, бо не встанов-
лено специфічність її етіології та патогенезу” [11]. Дж. і Б. Уйан-
холд підходять до розуміння сутності співзалежності через пору-
шення онтогенетичного розвитку особистості. Вони вважають,
що причиною психологічних розладів є незавершеність однієї з
найважливіших стадій розвитку в ранньому дитинстві – стадії
настання психологічної автономії [3].

Згідно з адаптаційним підходом (Е. Сміт) взаємозалежність
(співзалежність) – це стан у межах чинного існування, який знач-
ною мірою є результатом адаптації до дисфункції. Це закріплена
реакція на стрес, яка протягом певного часу стає скоріше спосо-
бом життя, ніж засобом виживання (див. [5]). Як “спосіб адапта-
ції до гострого внутрішньоособистісного конфлікту” окреслює
співзалежність і Р. Поттер-Ефрон. Менденгол визначає співза-
лежність як “викликану стресом концентрацію думок на чиємусь
житті, що призводить до порушення адаптації”(цит. за [11]).

Вплив стресу бачимо в багатьох дефініціях співзалежності.
Але розглядати співзалежність як своєрідну реакцію на стрес було
б не зовсім правильно. Стрес – це скоріше пусковий механізм,
який приводить у дію схильність до співзалежності, що вже є у
людини [12]. Тому навіть тоді, коли джерело стресу зникає,
залежна особистість і далі діє таким чином, нібито загроза
повернення існувала насправді.

На думку деяких авторів, співзалежність сприяє розвиткові
адиктивної поведінки і є первинним розладом, який за певних
обставин, пов’язаних з неможливістю реалізації такої поведінки,
трансформується у вторинні форми залежності [13; 14]. Утім,
дослідження В. Коровицької [15] дало підстави припустити, що у
жінок різні форми залежності не мають спільних механізмів, тоді
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як у залежних чоловіків міжособова і хімічна залежності спи-
раються на одне структурне утворення, що уможливлює і по-
легшує трансформування залежностей одна в одну. 

Існує думка, що співзалежність можна розглядати і як аналог
хімічної залежності близької особи. Наприклад, Л. Шайдукова [5]
вважає співзалежність спільною психологічною залежністю від
наркологічних проблем у сім’ях, члени яких уражені алкого-
лізмом, наркоманією та іншими хворобливими схильностями. За
А. Терентьєвою, співзалежність – це “психологічна залежність,
підкорення свого Я, своїх почуттів, очікувань, ставлень і
сприйняття реальності стану людини з хімічною залежністю”
(цит. за [16]). В. Москаленко [11] звертає увагу на паралелізм
ознак співзалежності і хімічної залежності:

– і те, й інше є первинною хворобою;
– і те, й інше призводить до поступової психічної, емоційної,

фізичної та духовної деградації;
– в обох ситуаціях невтручання може призвести до передчасної смерті;
– в обох випадках одужання потребує системного зрушення як

у фізичному, так і в психологічному стані особи.
В інших визначеннях поняттю співзалежності надано статусу

суто психологічного явища. Так, Смолі зазначає, що співзалеж-
ність – це “патерн засвоєних форм поведінки, почуттів і вірувань,
що роблять життя хворобливим. Це залежність від людей та явищ
навколишнього середовища, яка супроводжується неувагою до
себе, через що зменьшуються можливості для самоідентифікації”
(цит. за [11]). Основною ознакою співзалежності визнається при
цьому руйнування особистісної ідентичності.

Ц. Короленко і Н. Дмитрієва тлумачать співзалежність як
адикцію стосунків. На їхню думку, “співзалежні особистості вико-
ристовують стосунки з іншою людиною так само, як хімічні і
нехімічні адикти використовують адиктивний агент. Процес
виникає на тлі браку почуття внутрішнього власного значення,
тому у них виникають труднощі в самовиявленні, в інтимних
стосунках з іншими” (цит. за [17]). Згідно із цим підходом
елементи адиктивної поведінки властиві будь-якій людині, що
шукає втечі від реальності в зміні свого психічного стану [9]. Н.
Пезешкіан виокремлює чотири форми адиктивної поведінки як
утечі від реальності: 1) утеча до тіла – фізичне або психічне само-
вдосконалення; 2) утеча до роботи – концентрація на службових
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справах (навчанні); 3) утеча до контактів або самотності –
постійне прагнення до спілкування або до перебування на самоті;
4) утеча до фантазій – життя в ілюзіях і фантазіях. Ця типологія
збігається з принципом Е. Берна, що людина може відчувати
шість видів голоду: за враженнями, за визнанням, за контактами
і фізичними дотиками, сексуальний голод, голод за структуру-
ванням часу, за подіями (див. [18]).

Поняття, що базуються на соціально-психологічному аспекті
співзалежності, відображають формування особливого типу між-
особових стосунків: 1) емоційний, психологічний, поведінковий
стан, який розвивається в результаті довготривалого впливу стре-
су, дотримання правил, які забороняють відкрито висловлювати
свої почуття та обговорювати міжособові проблеми (Р. Саббі); 2)
завчений набір поведінкових форм і дефектів характеру, який
призводить до зниження здатності ініціювати та бути учасником
будь-яких стосунків (Е. Ларенс); 3) порушення особистісних меж
у сфері інтимних і духовних стосунків (Г. Старшенбаум) [11; 18].
Американський дослідник Уекшайдер-Круз наголошує на по-
стійній концентрації думок на комусь або на чомусь. Іноді ця за-
лежність від іншої особи стає патологічним станом, що впливає
на всі інші стосунки” (див. [11]).

Як об’єднувальний підхід до розуміння співзалежності роз-
глянемо визначення, запропоновані А. Гунько і В. Москаленко,
які тлумачать співзалежність як спосіб реагування членів сім’ї за-
лежного на тривалий у часі стресорний фактор, що призводить до
відхилень в емоційній, поведінковій, когнітивній сферах, а також
психосоматичних розладів [5; 11].

З огляду на сказане вище та розглянуті підходи до визначення
співзалежності можемо зауважити, що природу цього феномена
дослідники пояснюють неоднозначно (рис.).

Утім, аналіз існуючих дефініцій співзалежності дає змогу
виокремити деякі спільні для всіх підходів риси цього феномена: 

1) співзалежність часто виникає тоді, коли людина не може
відкрито висловлювати свої почуття та обговорювати особистісні
і міжособові проблеми;

2) на поведінковому рівні проявляється у вигляді стерео-
типних ригідних форм;

3) збіднюється емоційна сфера особистості;
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4) фокус відповідальності та контролю переміщується з
власного життя на життя іншої особи;

5) співзалежність – реактивний процес, сутність і мета якого
полягають у вирішенні внутрішньоособистісного конфлікту
шляхом саморуйнування.

Рис. Підходи до визначення поняття співзалежності

Причини виникнення і розвитку співзалежності дослідники
називають різні. Можна певним чином згрупувати позиції
авторів, які пов’язують виникнення цього феномена з тими чи
іншими чинниками. Розглянемо їх більш детально.

1. Зумовлені природними особливостями, або спадкові (психо-
фізіологічні),чинники. Сюди відносять закладену природою здат-
ність людського організму (у тому числі й психіки) пристосову-
ватися, генетично обумовлений механізм, основою якого є емо-
ційний розрив з матір’ю; тип нервової системи.

Представники різних філософських, психологічних і психотера-
певтичних шкіл вказують на співзалежність як обумовлену приро-
дою особливість організму. Частина з них наголошує на тому, що
це об’єктивне явище, пов’язане з розривом біологічних стосунків
між матір’ю та дитиною під час пологів і подальшим їх дистанцію-
ванням протягом усього життя індивіда (Е. Фромм, З. Фройд).

Психофізіологічні механізми формування співзалежних, тривожно-
фобічних станів особистості розглянуто в працях П.Анохіна, С. Корольо-
вої, О. Вальдмана та ін. Результати цих досліджень свідчать про те, що ме-
ханізм формування співзалежності безпосередньо пов’язаний із зовніш-
нім стимулом. Він у разі наявності відповідної мотивації та можливості її
задоволення формує функціональну систему відповідної поведінки [19].



2. Чинники, пов’язані з внутрішньочеревним розвитком і
народженням дитини. До таких чинників можна віднести стан
тривоги, що відчуває плід слідом за матір’ю; процес перебігу
пологів і травми, які дитина переживає під час народження; від-
рив дитини від організму матері в момент народження і пов’язані
із цим зміни фізичного середовища її перебування.

Центральне місце в розвитку особистості О. Ранк відводить
родовій травмі. Народження, за його словами, це шок на фізіо-
логічному і психологічному рівнях. Цей шок створює резервуар
тривоги, порції якої звільняються протягом усього життя. Усі
неврози спричинені сильною тривогою під час народження. Відо-
кремлення від матері є первинною травмою, і всі подальші від-
окремлення набувають також травматичного характеру. Деякі до-
слідники (С. Гроф, Е. Цвєтков) вважають внутрішньочеревний
період одним з найважливіших у житті людини, коли йдеться про
виникнення тривожності. На думку С. Грофа, стреси і тривогу
плід переживає в лоні матері в різні періоди вагітності. Цей до-
слідник, як і О. Ранк, велике значення надає процесові та перебігу
пологів. Саме під час пологів людина набуває перший досвід
боротьби і цілеспрямованості, концентрації сил. Разом з тим Ранк
стверджує, що дитина вперше переживає почуття страху під час
народження та називає цей страх “страхом життя”. Таким чином,
почуття страху, неспокою, тривожності є генетично одним з пер-
ших негативних емоційних хвилювань, з якими стикається лю-
дина в перші ж хвилини свого земного життя [19].

3. Чинники, пов’язані з періодом раннього і дошкільного дитин-
ства. Цю групу чинників складають: поступове відокремлення
(фізичне і соціальне) дитини від матері; усвідомлення себе як
окремого від матері організму; хвилювання з приводу можливої
ізоляції, втрати батьків, близьких людей; стосунки суперництва з
братами і сестрами за право бути улюбленою дитиною.

Е. Берн вказує на необхідність щільного емоційного контакту
між матір’ю і немовлям, який запобігає формуванню невротичних
рис особистості, у тому числі і тривоги. Він прямо вказує на по-
чаткову емоційну сутність новонародженого та його залежність
від емоційного стану матері. У більш дорослому віці брак такого
емоційного спілкування призводить до стійкого емоційного го-
лоду. За такої депривації виникає загроза повноцінного розвитку
Я-образу дитини. Особливо небезпечно для дитини, коли батьки
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обмежують тактильні контакти з малюком, тоді на рівні тіла він
втрачає відчуття захищеності, теплоти, ласки, а отже, “втрачає”
частину самого себе [19]. Часом співзалежність виникає через
нерозуміння дитиною самої себе, через суперечливість її прагнень.
У цьому випадку більшою мірою привертає увагу не специфіч-
ність власне конфлікту, а його вагомість як для самого індивіда,
так і для його життя (Б. Кочубей, О. Новикова) (див. [19]). С.
Hurcom, A. Copello зазначають, що співзалежний стан особистості
може посилюватися через важливість ситуації. Водночас
особливості співзалежності зумовлюються особистісною метою
діяльності, оцінкою ситуації, в якій перебуває людина [там само].
У цьому переконаний і В. Мясищев [20]. Він вважає, що невро-
тичні стани можуть виникати на ґрунті конфлікту між бажаннями
особистості і реальністю, яка їм суперечить.

4. Чинники, пов’язані з вихованням дитини: стиль спілкування
з малюком; неправильні педагогічні впливи як з боку батьків, так
і з боку педагогів; гіперопікування або, навпаки, надання дитині
необмеженої свободи в невідомому світі; занижування само-
оцінки дитини; “навчання” її тривожності, коли неусвідомлено
демонструється невиважена поведінка дорослих.

В. Москаленко зауважує, що у ставленні батьків і педагогів до
дітей часто можна спостерігати моменти, які спричинюються до
формування співзалежного стану особистості. До таких належать:

– негативне оцінювання будь-якої дії дитини;
– оцінювання дорослими не тільки вчинку, а й самої дитини,

тобто перенесення критики на особистість дитини;
– емоційне забарвлення промови, докірливе, покаральне

інтонування;
– порівняння дитини з кимось іншим, хто протиставляється їй

як взірець або приклад;
– у співзалежної дружини слабко виявляється духовність, їй вла-

стива мінлива приземленість; вона забуває про внутрішній світ ді-
тей, її піклування стосується передусім питань контролю. При цьо-
му мати залишається емоційно неприступною для дітей [11].

За таких умов стан співзалежності виникає як реакція людини
на різні, частіше за все соціально-психологічні, стресори (очіку-
вання негативної оцінки або агресивної реакції, несприятливого
ставлення до себе, переживання загрози самопочуттю, престижу).
Але стрес є тільки пусковим механізмом для формування співза-
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лежних стосунків, ґрунт для яких підготовлений заздалегідь існу-
ючою дисфункцією сім’ї та особливостями її членів [там само].
Дослідження Ц. Короленко та Н. Дмитрієвої також підтверджу-
ють, що джерелом співзалежності найчастіше виступають нес-
приятливі умови в родині, а саме: надмірні вимоги батьків, брак
емоційної підтримки, захист тощо. Це збігається із твердженням,
що сімейні дисфункції виникають у сім’ї до того, як проявляють-
ся симптоми залежності в її членів [5].

5. Фізіологічні чинники: процес статевого дозрівання, сома-
тичні захворювання, настання клімактеричного періоду в жінок,
порушення статевих функцій, вікові зміни активності індивіда,
зміни функціонування пізнавальних психічних процесів.

6. Соціальні чинники, що поділяються на:
– соціально-психологічні: інформаційна невизначеність; ритм

життя, що постійно пришвидшується; зовнішні конфлікти осо-
бистості; самооцінка; реалізація потреби самоствердження в
різних соціальних групах і пов’язані із цим переживання; значущі
життєві події (закінчення школи, вступ до навчального закладу,
шлюб, народження дітей, смерть близьких людей та ін.); соціально
зумовлені страхи і фобії, що заважають соціальній адаптації;

– соціально-економічні: тривога за матеріальний добробут;
страх втратити роботу; очікування несприятливих економічних
потрясінь тощо;

– соціально-політичні: війни, природні катаклізми і ката-
строфи, стихійні лиха, техногенні катастрофи, національні кон-
флікти, загроза тероризму і т. ін.

В. Москаленко виокремлює дві основи співзалежності:
1) природну (психофізіологічні особливості організму): тип

нервової системи, генетична схильність, характер чуттєвості,
перебіг внутрішньочеревного розвитку і пологів;

2) соціальну (соціальні фактори, що проявляються на макро- і
макрорівнях): тип сім’ї; мікроклімат у родині, дитячому садку,
шкільному колективі; особливості батьківської позиції [11]. 

Перелічені нами чинники виникнення співзалежності щільно
пов’язані між собою; їх розвиток, прояви і ступінь вагомості для
кожного окремого суб’єкта залежать від багатьох обставин [19].
На думку В. Москаленко, “інтенсивність співзалежності пропор-
ційна тому смислові, який для даного індивіда має дана ситу-
ація” [11]. Разом з тим існують чинники, які призводять до по-
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глиблення співзалежного стану особистості. До таких чинників
Ц. Короленко і Н. Дмитрієва відносять біологічний, психоло-
гічний і соціальний. Під біологічними чинниками (передумовами)
вони розуміють своєрідні для кожної людини способи реагування
на різні впливи, наприклад, на алкоголь або на самого алкоголіка.
До психологічних чинників дослідники зараховують особистісні
риси, відображення психологічних травм різних періодів життя.
Соціальні фактори – це родинні і неродинні взаємодії. Учені
наголошують на тому, що співзалежність завжди соціокультурно
оформлена, тому вона є різною і залежить від конкретної осо-
бистості, культури, середовища, виховання, суспільних традицій
та індивідуального життєвого досвіду. Культуральні детермінанти
співзалежності передбачають, що вона ґрунтується не тільки на
фізіологічних і біохімічних змінах, а й потребує врахування
соціальних ролей, ситуацій, звичок – усіх чинників, які можуть
стимулювати її виникнення. Слід враховувати і те, як спів-
залежність впливає на міжособові стосунки та поведінку.

Як глибинні передумови формування психологічної залеж-
ності можна розглядати стан, коли людина не має смислу життя,
так званий екзистенційний вакуум, за В. Франклом [21].

ВВииссннооввккии.. Більшість дослідників, зокрема Ц. Короленко, Н. Дми-
трієва, В. Москаленко, Е. Сміт, Л. Сіблі, І. Швець, М. Бітті, К. Сельче-
нок та ін., таки пов’язують виникнення і розвиток співзалежності із
соціальними явищами нашого життя (соціальний досвід, психотрав-
муючі ситуації, внутрішні і зовнішні конфлікти). Умовність наведе-
них класифікацій, на наш погляд, у тому, що ці групи чинників не-
суть у собі більшу психологічну навантаженість, пов’язану з нес-
приятливою соціально-психологічною атмосферою в родині. Прик-
метно, що в більшості відомих досліджень (Р. Поттер-Ефрон, Н. Ку-
рек, М. Бітті, В. Москаленко, Ц. Короленко, Н. Дмитрієва, О. Савчук,
І. Калашников, Є. Раклова, М. Куніца, І. Гусєв, Л. Зоріна, О. Ємелья-
нова, Дж. і Б. Уайнхолд) аналіз співзалежних особистостей здійсню-
ється в ознаковому, а не в типологічному структурному плані [3; 4;
10–12; 19; 21–23]. Індивідуально-типологічні риси такої особистості
видаються надзвичайно різноманітними і зовні малопов’язаними;
системотвірні ознаки, які складають співзалежну особистість, не ви-
являються. Не виокремлено і соціально-психологічні ознаки спів-
залежної особистості. Це значною мірою ускладнює інтерпретацію
соціально-психологічної детермінації співзалежних стосунків.
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Залишається відкритим і питання щодо гендерних відмін-
ностей співзалежних особистостей. У нечисленних працях (О. Ко-
чарян, М. Жидко, А. Коцар) висвітлено, що в шлюбних співзалеж-
них стосунках спостерігаються певні деформаціїї симптомо-
комплексу маскулінності/фемінності [6; 15; 24]. Можливо, це
пов’язано з тим, що, по-перше, існуючі андроцентричні гендерні
експектації, представлені в стереотипах масової свідомості
(залежність як риса, притаманна власне жінкам [25–29], більша
незалежність чоловіків), вступають у суперечність зі змінами в
гендерних ролях, коли акцентуються ідеї рівності та взаємо-
замінності соціальних ролей чоловіків і жінок. Крім того, інтерес
до чоловічої співзалежності значною мірою пояснюється тим, що
психологічний простір “чоловічого” стає набагато менш ви-
значеним і “розтягається” на різні гендерні ролі, які часом су-
перечать одна одній [24]. Зміни в гендерній психології зумов-
люють особливе значення зорієнтованості на традиційний чи
егалітарний характер гендерних ролей, на андро- чи феміно-
центричні нормативи поведінки тощо [7]. По-друге, проблеми
чоловіків у міжособових стосунках тривалий час перебували під
соціальним табу й підпадали під “інфантилізм”, “невротичність”
та ін. [14; 24]. По-третє, саме жінки складають основний кон-
тингент тих, хто звертається по соціально-психологічну допомогу
з приводу співзалежних стосунків [26].

Вважаємо, що завданням нашого подальшого дослідження має
стати удосконалення системи соціально-психологічної допомоги
співзалежним особистостям, зокрема врахування гендерних від-
мінностей під час розроблення інструментарію для діагностики
характеристик співзалежних особистостей, створення рекоменда-
цій і впровадження індивідуальних та групових методик соціаль-
но-психологічної корекції співзалежності в обох популяціях.
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ООллььггаа  ППллееттккаа

ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ
ГГЕЕННДДЕЕРРННООЙЙ  ИИДДЕЕННТТИИЧЧННООССТТИИ  ВВ  РРООССССИИИИ

ППррооббллееммаа.. На современном этапе развития общества, когда
происходит стирание социокультурных граней, определяющих
гендерные особенности личности, научные изыскания на-
правлены на изучение этих трансформаций. Длительный исто-
рический процесс формирования определенных гендерных уста-
новок и стереотипов вступает в новую фазу развития. Если еще в
начале ХХ в. учеными всерьез велись разговоры о неполноцен-
ности женской природы, то в начале ХХІ в. речь идет о гендерных
особенностях личности. Технический прогресс позволяет
улучшить условия жизни, уменьшить объемы ручного труда, вы-
свобождая миллионы рабочих рук. Появляются универсальные
виды деятельности, с которыми могут справляться представители
обоих полов. Труд перестает делиться на мужской и женский, а
следовательно, начинают меняться гендерные стереотипы.

Трансформационные процессы, происходящие в обществе,
влекут за собой трансформации личностной сферы человека. В
последнее время публикуется все больше работ, посвященных
изучению гендерной идентичности. Встает вопрос осмысления
новых горизонтов исследований и поиска перспективных, прио-
ритетных векторов изучения данного феномена.

ЦЦеелльь  ссттааттььии – обзор и систематизация современных научных
знаний о природе гендерной идентичности, рассмотрение дости-
жений ученых-психологов России в этой отрасли.

В научных трудах гендерная идентичность освещается с
разных позиций, в частности: 

– осмысление связи с культурными определениями муже-
ственности и женственности (Е. Воронина);

– принадлежность к той или иной социальной группе на
основе полового признака (Е. Терешенкова, Н. Радина); 

– психосексуальное развитие, обучение социальным ролям и
формирование сексуальных преимуществ (Б.Хендерсон); 

– социально-психологический феномен, продукт и процесс
конструирования субъектом себя и социальной реальности с
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помощью конструктов маскулинности и феминности (Э. Здра-
вомыслова, А. Темкина); 

– отождествление себя с определенным полом, отношение к
себе как к представителю определенного пола, освоение соо-
тветствующих ему форм поведения и формирование личностных
характеристик (Т. Бендас); 

– аспект самосознания, которое описывает переживание чело-
веком себя как представителя определенного пола (И. Клецина), 

– осознание личностью своей связи с культурными опре-
делениями мужественности и женственности (Ю. Рымарев).

Иногда в понятие гендерной идентичности включают аспект,
связанный с психосексуальним развитием и формированием сек-
суальных преимуществ (Т. Бендас) [1]. Однако чаще всего его
понимают как результат отождествления личностью себя с опре-
деленным полом, отношение к себе как к представителю опре-
деленного пола, освоение соответствующих ему форм обращения и
формирование личностных характеристик (Т. Болтун, Д. Колесов,
Т. Титаренко, В. Романова). Структуру гендерной идентичности
составляют многочисленные компоненты. Но существует два ком-
понента, присутствующие постоянно: 1) биологический пол (муж-
чина/женщина) и 2) маскулинность/феминность как конструкты
культуры и интериоризованные психологические черты (О. Во-
ронина, Д. Воронцов, Е. Здравомыслова, В. Знаков, В. Лабунская,
Н. Ловцова, Л. Ожигова, Н. Пушкарева, А. Темкина, Г. Хоф) [2].

По мнению Н. Лукьяненко, с процессуальной стороны ген-
дерная идентичность характеризует самоопределение личности в
соотнесении себя с определенной социальной группой, а с резуль-
тативной стороны идентичность выступает как та часть Я-кон-
цепции личности, которая возникает из принадлежности к
социальной группе [3, с. 4].

Диапазон современных исследований данной проблемы доста-
точно широк, но в нем можно все же выделить основные векторы:

– взаимосвязь гендерной и профессиональной идентичности
(С. Анищенко, Н. Лукьяненко, С. Бутковская);

– влияние гендерной идентичности на социально-психологи-
ческую адаптацию личности (Л. Бызова, Е. Терешенкова, Н. Шу-
хова, П. Мататова);

– смысловые механизмы реализации гендерной идентичности
(Л. Ожигова, Е. Ярославкина, М. Плотницкая, М. Родштейн, Н.Рымарев).
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С. Анищенко, изучив особенности гендерной идентичности
учащихся мужского лицея, считает, что у юношей-старше-
классников, обучающихся в однородном по полу коллективе,
сформированы специфические представления о мужественности
и женственности как социальных категориях. Для этих юношей
категория “мужественности” является более дифференциро-
ванной, субъективно значимой, менее противоречивой по эмо-
циональному содержанию, если сравнивать их представления с
представлениями учащихся школ со смешанными по полу клас-
сами. Категория “женственности” для юношей, обучающихся от-
дельно от девушек, является менее дифференцированной и зани-
мает подчиненную позицию по отношению к категории “муже-
ственности” в структуре социальных представлений [4, с. 5].

Результаты исследований С. Бутковской позволили опреде-
лить психологические модели становления гендерной иден-
тичности в процессе профессионального самоопределения: опти-
мальная, конфликтная, дезадаптивная. Основными содержа-
тельными элементами в этих моделях определены следующие:

– соответствие/несоответствие типа гендерной идентичности
биологическому полу; 

– дифференцированность маскулинных и феминных
характеристик; 

– уровень профессионального самоопределения, отношение к
временным модусам; 

– адаптивность/дезадаптивность поведения;
– степень интеграции гендерных характеристик в образ Я; 
– принятие/непринятие женской или мужской роли (отсут-

ствие или наличие гендерного конфликта);
– соответствие гендерным представлениям общества;
– защитные механизмы [5, с. 24].
Н. Лукьяненко эмпирическим путем установила, что усло-

виями развития гендерной идентичности являются специально
организованная практика социальных взаимодействий подростка
с другими и с самим собой, личностное включение его в про-
странство гендерных отношений и ролей, идентификация себя с
представителями своего гендера [3, с. 22].

Анализируя данный вектор исследований, можно прийти к
выводу, что существует прямая связь между процессами форми-
рования гендерной и профессиональной идентичности: во-
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первых, период их формирования совпадает в подростковом
возрасте; во-вторых, выбор профессии зачастую соответствует
параметрам выраженности гендерной идентичности. Однако
скорость формирования идентичности разная. По мнению Н. Лу-
кьяненко, “развитие профессиональной идентичности опережает
темп развития гендерной”[3, с. 21].

Изучая влияние гендерной идентичности на социально-
психологическую адаптацию личности, Л. Бызова сделала вывод,
что психологические механизмы адаптации, содержание гендер-
ной идентичности, как и представление женщины о возможном и
необходимом для нее поведении при достижении ее жизненных
целей и ценностей, различаются при разных типах гендерной
идентичности. Однако система представлений и смыслов жен-
щины о значимых социокультурных ценностях имеет четко вы-
раженную групповую специфику и не связана ни с уровнем
социально-психологической адаптации, ни с индивидуально-
личностными особенностями женщин [6, с. 23].

Н. Шухова определила целью исследования выявление
зависимости между смысловым содержанием гендерной иден-
тичности и социально-психической адаптацией мужчин. Ре-
зультаты ее исследования показали, что эффективная социально-
психологическая адаптация определяется наличием в гендерной
идентичности мужчин содержаний, соответствующих традици-
онным представлениям о мужественности. Наличие феминных
содержаний препятствует достижению социально-психоло-
гической адаптации. Исследовательница выявила прямую связь
между содержанием гендерной идентичности, соответствующим
традиционным представлениям о мужественности, и факторами
социально-психологической адаптации:

– построение системы ценностей, способствующей более эф-
фективной социально-психологической адаптации, связано с при-
нятием мужского кодекса чести, определением себя в категориях
неавторитарной маскулинности, определение мужественности в
категориях гендера;

– достижению адаптации в эмоционально-волевой сфере спо-
собствуют идентификация с образом Героя, выраженная на-
правленность вовне и стремление к достижениям в совокупности
с качествами неавторитарной маскулинности;
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– удовлетворение базовой социальной потребности в пози-
тивном отношении и самоотношении связано с наличием в со-
держании гендерной идентичности идентификаций качеств неав-
торитарной маскулинности, ориентации на отношения, стрем-
ления принадлежать к группе друзей своего пола (гомосоциаль-
ность) и отрицанием у себя признаков дезадаптации [8, с. 21].

Е. Терешенкова выдвинула гипотезу о специфике развития
гендерной идентичности подростков в условиях того или иного
социокультурного пространства (промышленный центр, “ма-
лый” город, село, интернат). Было установлено, что в промы-
шленном центре большая информационная насыщенность сре-
ды, более гибкие гендерные стереотипы у подростков прин-
ципиально не изменяют реализацию гендерной идентичности. В
“малом городе” более жесткая гендерная социализация обу-
словливает патриархальные представления о гендерном порядке
и более традиционное формирование гендерной идентичности
подростков. Более индивидуализированные представления о
себе, выраженные в отсутствии явных гендерных различий в
реализации идентичности, наблюдаются у сельских подростков.
Депривационная же среда закрытого образовательного учреж-
дения способствует конструированию стандартной, но обеднен-
ной и схематичной гендерной идентичности подростков (для
девочки – пассивность, ориентация на межличностные отно-
шения, чувствительность, высокая эмпатичность; для мальчика –
активность, ориентация на достижения и успех, контроль эмо-
ций, физическая сила, компетентность) и воспроизведению
наиболее консервативных гендерных стереотипов у воспитан-
ников интернатов и детских домов, что затрудняет дальнейшее
развитие гендерной идентичности взрослого [7, с. 16].

При анализе особенностей гендерной идентичности в зависи-
мости от мезосреды П. Мататова выявила, что они имеют амбива-
лентную обусловленность: интеграция современных европейских
норм гендерного поведения и актуализация самобытных этно-
культурных форм и правил гендерного взаимодействия [9, с. 21].

Гендерная идентичность, по определению вышеперечислен-
ных авторов, имеет прямую связь с социально-психологической
адаптацией личности и зависит от социокультурного про-
странства, в котором развивается личность. Однако замечена
интересная тенденция: гендерная идентичность мужчин зависит
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от смыслового содержания и влияет на социально-психологи-
ческую адаптацию, а у женщин социокультурные ценности не
влияют на социально-психологическую адаптацию и не зависят
от типа гендерной идентичности.

Смысловые механизмы реализации гендерной идентичности в
настоящее время изучают Л. Ожигова, Е. Яровлавкина, М. Плот-
ницкая, М. Родштейн, Н. Рымарев.

Е. Ярославкина, к примеру, заинтересовалась существованием
связи между ценностно-смысловой сферой женщины и ген-
дерной идентичностью. Она выявила, что у женщин, вошедших в
группы по гендерному признаку, поведенческие и ценностные
индикаторы отличаются. При этом женщины с феминной и
андрогинной идентичностями имеют большее сходство, нежели
женщины указанных гендерных типов с женщинами с ма-
скулинной идентичностью. Женщины с маскулинной иден-
тичностью отдают преимущество таким качествам личности, как:
целеустремленность, ответственность, жизнерадостность, опти-
мизм, трудоголизм, интеллектуальность, творчество, профес-
сионализм, гордость, самодостаточность, амбициозность. Жен-
щины с феминной идентичностью отдают предпочтение таким
качествам, доброта, заботливость, простота, порядочность. Жен-
щины с андрогинной идентичностью ценят как уравнове-
шенность и рассудительность [10, с. 25].

М. Родштейн считает, что существуют качественно-количе-
ственные различия в структуре и содержании репродуктивных
установок женщин с различной гендерно-ролевой идентично-
стью, проявляющиеся в уровне позитивности по отношению к
репродуктивной роли. Женщины с феминной идентичностью
более генофильны и репродуктивно-активны, чем женщины с
андрогинной и маскулинной идентичностями; репродуктивная
установка женщин с андрогинной идентичностью содержательно
противоречива, установка женщин с маскулинной идентично-
стью отличается антирепродуктивной направленностью [11, с. 7].

Предметом исследования М. Плотницкой стали стратегии
самореализации личности при различных типах гендерной
идентичности. Обозначенные стратегии были типологизированы
автором. Так, психолог выделила прогрессивную и рецептивную
стратегии самореализации личности. По мнению исследователь-
ницы, прогрессивная стратегия самореализации – это стратегия
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достижения и самоосуществления личности в социуме, внутренне
детерминированная стратегия, а рецептивная – это стратегия
“потребления” разного рода социальных успехов и благ лич-
ностью, внешне детерминированная стратегия [12, с. 21]. Также
Плотницкой были выделены базовые и частные стратегии,
характеризующие функционирование личности на мотиваци-
онном уровне, определяющем ценностно-смысловые основы са-
мореализации, а также на операциональном уровне, который ха-
рактеризует конкретные способы самореализации. По мнению
исследовательницы, стратегии самореализации личности приоб-
ретают определенную специфику в зависимости от гендерной
идентичности. Так, маскулинный тип гендерной идентичности
ориентируется на саморазвитие при прогрессивной стратегии и
на самоутверждение при рецептивной. Андрогинный тип ген-
дерной идентичности проявляется жизнетворчеством при про-
грессивной и приспособленчеством при рецептивной стратегиях.
Феминный тип гендерной идентичности приобретает характер
активной репродуктивности при прогрессивной стратегии и ха-
рактер пассивной репродуктивности при рецептивной [там же].

Л. Ожигова подчеркивает, что гендерная идентичность лич-
ности является результатом сложного взаимодействия организ-
мических, социальных и психологических (собственно лич-
ностных) факторов; по мере становления и реализации гендерной
идентичности усиливается регулирующая и смыслообразующая
роль самой личности. Структурными компонентами гендерной
идентичности личности являются гендерные представления
(когнитивный компонент), гендерная самооценка (аффективный
компонент) и гендерные планы, способы и структуры поведения
(конативный компонент), которые репрезентированы и реали-
зуются в трех объективных пространствах гендерной бытийности
личности (среда, организм, деятельность) как гендерные стерео-
типы и эталоны, гендерная телесность, гендерные роли. Ген-
дерные представления, гендерная САмооценка и гендерные
планы, способы и структуры поведения обусловливают вариант
гендерной идентичности личности [13, с. 42].

ВВыыввооддыы.. Приведенный нами обзор дает основания кон-
статировать, что изучением проблематики гендерной идентичности
занимается целая плеяда российских исследователей. Их научный ин-
терес направлен на изучение как женских (Л. Бызова, Е. Ярославкина,
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М. Родштейн), так и мужских (Н. Шухова, С. Анищенко) структур
идентичности. Но в целом в настоящее время преобладают исследо-
вания, посвященные обоим полам (П. Мататова, Н. Рымарев,
М. Плотницкая, Л. Ожигова, Е. Терешенкова, Н. Лукьяненко, С. Бут-
ковская), что только подчеркивает дихотомичность нашего бытия.

Исследования можно также подразделить по возрастным ка-
тегориям респондентов:

– взрослые (Л. Бызова, Е. Ярославкина, М. Плотницкая,
Л. Ожигова, Н. Шухова); 

– подростки и молодежь (П. Мататова, Н. Рымарев, Е. Терешен-
кова, М. Родштейн, С. Анищенко, Н. Лукьяненко, С. Бутковская).

Подростки как категория населения, находящаяся в стадии
развития и формирования своей гендерной идентичности, пред-
ставляет наибольший интерес для исследователей.

ППееррссппееккттииввнныыммии направлениями в исследовании конструктов
гендерной идентичности нам представляется изучение отношения
респондентов к этим конструктам, а также разработка методик и
методов их изучения, которые могли бы использовать не только
ученые, но и практики. В целом же разработки современных рос-
сийских исследователей представляют научный интерес и во мно-
гом перекликаются с последними работами украинских ученых.
Предполагаем, что изучение особенностей гендерной идентич-
ности в разных странах, в частности с проведеним сравнительного
анализа данных, будет более точно отображать конструкты
структуры гендерной идентичности, отсеивая социокультуральные
аспекты ее формирования, и поможет выработать универсальный
конструкт идентичности для представителей каждого пола.
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ТТееттяяннаа  ССииллаа  

ТТИИППИИ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННООЇЇ  ВВЗЗААЄЄММООДДІІЇЇ  ФФААХХІІВВЦЦІІВВ  ССИИССТТЕЕММИИ
ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ЗЗААХХИИССТТУУ  ННААССЕЕЛЛЕЕННННЯЯ

Актуальною ппррооббллееммооюю психології соціальної роботи є сьо-
годні в Україні обґрунтування та розроблення моделей соціально-
психологічного забезпечення діяльності соціальних служб. Іде-
ться про переорієнтацію діяльності соціальних установ з позицій
безособового “соціального забезпечення” нужденних на користь
гуманістичних, орієнтованих на потреби клієнтів, а також таких,
що сприяють їх адаптації та (ре)соціалізації, підходів.

Професійна діяльність соціального працівника може розгля-
датись як система щоденних взаємодій з колегами, керівництвом,
організаціями тощо. Та, безперечно, ядром соціальної роботи є
професійна інтеракція в системі “соціальний працівник – клієнт”.
Спосіб, у який професіонал вибудовує свої взаємодії з клієнтами,
зумовлює якість, ефективність і продуктивність соціальних по-
слуг, участь клієнтів у розв’язанні своїх проблем, позначається на
психогігієні соціального працівника, а в підсумку впливає на
досягнення цілей соціальної роботи. А проте тільки в невеликій
кількості вітчизняних робіт висвітлюються питання взаємодії в
системі “соціальний працівник – клієнт” [1; 2]. Особливості типів
професійної інтеракції в системі соціального захисту населення
(далі – ССЗН), що охоплює соціальну роботу з людьми похилого
віку, інвалідами, малозабезпеченими, взагалі не були досі
предметом психологічних досліджень.

ММееттооюю нашого дослідження стало з’ясування особливостей
типів професійної інтеракції в соціальній роботі та визначення
типу, який відповідає системі експектацій сучасного суспільства.

Досягнення поставленої мети передбачало поетапну реалі-
зацію таких ззааввддаанньь:

1. Дослідити проблему професійної інтеракції в соціальній ро-
боті на теоретичному рівні, визначити її особливості, а також роз-
робити соціально-психологічну модель професійної інтеракції в
соціальній роботі.

2. Провести емпіричне дослідження соціально-психологічних
особливостей професійної взаємодії в соціальній роботі, на основі
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якого визначити основні детермінанти взаємодії у діаді “со-
ціальний працівник – клієнт”.

3. Визначити типи професійної інтеракції соціальних праців-
ників на основі статистичного та якісного аналізів отриманих ем-
піричних даних.

ММееттооддииккаа  ттаа  ооррггааннііззааццііяя  ддоосслліідджжеенннняя.. Дослідження про-
водилося протягом 1999–2006 років на базі Чернігівського
державного інституту права, соціальних технологій та праці, а
також мережі установ ССЗН в містах Чернігові та Києві. До ви-
бірки увійшли спеціалісти управлінь праці та соціального захисту
населення, соціальні працівники та фахівці із соціальної роботи
територіальних центрів обслуговування пенсіонерів та самотніх
непрацездатних громадян, керівники структурних підрозділів
соціальних служб – разом 164 респонденти, а також 90 осіб –
клієнтів зазначених установ.

Було використано методи: теоретичний аналіз літератури; мо-
делювання; анкетування, тестування. Зокрема, методика діа-
гностики рівня перцептивно-інтерактивної компетентності (мо-
дифікація Н. Фетискіна); методика виявлення ціннісних орієн-
тацій М. Рокич (в адаптації В. Ядова), модифікована нами від-
повідно до системи ціннісних уявлень соціальних працівників та
клієнтів; адаптована методика “Ставлення до своєї професійної
діяльності” (М. Кузьміна) та адаптований варіант методики ви-
значення мотиваційного профілю особистості (В. Мільман).

Отримані дані піддавалися статистичній обробці методами
кореляційного та факторного аналізів (програмне забезпечення
SPSS, версія 10).

РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенннняя  ттаа  їїхх  ооббггооввоорреенннняя.. У ході вирішення
першого, теоретичного завдання дослідження було виявлено сут-
тєві соціально-психологічні особливості досліджуваного явища.
По-перше, провідною функцією професійної інтеракції в соці-
альній роботі є адаптивно-соціалізаційна. Посередництвом ін-
теракції соціальний працівник отримує можливість здійснювати
формуючі впливи на клієнта з метою його адаптації та ресоці-
алізації. По-друге, важливою особливістю професійної інтеракції
в соціальній роботі є можливість її функціонування за неповної
структури спільної діяльності, коли відсутня спільна мета, не існує
можливості досягнення спільного результату, а, інколи, відсутні
спільні дії. У такому випадку завдання соціального працівника як
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професіонала – підняти взаємодію з клієнтом на рівень пред-
метно-спрямованої, цільової для того, щоб уможливити спільну
діяльність у діаді “соціальний працівник – клієнт”. По-третє,
можливість цього детермінується рівнем перцептивно-інтер-
активної компетентності фахівця, його мотиваційною спря-
мованістю та системою взаємних уявлень учасників інтеракції
“соціальний працівник – клієнт”.

Відтак ми розглядаємо професійну інтеракцію в соціальній ро-
боті як заснований на професійних знаннях, уміннях та цінностях
процес комунікативної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між со-
ціальним працівником і клієнтом, у результаті якого створюються
умови для позитивних змін у соціальній ситуації клієнта, насна-
ження та спонукання до активних дій по вирішенню клієнтом сво-
їх проблем, тобто створюються умови для його ресоціалізації.

У результаті проведеного аналізу було розроблено три-
компонентну модель професійної інтеракції в соціальній роботі:
когнітивний компонент – розкривається через систему уявлень
учасників взаємодії стосовно себе, партнера та ситуацію взаємодії;
афективно-мотиваційний – відображає потреби, мотиви, став-
лення партнерів до інтеракції; поведінковий компонент – ха-
рактеризує ефективність організації, налагодження та підтримки
інтеракції соціальним працівником та знаходить вияв у рівні його
інтерактивної компетентності. Дану модель було покладено в
основу вирішення другого завдання. 

Дослідження когнітивного компонента професійної інтеракції
в соціальній роботі виявило, що система репрезентативних цін-
нісних уявлень у переважної більшості соціальних працівників не
повною мірою відповідає професійно значущим цінностям. У
ході кореляційного рангового аналізу було встановлено, що цін-
нісні уявлення соціальних працівників не відповідають соці-
альним експектаціям клієнтів. А саме, соціальні працівники
сприймають клієнтів крізь призму забезпечення їхніх мате-
ріальних потреб, що не відповідає уявленням клієнтів про зна-
чущі для них цінності. Крім того, у системі ціннісних уявлень
клієнтів соціальні працівники постають більш актуалізованими і
такими, що відповідають цінностям професії, ніж в уявленнях
соціального працівника про себе самого [3].

Емпіричне дослідження афективно-мотиваційного компонента
професійної інтеракції соціальних працівників ССЗН проде-

Соціальна і політична психологія

8877



монструвало недостатню диференційованість ієрархії мотивів, а
також труднощі у формулюванні адекватних цілей взаємодії со-
ціальних працівників із клієнтами. Мотиваційний профіль осо-
бистості соціального працівника ССЗН характеризується незнач-
ною перевагою рівня мотивів підтримки життєдіяльності та нор-
мального соціального існування над мотивами особистісного роз-
витку [там само]. Було виявлено також, що однією з причин іс-
нування труднощів у процесі цілепокладання фахівців ССЗН у ході
інтеракції з клієнтами є невідповідність системи їх термінальних
ціннісних уявлень професійним цінностям соціальної роботи.

Дослідження поведінкового компонента професійної інтер-
акції у соціальній роботі показало, що перцептивно-інтерактивна
компетентність соціальних працівників має свої особливості, які
зумовлюються різноманітністю та змістом виконуваних функцій
та ролей, а також стажем професійної діяльності. Виявлено за-
гальну для більшості аналізованих груп респондентів тенденцію
розриву між найвищим показником за шкалою соціальної актив-
ності та найнижчим – за шкалою взаємного впливу. Ідеться про
недостатню впливовість дій соціальних працівників, причинами
якої (виходячи із суб’єктної парадигми впливу В. Татенка [4]) мо-
жуть бути: неадекватні уявлення про суб’єктні характеристики клі-
єнта, власні суб’єктні характеристики, а також недостатній рівень
володіння механізмами соціально-психологічного впливу [3].

Вирішення третього завдання дослідження потребувало вияв-
лення взаємозв’язків між виокремленими нами компонентами
моделі. Факторний аналіз даних здійснювався постадійно зі вста-
новленням змінної – високого рівня перцептивно-інтерактивної
компетентності (перший етап) та середнього і низького рівнів
перцептивно-інтерактивної компетентності (другий етап). Обчи-
слення нормалізованих значень отриманих факторів для кожного
з респондентів дало змогу виявити зв’язки між факторними зна-
ченнями, що дало підстави для виокремлення щонайменше чоти-
рьох типів взаємодії соціальних працівників, а саме: техно-
логічний, альтруїстичний, продуктивний, непрофесійний табл..).

Технологічний тип характеризується поєднанням досить висо-
кого рівня перцептивно-інтерактивної компетентності з низьким
усвідомленням гуманістичних ціннісно-етичних основ професії,
мотиваційною спрямованістю на підтримку життєзабезпечення
або підвищення соціального статусу. Зміст професійної інтеракції
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вбачається в наданні кількісно вимірюваних послуг. Цілі інтер-
акції нав’язуються клієнтам відповідно до сталого переліку по-
слуг, немає бачення перспективи взаємодії. Клієнт сприймається
крізь призму забезпечення матеріальних потреб, що сприяє роз-
виткові споживацьких тенденцій з боку клієнтів та знижує
мотиваційні спонуки фахівців.

Таблиця
ТТииппии  ппррооффеессііййннооїї  ііннттееррааккццііїї  ссооццііааллььнниихх  ппррааццііввннииккіівв

ТТееххннооллооггііччнниийй ААллььттррууїїссттииччнниийй ППррооддууккттииввнниийй ННееппррооффеессііййнниийй
Суб’єктивний

зміст про-
фесійної

діяльності

Надання
кількісно вимі-

рюваних
послуг

Здійснення
благодійної
допомоги

Сприяння
адаптації та

ресоціалізації
клієнтів

Немає засобів
для існування

Система
професійних
уявлень та її

відповідність
цінностям
професії

Не відповідає
гуманістичним
уявленням про

професію

Заснований на
принципах

добра, справед-
ливості, все-

охопної любові

Відповідає
гуманістични
м уявленням

про професію

Не відповідає
гуманістичним
уявленням або

взагалі не
сформована

Рівень пер-
цептивно-ін-
терактивної

компетентності

Досить
високий, відбу-

вається тех-
нологізація

процесу
взаємодії

Незначний,
методи оби-

раються спон-
танно і ба-

зуються на до-
свіді

Високий,
методи і

технології
обираються на

науковій
основі

Низький рівень
володіння ме-

тодами со-
ціальної роботи

Мотиви
професійної

взаємодії

Перевага мо-
тивів під-

тримки нор-
мального
існування

Перевага
альтруїстичних

мотивів

Перевага
мотивів

суспільної
корисності та
самореалізації

Перевага
мотивів

підтримки
життєзабез-

печення

Цілі та
перспектива
професійної

взаємодії

Нав’язуються
клієнту відпо-
відно до ста-
лого переліку
послуг. Перс-

пективи не ви-
значено

Цілі чітко не
окреслено,

перспектива
існує у вигляді
розмитої мети
“робити добро

людям”

Визначаються
спільно з клі-
єнтом, вихо-

дячи з його ін-
дивідуальних

потреб та
ситуації.

Наявність
перспективи

Не сформовані/
можуть

прийматися
цілі певної

сторони
(керівництва
або клієнта).

Перспективи не
визначено

Характер
стосунків із

клієнтом

Патерналістськ
ий, переважно

суб’єкт-
об’єктний,

жорсткі про-
фесійні межі

Емоційно-до-
вірливий, су-

б’єкт-су-
б’єктний, над-

мірна ідентифі-
кація з клієнтом

Рівноправний,
наснажуючий,

суб’єкт-су-
б’єктний, до-

тримання про-
фесійних меж

Байдужий,
переважно су-

б’єкт-об'єктний



Альтруїстичний тип базується переважно на цінностях добра,
справедливості та любові до клієнта. При цьому інтерактивна
компетентність фахівців є недостатньою, що виявляється у спон-
танному виборі методів втручання. Мотивація – переважно аль-
труїстична з можливими варіаціями творчої та загальної актив-
ності. Суб’єктивний зміст професійної діяльності полягає у здій-
сненні благодійної допомоги. Цілі та перспективи взаємодії з клі-
єнтом існують у вигляді розмитої мети “робити добро людям”. 

Продуктивний тип поєднує високий рівень перцептивно-
інтерактивної компетентності з належним усвідомленням цін-
ностей своєї професійної діяльності та суспільно корисною, твор-
чою мотиваційною спрямованістю. Суб’єктивний зміст професій-
ної діяльності полягає в сприянні адаптації та ресоціалізації клі-
єнтів. Взаємодія будується з урахуванням конкретних умов си-
туації клієнта таким чином, щоб відносини мали характер спільної
діяльності. Близькі і віддалені в часі цілі розробляються спільно, їх
реалізація сприяє досягненню перспективної мети – адаптації та
ресоціалізації клієнта. Саме цей тип інтеракції відповідає сучас-
ним соціальним експектаціям.

Непрофесійному типу інтеракції в соціальній роботі властиве
поєднання низького рівня інтерактивної компетентності з
несформованістю уявлень щодо професійних цінностей соці-
альної роботи та мотивацією підтримки нормального соціального
існування. Цілі професійної інтеракції, у кращому випадку, прий-
маються зі сторони. Соціальні працівники не впевнені в собі, бай-
дужі до клієнтів, не усвідомлюють соціальної цінності результатів
своєї праці, взаємодія як така їх не цікавить.

ВВииссннооввккии.. В основу типізації професійної інтеракції в
соціальній роботі покладено трикомпоненту модель цього
явища. На основі співвідношення когнітивного, афективно-мо-
тиваційного та конативного компонентів моделі було виділено
чотири типи професійної інтеракції в соціальній роботі: техно-
логічний, альтруїстичний, продуктивний, непрофесійний. На
сучасному етапі в системі соціального захисту переважає техно-
логічний тип взаємодії соціальних працівників. 

Підвищення ефективності професійної інтеракції в соціальній
роботі ми вбачаємо в орієнтації соціальних працівників на взає-
модію за продуктивним типом, який відповідає сучасним со-
ціальним експектаціям. А це можливо в разі зміни ставлення до
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своєї професійної діяльності; свідомого застосування інтер-
активного підходу під час виконання своїх службових обов’язків;
формування системи ціннісних уявлень соціальних працівників;
розширення уявлень про соціально-психологічні характеристики
клієнта соціальної роботи; опанування нових і вдосконалення
володіння існуючими інструментами та методами інтеракції; за-
міни застарілих стереотипів на нові уявлення про соціальну
роботу в соціальних працівників, клієнтів та суспільства в цілому;
формування такої ієрархії мотиваційних спонук, де переважне
місце займали б мотиви саморозвитку та самореалізації, упев-
неності в собі, здатності відчувати свою компетентність.
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ССввііттллааннаа  ССттееррддееннккоо  

РРООЛЛЬЬ  РРООДДИИННИИ  УУ  ФФООРРММУУВВААННННІІ  ММЕЕДДІІАА--ККУУЛЛЬЬТТУУРРИИ
ППІІДДЛЛІІТТККІІВВ

У наш час усе більше загострюється ппррооббллееммаа виховання моло-
дого покоління. На виховання і становлення особистості впли-
вають різноманітні чинники: родина, школа, соціальне оточення,
спілкування, засоби масової комунікації (медіа).
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Майже у всіх галузях соціальної сфери – у вихованні й освіті,
культурі, процесах управління – використовуються медіа. Сьо-
годні медіа – один з основних чинників соціалізації молодого
покоління. З поняттям “соціалізація” пов’язані всі дослідження,
предметом вивчення яких є вплив ЗМК на розвиток дітей, під-
літків і молоді. Саме ця галузь досліджень, і особливо вплив теле-
бачення, є провідною в психологічно зорієнтованому медіа-до-
слідженні. Сюди належать дослідження впливу демонстрації на-
сильства, реклами, формування і зміни настановлень, особливо-
стей інтелектуального розвитку тощо.

Проблеми впливу засобів масової комунікації на людину давно
хвилюють педагогів, психологів, соціологів, культурологів, філо-
софів. Дозволимо собі зробити невеликий екскурс в історію цього
питання для того, щоб з’ясувати, як цю проблему намагалися роз-
в’язувати в різні періоди минулого і цього століття. Вивчення
сучасних засобів масової комунікації і їхнього впливу на вихо-
вання й розвиток дитини бере свій початок від появи кінемато-
графу і перетворення преси у важливий чинник суспільного роз-
витку. Зростання ролі телебачення та невпинне розширення ауди-
торії споживачів його продукції призвели до жарких дебатів з при-
воду впливу телевізії на молоде покоління. Особливий інтерес для
науковців становить вплив інтернету, який у ХХІ ст. охопив майже
весь світ і далі залучає до своїх мереж усе нових і нових користува-
чів. Дослідники найчастіше звертають увагу на негативні аспекти
застосування людьми – особливо дітьми і підлітками – інтернету.

У центрі нашого дослідження підлітковий вік – період розвитку
особистості від дитинства до юнацьких років. Це один із найбільш
відповідальних періодів, коли закладаються основи моральності,
формуються соціальні настановлення, ставлення до себе, до людей,
до суспільства. Крім того, у цьому віці стабілізуються риси ха-
рактеру й основні форми міжособової поведінки. Е. Ериксон, який
вважав підлітковий вік найважливішим, однак і найважчим
періодом людського життя, підкреслював, що психологічна
напруженість, що супроводжує формування цілісності особистості,
залежить не тільки від фізіологічного дозрівання, особистої
біографії, а й від духовної атмосфери суспільства, в якому людина
живе, від внутрішньої суперечливості суспільної ідеології [1].

Засоби масової комунікації впливають на молоду людину і
створюють особливу, медійну, реальність, під впливом якої фор-
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муються її світогляд, ціннісні орієнтації, смаки, манери поведінки
і т. ін. У сучасних умовах нові інформаційні технології, в основі
яких лежать електронні засоби інформації, розвиваються поряд із
традиційними (книгами, газетами, фото, кіно тощо), а обсяги
інформації невпинно зростають. Суспільство стає “медіатизова-
ним”, тобто залежним від мас-медіа. У праці “Розуміння медіа:
зовнішні розширення людини” [2] М. Маклюен проаналізував ко-
мунікативні канали в культурі, дослідивши повсякденне життя
людини в інформаційному суспільстві – світі, створеному новіт-
німи засобами масової комунікації.

Як відомо, медіа передають аудиторії інформацію у вигляді медіа-
текстів – повідомлень, викладених у певних видах, жанрах медіа.
Прикладами медіа-текстів можуть бути газетні і журнальні статті, те-
левізійні передачі, фільми, сайти в інтернеті, комп’ютерні ігри тощо.

Засоби масової комунікації виконують у сучасному суспільстві
низку функцій – освітню, виховну, інформаційну, релаксаційну та
ін. Так, ооссввііттнняя функція медіа полягає в передачі людям нових
знань, що допомагають оцінювати й упорядковувати відомості, от-
римані з інших джерел, й орієнтуватися в складному потоці інфор-
мації; ввииххооввннаа  – у передачі певних зразків, прикладів поведінки,
життєвих цінностей, ставлення до оточуючих людей і світу в цілому,
у прилученні до культури і мистецтва, етичних, правових, есте-
тичних норм сучасного суспільства; ррееллааккссааццііййннаа – у створенні умов
розслаблення, відпочинку людини, відвернення її від проблем.

Спілкування з медіа справляє на людину певний медіа-вплив – у
сфері освіти і виховання, розвитку свідомості, формування поведін-
ки. Утім, щоб з’ясувати, як впливають ЗМК на молоде покоління,
слід зрозуміти, з одного боку, спосіб їх функціонування, а з другого –
яким чином особистість сприймає і застосовує медіа-інформацю.
Світовий досвід показує, що без знання закономірностей інформа-
ційного суспільства і механізмів впливу мас-медіа на розвиток осо-
бистості неможливо побудувати ефективну систему освіти і вихо-
вання. Дослідники проблем впливу медіа на шкільну аудиторію кон-
статують, що спілкування з творами медіа-культури діти і молодь
ставлять на одне з перших місць [3]. Як зауважує М. Слюсаревський,
“традиційні способи трансляції культури поступаються місцем теле-
екранній, а в останні роки й комп’ютерній соціалізації” [4, с. 322]. Не
викликає сумніву, що саме засоби масової комунікації найбільшою
мірою впливають на формування культури особистості.
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Медіа-культуру розглядають сьогодні як частину загальної
культури, пов’язану із ЗМК; у соціальному плані – (культура сус-
пільства – медіа-культура суспільства), і в особистісному – (куль-
тура людини – медіа-культура людини), коли акцентується взає-
модія людини зі світом медіа [5].

Тож тлумачитимемо ммееддііаа--ккууллььттуурруу  як:
1) сукупність матеріальних та інтелектуальних цінностей у

сфері медіа, а також історично визначену систему їх відтворення і
функціонування в соціумі;

2) систему рівнів розвитку людської особистості, здатної
сприймати, аналізувати, оцінювати медіа-текст, віддаватися ме-
діа-творчості, засвоювати нові знання в галузі медіа. 

Медіа-культура аудиторії виражається в селективному, мотива-
ційному, поняттєвому, оцінному, креативному та інших показни-
ках. Л. Найдьонова виокремлює п’ять вимірів створюваної вірту-
альності молодіжної телевізійної аудиторії: контекстуальність, реа-
лістичність, активність, керованість, ресурсоздатність [6, с. 273].

Викликає стурбованість, що темпи розвитку медіа-інформації
дещо випереджають темпи зростання загальної культури й освіче-
ності підлітків, що призводить до відносного зниження рівня медіа-
культури особистості. Необхідність розвитку медіа-грамотності саме
в підлітковому віці зумовлена насамперед такими чинниками:
1) підлітковий вік є важливим періодом інтелектуального, фізич-
ного і психоемоційного розвитку дитини; 2) сучасний школяр має,
як правило, значний аудіовізуальний досвід; 3) учні, стикаючись із
потоком інформації (навчальної, медійної), що постійно зростає
відчувають труднощі, коли треба самостійно оцінити отриману ін-
формацію, виявити не тільки інтелектуальну і пізнавальну актив-
ність, а й особистісну, суб’єктивну позицію, творчу індивідуальність.

Медіа-грамотності потребують передусім школярі, що пов’я-
зано з особливостями сучасної соціокультурної ситуації, зокрема
із широкими контактами учнів з медіа. Належний рівень медіа-
грамотності дає їм змогу критично й усвідомлено оцінювати ме-
діа-тексти. Юних споживачів інформації слід навчати грамотно
користуватися сучасними засобами масової комунікації. Тож
ідеться про сферу діяльності родини й системи освіти.

Проблема сімейної медіа-педагогіки рідко порушується в педа-
гогічній і науково-популярній літературі, а якщо вона й обгово-
рюється, то, найчастіше, обмежується критикою негативних сторін
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медіа і вимогою обмежити контакти дітей з телебаченням, ком-
п’ютером та інтернетом. Необхідність розв’язання проблеми медіа-
грамотності в родині підкреслюється в рекомендаціях Парла-
ментської асамблеї щодо медіа-освіти, прийнятих у Раді Європи.

Медіа-грамотність охоплює:
– уміння володіти медіа-технікою (комп’ютером, фото-

апаратом, відеокамерою тощо);
– здатність здійснювати пошук потрібних знань у величезному

потоці інформації, спроможність відрізняти правдиві висловлен-
ня від хибних, створювати власні медіа-продукти (фільми, про-
грами, сайти, журнали і т. ін.).

Життя і розвиток особистості залежать від умов у конкретній
родині, а саме: взаємин її членів, їхніх ціннісних орієнтацій, сма-
ків, традицій тощо. Не втрачає актуальності теза про те, що в ро-
дині як головному інституті соціалізації особистості людина набу-
ває першого досвіду соціальної взаємодії. Утім, більшість до-
слідників відмічають останнім часом швидке падіння авторитету
й ролі батьків та вчителів, зростання впливу засобів масової ін-
формації й, зовнішнього щодо родини і школи, соціального ото-
чення, насамперед з боку однолітків. Це відбувається в усьому
світі. Причини відомі: багаторічне нехтування як усією системою
освіти, так і з боку родини самим процесом виховання порівняно
з навчанням. Корінна, сутнісна відмінність виховання від освіти й
навчання полягає в тому, що воно здійснюється не за допомогою
передачі знань і вмінь, а шляхом прилучення до цінностей. А
ціннісні орієнтації – моральні, громадянські, етичні, естетичні –
передаються не засобами безособової комунікації, а в міжосо-
бовому спілкуванні. Спостерігається різке зниження (особливо
останнім часом) тривалості і рівня активного міжособового
спілкування дітей і батьків. У більшості родин основні сили й час
батьків витрачаються на забезпечення матеріального добробуту.
Так було завжди, але досі до трудового процесу органічно залу-
чалися всі члени родини, а сам процес праці був найважливішою
формою активного спілкування і виховання. Сьогодні зайнятість
батьків практично унеможливлює таке спілкування, в основному
воно зводиться до контролю за навчанням дитини в школі. Від
того, як сучасна родина ставитиметься до інформації, пропонова-
ної численними засобами масової комунікації, яким чином ця
інформація сприйматиметься, оцінюватиметься й інтерпретува-

Соціальна і політична психологія

9955



Психологічні перспективи. Спеціальний випуск 2009

9966

тиметься батьками дітей, багато в чому залежатиме і ставлення
молодого покоління до інформаційного потоку. 

Життя сучасного підлітка не можна уявити без взаємодії із за-
собами масової комунікації. Вплив інформаційних повідомлень
на школярів ні батьками, ні вчителями зазвичай не коректується
і практично не враховується. Навчальна інформація, яка переда-
ється підліткові в школі, займає в загальному інформаційному
потоці все менше місця на противагу інформації, що надходить
інформаційними каналами.

За даними всеукраїнського опитування, проведеного в
2007 році лабораторією психології масової комунікації і медіа-ос-
віти Інституту соціальної та політичної психології АПН Укра-
їни [7] (було опитано 1258 дорослих, 401 учня старших класів гім-
назій, ліцеїв, шкіл системи середньої освіти, 406 студентів вузів у
всіх регіонах країни), 61,6 % старшокласників і 66,5 % дорослого
населення країни дивляться телевізор щодня (табл. 1).

Таблиця 1
РРооззппооддіілл  ббююдджжееттуу  ччаассуу  ттееллеегглляяддааччіівв  ( %)

ДДииввлляяттььссяя  ттееллееппееррееддааччіі ддоорроосслліі ссттууддееннттии ууччнніі
щодня 66,5 40,9 61,6
кілька разів на тиждень 24,9 34,0 25,7
не більше одного разу на тиждень 4,4 16,0 8,2
не дивляться зовсім 3,7 8,4 3,5

РРееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенннняя показали, що найпоширенішим спо-
собом проведення вільного часу всіх вікових категорій населення
України є перегляд телепередач (табл.2; 3). Середня тривалість
“телеконтактів” у підлітків становить близько двох годин на добу. 

Таблиця 2
ККііллььккііссттьь  ччаассуу  ззаа  ддооббуу,,  щщоо  ввииттррааччааєєттььссяя  ннаа  ппеерреегглляядд

ттееллееппееррееддаачч  уу  ббуудднніі  (%)
ммеенншшее
ггооддииннии

ввіідд  ггооддииннии
ддоо  ддввоохх

ввіідд  ддввоохх  ддоо
ттррььоохх  ггооддиинн

ввіідд  ттррььоохх  ддоо
пп''яяттии  ггооддиинн

ббііллььшшее  пп’’яяттии
ггооддиинн

ззооввссіімм  ннее
ддииввлляяттььссяя

20,4 42,2 26,5 3,0 2,5 4,8
23,7 42,4 14,8 0,5 5,9 12,3
20,7 41,7 23,7 3,0 2,7 7,7
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Таблиця 3
ККііллььккііссттьь  ччаассуу  ззаа  ддооббуу,,  щщоо  ввииттррааччааєєттььссяя  ннаа  ппеерреегглляядд  ттееллееппееррееддаачч

уу  ввииххіідднниийй  ддеенньь  (%)

ммеенншшее
ггооддииннии

ввіідд  ггооддииннии
ддоо  ддввоохх

ввіідд  ддввоохх  ддоо
ттррььоохх  ггооддиинн

ввіідд  ттррььоохх  ддоо
пп''яяттии  ггооддиинн

ббііллььшшее
пп’’яяттии  ггооддиинн

ззооввссіімм
ннее  ддииввлляяттььссяя

дорослі 7,0 25,9 43,5 11,1 8,0 3,9
студенти 11,6 30,3 32,3 9,9 6,4 8,6
учні 8,7 23,2 39,9 11,5 12,0 4,0

Найбільш розробленою темою є негативний вплив телебачен-
ня на поведінку глядачів, особливо молодого покоління (Л. Берко-
вітц, Дж. Гербнер, С. Гарольд, П. Вінтерхофф-Шпурк, С. Моско-
вічі, О. Петрунько, Б. Потятиник та ін.) Від 50-х років ХХ ст. Віл-
бур Шрамм (Wilbur Schramm) і його колеги з Великобританії та
Японії активно досліджували вплив телебачення на розвиток і по-
ведінку дітей. Учені зробили висновок, що телебачення негативно
впливає на шкільні успіхи. На думку Патриції Вільямс (Pa-
tricia A. Williams), негативні наслідки впливу телебачення дають
про себе знати, коли дитина приділяє переглядові телепередач
більш як 10 годин на тиждень [7, с. 146]. За даними Національної
спілки сімейних асоціацій (UNAF), неповнолітні діти витрачають
щорічно на контактування з різними екранними медіа 1400 годин,
тоді як на спілкування з батьками – у середньому 154 години.

Сучасні школярі все частіше вільний час проводять у вірту-
альному світі – світі комп’ютерних ігор та інтернеті. Комп’ютерні
ігри мають притягальну силу для дітей. Ігри багато в чому спів-
звучні з жанрами, сюжетами і мотивами телевізійної продукції.
Бійки, перестрілки, убивства, що входять у сюжет багатьох ігор
(та й на телевізійному екрані вони не рідкість), викликають нега-
тивні емоції, погано впливають на розвиток дитини. 

Статистика свідчить, що на вчинення насильства в ком-
п’ютерних іграх іде 80–90 % часу, 55 % комп’ютерних ігор містять
сцени насильства та убивств, 39 % – епізоди бійок різного ступеня
жорстокості, у 35 % ігор зображено катастрофи. Тільки 17 % ком-
п’ютерних ігор спортивної тематики не містять сцен насильства

Разом з тим віртуальний світ відкриває широкі можливості:
– є важливим джерелом інформації;
– за допомогою комп’ютера сучасні діти компенсують дефіцит

спілкування, у тому числі і з дорослими. Вони активно знайом-
ляться в інтернеті, листуються з віртуальними друзями за до-



помогою електронної пошти. Віртуальне спілкування приваблює
можливістю висловлювати свою думку, спілкуватися, не розкри-
ваючи при цьому власного ім’я, адреси тощо;

– комп’ютерна техніка використовується як засіб навчання
(дистанційне навчання, вивчення довідників і т. ін.);

– комп’ютер – це захоплива форма відпочинку і розваг.
Особливості сприймання та освоєння старшокласниками ін-

формації залежать від того середовища, того кола спілкування і того
соціально-культурного і духовного контексту, в якому відбувається
взаємодія з інформаційним каналом. Дослідники поглибили
розуміння ролі середовища в розвитку підлітка. Сімейна атмосфера
визначає емоційний настрій і впливає на формування ставлення до
одержуваної інформації. Соціальне оточення індивіда, що
сприйняло зразки поведінки і стереотипи мислення з медіа-
інформації, стає, у свою чергу, додатковим джерелом цієї
інформації. При цьому багато її компонентів надходить до індивіда
вже у вигляді певних культурних норм. Вони можуть сприйматися
або як невід’ємні властивості соціального середовища (і взагалі не
усвідомлюватися), або як культурні зразки-еталони. Зауважено, що
в молоді посилюється західна орієнтація у сфері культури, у виборі
способу життя, чому немало сприяють засоби масової інформації,
що на всіх каналах впроваджують у свідомість молодої людини
нові, утім аж ніяк не бездоганні, зразки поведінки. Сприймання
медіа-продукту підлітками в процесі спільного перегляду, коли його
обговорюють з дорослими, позитивно впливає на формування
їхніх когнітивних структур. Так, відповідно до опитування 11,4%
родин регулярно влаштовують спільні телеперегляди, 69,6% учнів
іноді дивляться телепередачі разом з батьками, 18% підлітків
зазвичай залишаються наодинці з телевізором. Батькам варто під
час спільного перегляду чи після нього аналізувати медіа-тексти
разом з дітьми. Інколи батькам (40,9%) вдається лише обго-
ворювати переглянуті телепрограми зі своїми дітьми [8, с 48–49].

У США протягом 10 років Фонд Карнегі проводив організоване
дослідження підлітків у віці від 10 до 14 років. Один висновок допо-
віді особливо вражає: телебачення не використовує повною мірою
своїх можливостей у вихованні, а натомість стає розповсюджувачем
найбільш негативних моделей соціальної поведінки [9 с. 164].

Самостійний вибір інформації в підлітковому віці – відпові-
дальний момент у розвитку медіа-культури особистості. Через
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недостатній рівень медіа-культури більшість старшокласників не
в змозі розробити для себе якісні (з погляду мотивів, ступеня “ко-
рисності” і т. ін.) критерії добору телепрограм. Непідготовленість
до розумного добору виявляється в повній “всеїдності”. Зло-
вживання переглядом телепрограм приховує в собі соціальну
небезпеку, що полягає у двох моментах. По-перше, пасивне про-
ведення часу перед телевізором завдає шкоди всім іншим видам
культурної діяльності, активним її формам, що є найважли-
вішими чинниками розвитку особистості. По-друге, “телевізійна
всеїдність” девальвує зміст самих передач: усе сприймається до-
сить одноманітно, поверхово і зазвичай на низькому рівні [10].

Дуже суперечливою виявилася і ситуація з поінформованістю
батьків про те, що дивляться їхні діти. Так, наприклад, 23,9% опи-
таних батьків стверджували, що володіють інформацією; 35,4%
знають про це мало чи взагалі нічого не знають. Що ж стосується
дітей, то з їхніх відповідей з’ясувалося, що тільки 9,6% батьків
контролюють своїх дітей біля екранів телевізора; 44,5% батьків
загалом не звертають на це увагу [8, с. 39]. Тож не дивно, що сьо-
годні молоде покоління проходить соціалізацію, переглядаючи
“дорослі” програми телебачення.

Багато експертів, у тому числі й у нашому дослідженні, відзна-
чають загальну тенденцію до посилення розважальної мотивації у
звертанні людини до інформації. При цьому 51% телеглядачів,
котрі надають перевагу розважальним програмам і шоу, – під-
літки, соціальний і культурний рівень яких недостатньо високий.
На запитання: “Чи привчали вас батьки дивитися телепередачі
вибірково?” більше половини опитаних учнів відповіли, що їх до
цього не привчали. У результаті найважливіший період станов-
лення особистості людини залишається поза впливом дорослих,
особливо близького оточення підлітків. Думка батьків з цього
приводу дещо інша: 38,6 % дорослих респондентів населення
вважають, що вони активно прищеплюють своїм дітям вибіркове
ставлення до медіа-продукту. Дорослі, які намагаються привчати
дітей до селективного перегляду, частіше дивляться їх разом з
дітьми, обговорюють побачене, підтримують медіа-освіту і ча-
стіше визнають важливість медіа-виховання в сім’ї [11, с. 343].

Відсутність медіа-освіти в школах і водночас дуже тісна
взаємодія старшокласників із ЗМК дають підстави для ввииссннооввккуу:
самоосвіта, саморозвиток у галузі медіа є нормою для сучасних
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старшокласників. На жаль, така самоосвіта не тягне за собою під-
вищення рівня медіа-культури. Прикро, але й досі не напрацьо-
вано належної теоретичної бази, заснованої на систематизованих
знаннях у галузі медіа-освіти. Тож старшокласники, спілкуючись
із медіа, не можуть реалізувати повною мірою накопичений прак-
тичний досвід. І це зрозуміло – адже в них відсутні чи недостатньо
розвинені вміння, що давали б змогу співвідносити емоційне
сприйняття з поняттєвими судженнями. Тому старшокласникам
під час занять з розвитку медіа-культури слід дати хоча б мінімум
теоретичних знань, на які б вони спиралися, щоб “упорядкову-
вати” як наявні знання, уміння, так і повсякчас отримувані. 

Отже, одним із способів прилучення школярів до повноцінного
осмислення медійної інформації є медіа-освіта – освіта засобами і
на матеріалі різних медіа. Саме система освіти має давати учням
необхідні знання про інформаційне середовище, формувати медіа-
культуру і новий інформаційний світогляд, заснований на ро-
зумінні визначальної ролі інформації в житті людини. Медіа-освіта
відкриває великі можливості для розвитку особистості дитини, її
інтелектуального і творчого потенціалу, здібностей, самостійного
мислення. Кінцевою метою медіа-освіти є розвиток медіа-гра-
мотності учнів, критичне сприймання ними медіа-текстів, розу-
міння значимості медіа в житті сучасної людини. Медіа-освіта – це
процес розвитку творчої особистості, що самостійно і критично
мислить, уміє правильно організувати інформаційний процес і за-
безпечити власну інформаційну безпеку. Саме медіа-освіта озброює
молодь уміннями орієнтуватися в сучасних інформаційних
потоках, підвищує рівень медіа-грамотності школярів, змінює
сприймання ними різних медіа-текстів – з пасивного поглинання
одержуваної інформації до її критичного аналізу.
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ЛЛііддііяя  ЧЧооррннаа

УУЧЧННІІВВССЬЬККИИЙЙ  ККЛЛААСС  ССТТААРРШШООЇЇ
ЗЗААГГААЛЛЬЬННООООССВВІІТТННЬЬООЇЇ  ШШККООЛЛИИ  ЯЯКК  ММААЛЛАА  ГГРРУУППАА

ППррооббллееммаа.. Одним з інститутів соціалізації особистості є нав-
чальний заклад [1]. Поряд з академічними завданнями школа має
виконувати і соціальні. Сьогодні найбільш значущим в освіті, за
концепцією ЮНЕСКО, вважається “навчитися жити разом”,
“учитися пізнавати”, “учитися робити” та “вчитися бути” [2].

ММееттаа ссттааттттіі: визначити, як психологічні властивості, прита-
манні старшому шкільному віку, виявляються в соціальному про-
сторі, освітньому середовищі особистості, однією із форм якого є
шкільний клас.
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Навчальна діяльність людини пов’язана з певним соціальним
середовищем, учнівським колективом, класом, студентською гру-
пою, які мають усі ознаки малої групи. Розмір, особливості про-
цесів групоутворення, норми та цінності групи, феномени лідер-
ства впливають на формування особистості, розвиток її пізна-
вальної діяльності. Людина ідентифікує себе з певною групою,
виражає її дух, мораль, є носієм її цінностей. Більшість цих струк-
турних і динамічних характеристик малої групи, якою і є учнів-
ська група, набувають виразності саме в старших класах середньої
школи. До соціально-психологічних функцій школи, які мають
особливе значення в період дорослішання людини, відносять
формування її адекватної соціальної поведінки, оволодіння соці-
альними ролями, засвоєння соціальних цінностей [3]. Форму-
ванню уявлень юнаків і юнок про самих себе сприяють процеси
ідентифікації учнів з учителями та товаришами по класу. 

Отже, старший клас середнього навчального закладу у вияві
взаємодії групової динаміки учнівського колективу та індивіду-
альних характеристик учнів – яскравий приклад групової та осо-
бистісної ідентифікації людини. Так, серед юнаків і юнок, які ма-
ють “розмиту” ідентичність (Д. Марша), тобто не виробили пев-
них чітких світоглядних поглядів, не обрали професію тощо,
значний відсоток становлять ті, що “ізольовані” у групі [4].

Педагоги і психологи добре знають, що кожна учнівська група,
та й загалом мала группа, має власне “обличчя”, індивідуаль-
ність [5]. Класи відрізняються один від одного рівнем “інтелек-
туальності”, моральності, організованості, умінням приймати ро-
зумні рішення. В одних учнівських групах знання, пізнання нового,
ерудиція, обізнаність людини цінуються, а в інших – ні. Групові
цінності діють на рівні побудови взаємодії в групі, особливостей
спілкування, існування гласних і негласних групових правил, ри-
туалів, стереотипів поведінки, прийняття або відторгнення певних
її членів, які проявляють спрямованість на ті чи інші цінності.

Окремі члени групи за наявності в них навчальних здібностей,
високих пізнавальних, духовних потреб можуть в одних умовах
групової динаміки, так би мовити, творчо зростати, а в інших – ні.
У разі відсутності в учнів таких потенцій та інтенцій, коли такі
властивості учня в колективі цінуються, вони почуваються
відчужено, некомфортно або ж, навпаки, коли група не визнає
таких цінностей, поводяться вільно, особливо не переймаючись
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оцінками з боку дорослих або однолітків, які не є членами їх
референтної групи, яка в таких випадках найчастіше складається з
однокласників. Я. Коломинський зазначає, що коли в класі
нестаранних учнів багато, вони, маючи високий рівень задово-
лення комунікативної потреби та відчуваючи емоційне благо-
получчя, психологічно захищені від вимог навчальної діяльності
та дорікань педагогів [6]. Здавалося б, із усього сказаного висновки
очевидні: якщо спрямованість, активність учня класу за змістом
збігаються із цінностями групи, навчальною діяльністю, специ-
фіку якої багато в чому визначають навчальні плани, програми,
котрі різняться в ліцеях, гімназіях, загальноосвітніх школах, то він
почувається комфортно, якщо ні – то переживає дискомфортні
відчуття, перебуваючи в класі. Однак, якщо аналізувати клімат тих
класів, у яких цінуються обізнаність, інтелектуальні й творчі здіб-
ності, то неможливо однозначно стверджувати, що старанні учні,
навіть найбільш успішні з них, емоційно почуваються добре, а як-
раз навпаки – тривожно і напружено. Особливо такі відчуття
посилюються у випускних класах. Справа тут не тільки в тому, що
настає той момент, коли здійснюється вибір майбутньої професії,
підготовка до вступу в інші навчальні заклади, а й тому, що “соці-
ально-психологічне навантаження” на старші класи, особливо на
“хороші”, посилюється, навчальна діяльність вимагає від учнів усе
більшої самовіддачі, і це відбувається саме у випускних класах.

На жаль, сучасна система освіти, її традиційні форми та методи
навчання всіляко заохочують індивідуальний, окремішний, “від-
городжений від інших” процес здобування знань, індивідуальну
продуктивність, індивідуальне (гласне чи негласне) змагання між
учнями. А проте учні навчаються не індивідуально, а в колективі,
тому не завжди індивідуальне зростання окремих його членів схва-
лює більшість. Дбаючи про розвиток в учнів самостійності мис-
лення, їхніх неповторних індивідуальних рис та проголошуючи
індивідуальний підхід до кожного школяра, система освіти нама-
гається охопити процесом індивідуалізації всі ланки освітнього
процесу, при цьому накладаючи відбиток серед усього іншого і на
процеси групоутворення в шкільних класах. А як відомо, особис-
тість формується в колективі, через колектив, завдяки колективу, і
в тому її соціальна сутність. Тож такі форми навчання зумов-
люють вияви в учнів поряд із самостійністю індивідуалізму, спри-
чиняють роз’єднаність членів групи, заважають їх згуртовуванню.
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Склався певний стереотип “організаційно-змістовної структури
школи з її системою ціннісних орієнтацій, спрямованих на акаде-
мічний розвиток значно більшою мірою, ніж на соціально-
культурний” [2, с. 42]. Ось чому вивчення інтелектуального роз-
витку учня, вияву його навчальних досягнень у соціальному про-
сторі учнівської групи школи є настільки важливим.

Отже, крім внутрішніх відчуттів членів учнівської групи, що ви-
ражаються насамперед в оцінках учнями її соціально-психологічного
клімату, існує ще й інший значущий “контур” її функціонування,
який визначається вектором спрямованості, ціннісними орієнта-
ціями групи, пов’язаними з навчальною діяльністю, – зростанням
інтелектуального потенціалу учнів або ж, навпаки, гальмуванням йо-
го розвитку. Найбільш яскраво це виявляється при порівнянні різних
груп між собою, особливо в динаміці групових процесів, у феноменах
групової поляризації, коли з часом одні групи в цілому стають ще
більш освіченими, інтелектуальними, ніж були спочатку, інші – менш
освіченими, інтелектуальними, обізнаними [7]. Отже, аналіз функ-
ціонування старших класів загальноосвітньої школи як малих груп
становить актуальну соціальну-психологічну проблему.

Для старшого шкільного віку, який ще називають віком ранньої
юності, порівняно з підлітковим періодрм характерні такі ознаки:
зростання інтелектуальної активності суб’єкта, розвиток потреби в
самореалізації, пошук самовизначення, особистої ідентичності,
формування ціннісних орієнтацій та ідеалів, світогляду, пізнаваль-
них і професійних інтересів [3; 4]. Самовизначення – це усвідом-
лення себе як члена суспільства, пошук свого місця в ньому; безпо-
середньо воно відбувається в малій групі. Гедоністичні мотиви
життя індивіда змінюються на більш віддалені цілі – досягнення
певного соціального статусу. Як відмічають експерти, саме в юнац-
тві дуже важливим є вплив групи на розвиток особистості [8–13].
Так, для старшокласників з духовно-моральною спрямованістю ха-
рактерне почуття спільноти з групами однокласників, товаришів за
інтересами, прихильності до близьких дорослих, глибокої, відданої
дружби з однолітками. Старшокласникам з егоїстичною спрямова-
ністю притаманні мотиви самоствердження, домінування, прести-
жу в стосунках із однолітками, а з гедоністичною – відсутність
глибоких контактів з іншими, їх поверховість [13].

Психологічні характеристики старшокласника накладають від-
биток на зміст його спілкування, яке можна визначити як цін-
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нісно-орієнтуюче, внутрішнє, що охоплює обговорення планів на
майбутнє, стосунків зі значущими людьми, розвитку власного Я,
власних уподобань, схильностей тощо. Юним подобається “ра-
зом мріяти”, “разом будувати різні життєві плани” [12, с. 215].
Зростає суб’єктивна значущість для особистості взаємин із това-
ришами [11]. У юнацькому віці порівняно з підлітковим більше
уваги приділяється внутрішнім властивостям друзів, їхнім інте-
лектуальним запитам, світоглядним настановленням, моральним
потребам тощо [10]. Юнакам і дівчатам притаманне бажання бу-
ти цікавими для іншого, потяг до самовдосконалення.

Сфери духовного та інтелектуального спілкування людини в
цей віковий період розширюються. Якщо в підлітковому віці
оцінка один одного складається переважно за першим вражен-
ням, ситуативно, на основі ефекту ореолу, то старшокласникам
притаманне більш уважне ставлення до особистості іншого. Емо-
ції, які виникають у взаєминах з однолітками, уже не домінують
над усіма іншими психічними процесами, а можуть підпоряд-
ковуватися вимогам діяльності, для якої здійснюється вибір
партнера. Спілкування між однолітками в ранньому юнацькому
віці порівняно з підлітковим стає більш усвідомленим, стосунки –
менш категоричними, прямолінійними, залежними від ситуа-
тивних впливів. Старшокласники більше прагнуть до “відносин
рівності” і поваги. А такі стосунки можливі лише в певних мікро-
групах, які можуть дати це відчуття. Диференціація міжособових
стосунків, авторитетів, статусів на основі неофіційних цінностей,
прийнятих у самому учнівському середовищі, стає більш по-
мітною. Таким чином у цьому віці зростає вибірковість у сфері
міжособових стосунків, про що свідчить зростання відсотка
членів класу, які мають полюсний соціометричний статус (“зірки”
і “невизнані”) [6; 14]. Загалом особливості спілкування в цьому
віці, з одного боку, характеризуються постійною готовністю до
нових контактів, а з іншого – високою вибірковістю та вимог-
ливістю до дружніх стосунків. Тому в старших класах у процесі
спілкування відбувається формування мікрогруп і більших това-
риських груп, які можуть містити різні мікрогрупи, на основі
спільних діяльності та захоплень, шкільної спеціалізації, куль-
турних запитів й уподобань учнів. Поряд із цим у групуванні з
однолітками, у спілкуванні в групах юнаки шукають спонтан-
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ність, свободу і нерегламентованість, щирість, щось цікаве, по-
рятунок від нудьги, власне визнання [4].

Характерним для цього вікового періоду є також виникнення
товариських компаній, члени яких не просто спілкуються на близь-
кі їм теми, а й намагаються разом виконувати домашні завдання,
проводити разом якомога більше часу. Вони підтримують одне
одного щодо поглядів, планують спільні справи, спілкуються в
позашкільний час. Якщо в підлітковому віці в поведінці спостері-
гається значна орієнтація на референтні групи однолітків, що
частково виявляється в підвищеному конформізмі щодо цих груп,
то в юнацькому віці цей вплив слабшає, зате посилюється праг-
нення до самореалізації та індивідуалізації в тих же групах [3].

Якщо в підлітковому віці саме тісні міжособові стосунки з
однолітками найбільше визначають вибір можливої майбутньої
професії, то в ранньому юнацькому віці ситуація змінюється на
протилежну: професійні наміри та актуальні інтереси зумов-
люють появу групових об’єднань у класі. Такі об’єднання (мікро-
групи, товариські групи тощо) за рівнем свого соціально-психо-
логічного розвитку можуть випереджати клас у цілому.

Отже, потреба в спілкуванні та професіоналізація старшоклас-
ників, пошук ними ідентичності, їхні захоплення, хобі, інтерес до
окремих навчальних предметів, інтелектуальні уподобання поро-
джують формування мікрогруп у класі, де, власне, й реалізуються ці
потреби та інтереси. Разом з тим тема професійних інтересів, за-
хоплень може бути лише приводом для більш глибокого спілку-
вання – спілкування-сповіді, спрямованого на обговорення ін-
тимно-особистісних проблем та побудованого на взаємній довірі,
внутрішній близькості. “Розвиток цієї лінії спілкування в ран-
ньому юнацькому віці, у старших класах школи, зазвичай визна-
чає майбутні стосунки і у власній сім’ї, і з друзями, і у виробничих
і неформальних групах” [13, с. 328].

У контексті дослідження окресленої нами проблематики слід
зазначити, що порівняння особливостей соціометричного статусу
учнів у класі з приписуваними ними значущих рис особистості
тим чи іншим однокласникам, аналізу рейтингів особистісних рис,
соціального статусу з властивостями учнів, які визначаються
іншими методиками та реально притаманні учням, дає можли-
вість простежити “ідеальну” (які властивості найчастіше згаду-
ються і найбільше цінуються учнями), “усвідомлену” (які власти-
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вості приписуються іншим учням у процесі вибору) та “реальну”
(які властивості особистості реально визначають соціометричний
статус учня) модель вибору учнів (Я. Коломинський) [12]. Загалом
на практиці ці три моделі розходяться, вони не ідентичні за ієрар-
хією властивостей індивіда, його особистісних рис. Так, порівняно
з підлітками у старшокласників зростає інтерес до навчання. Од-
нак мотивування позитивних соціометричних виборів у старших
класах на основі зовнішніх (поданих експериментатором) крите-
ріїв, пов’язаних з успішністю навчання та дисциплінованістю
(“гарно навчається”, “погано поводиться”), значно знижується
порівняно з попередніми віковими періодами і майже відсутнє в
“усвідомленій” моделі виборів, тобто в переліку тих характеристик
індивіда, який наводиться учнем під час вільних словесних
пояснень своїх виборів інших учнів у класі [там само]. Натомість
у цій моделі помітно зростає вага спільних захоплень і власне спіл-
кування: “ми з ним, із товаришем, завжди щось обговорюємо”, “у
нас спільні інтереси”. Властивості, пов’язані зі взаєминами з това-
ришами, наявні і в “реальній моделі”. Якщо підлітки серед рис осо-
бистості, якій вони симпатизують, виділяють насамперед її емо-
ційні властивості (чуйність, щирість, доброту тощо), відтак – во-
льові, а вже потім – інтелектуальні, то старшокласники на перше
місце ставлять, за різними даними: риси особистості, які виявля-
ються у взаємодії з товаришами (готовність прийти на допомогу,
чесність тощо), або ж інтелектуальні властивості [там само], тобто
ті властивості індивіда, які найбільшою мірою розвиваються,
проявляються в юнацькому віці.

Успішність навчання, як показують дослідження, реально де-
термінує статус учня на всіх вікових етапах розвитку особистості
учня, тобто представлена в “реальній” моделі вибору. Як уже
зазначалось, у старшому шкільному віці в “усвідомленій” моделі
вона відступає на задній план, а в “ідеальній” – разом з інтелекту-
альними властивостями посідає третє за значущістю місце. Вплив
успішності навчання учня на його соціометричний статус, що
характерно для молодшого шкільного віку, у старшому опосеред-
ковується спрямованістю особистості учня та ціннісними орієн-
таціями учнівського колективу. Здібності становлять більш неза-
лежний і впливовий, ніж успішність, чинник детермінації статусу
учня в старших класах, але вони також не є визначальними.
Я. Коломинський на основі результатів низки власних та інших
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досліджень із цього питання дійшов такого висновку: у системі
міжособових стосунків старшокласників ставлення учнів до нав-
чання відбивається через їх ставлення до товаришів. 

Доповнюють створену Коломинським “усвідомлену” модель
виборів учнів результати нашого власного дослідження. Так, ана-
ліз оцінок старшокласниками різних характеристик соціально-
психологічного клімату своїх класів показав, що учні високо ціну-
ють колективне співробітництво, цілеспрямованість, відкритість
новому та оригінальність мислення, можливість освітнього зро-
стання учнів у класі, а низько – колективізм, згуртованість, прин-
циповість, співчуття, доброзичливість, чесність. Визначення клі-
мату здійснювалося за допомогою семантичного диференціалу
двічі протягом навчального року (на його початку та наприкінці).
У дослідженні взяли участь 256 учнів трьох різних шкіл, 148 із них
брали участь як у першому, так і повторному оцінюванні.

На думку старшокласників, протягом року клімат значно по-
ліпшився, про що свідчить підвищення оцінок за більшістю його
параметрів, окрім захопленості навчанням. Цей факт пояснюється
природними для кінця навчального року причинами. Порівняння
результатів першого і повторного оцінювання одними і тими ж
самими учнями показало менший приріст оцінок протягом року
порівняно з оцінками клімату учнями без урахування чинника їхніх
індивідуальних відмінностей, тобто коли оцінювання здійснюва-
лось як одними і тими ж самими учнями, так і різними. Однак
структура оцінок, рівень оцінок різних характеристик клімату щодо
інших в обох випадках виявились ідентичними.

Отже, можна зробити висновок, що характеристики клімату,
пов’язані з навчальною діяльністю учнів, точніше її когнітивними,
діловими, цілетвірними складовими, оцінюються вище, ніж ті, які,
так би мовити, відповідають за колективоутворення, групову ди-
наміку, емоційне ставлення до навчання та моральний клімат. Па-
радоксальною видається одна з найбільших різниць в оцінках: за
співробітництвом і за колективізмом. Учні можуть допомагати
один одному в підготовці домашніх завдань, однак мотивація їх-
ньої діяльності в класі є по суті індивідуалістичною; учні можуть
співпрацювати у власних дружніх мікрогрупах, але клас у цілому
не становить згуртований колектив. Такі результати ми розгля-
даємо як підтвердження нашої попередньої теоретичної моделі
дослідження проблеми: мотивація індивідуальних навчальних до-
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сягнень учнів, яка стимулюється шкільною системою навчання та
посилена віковими потребами старшокласників у самореалізації,
гальмує процеси групоутворення в класах, доброзичливість і щи-
рість взаємин учнів у них. Наведені результати можна трактувати
також з інших позицій. Оцінки за моральним кліматом, групо-
вими процесами є низькими тому, що саме ці характеристики
надзвичайно значущі для цього віку, старшокласники ставлять до
них завищені вимоги, а їх вияв оцінюють дуже серйозно.

ВВииссннооввккии. Отже, для учнівської групи раннього юнацького віку
характерні певні соціально-психологічні особливості.

1. Міжособові стосунки та взаємодія в класі на відміну від груп
підліткового віку вибудовуються на основі:

– духовного та інтелектуального спілкування, внутрішніх вла-
стивостей іншого члена групи (це сприяє поглибленню інтимності,
щирості, довіри, товариськості взаємин між членами групи); 

– більшою мірою раціональних, свідомих, а не емоційних, си-
туативних чинників поведінки; можливості підпорядкування
поведінки вимогам спільної діяльності; 

– прагнення до рівності та поваги в стосунках;
– реалізації потреб професійного вибору, спеціалізації здіб-

ностей, зростання загального інтересу до навчання.
2. Порівняно з підлітковим віком спостерігається більша ди-

ференціація, вибірковість міжособових стосунків, зростання “по-
ляризації” соціометричних статусів учнів.

Загальним наслідком вияву в учнів цих соціально-психологічних
особливостей юнацького віку є зростання в них потреби у
формуванні мікро- та товариських груп, насамперед у класі як най-
ближчому соціальному оточенні (та, звісно, і поза його межами) на
основі спільної діяльності та захоплень, спеціалізації навчання, піз-
навальних інтересів, культурних та інтелектуальних запитів, профе-
сійних намірів. У таких групах відбувається актуалізація прагнення
до пізнання власного Я, індивідуалізації, самореалізації.

Перспективи наших досліджень полягають передусім в аналізі
зв’язків між оцінюванням учнями старших класів як членами малої
групи її соціально-психологічного клімату, з одного боку, та рівнем
соціометричного статусу кожного окремого учня класу, з другого.
Вважаємо, що виявлення найбільш тісних кореляцій між оцінюван-
ням учнями різних характеристик власної групи в цілому та оціню-
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ванням групою кожного окремого її члена містить важливі прогно-
стичні ознаки групової динаміки шкільних класів.
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ААннаассттаассііяя  ЮЮрр’’єєвваа  

ВВППЛЛИИВВ  ЕЕММООЦЦІІЙЙННИИХХ  ССТТООССУУННККІІВВ  УУ  ССІІММ’’ЇЇ  ННАА  ТТИИПП  
ППССИИХХООЛЛООГГІІЧЧННООГГОО  ККООММППООННЕЕННТТАА  ГГЕЕССТТААЦЦІІЙЙННООЇЇ

ДДООММІІННААННТТИИ

ППррооббллееммаа.. Як неодноразово було показано, сім’я відіграє
особливу роль у формуванні стосунків особистості. Особистість
формується не у вакуумі, а в певній соціальний ситуації. Сім’я,
стосунки в родині впливають уже на етапі вагітності не лише на
вагітну жінку, а й на майбутню дитину. Тому актуальність до-
слідження впливу емоційних стосунків із членами сім’ї на пере-
живання жінкою стану вагітності не викликає сумнівів.

Психологічна готовність до батьківства і методи її формування
набувають останнім часом усе більшої актуальності серед проблем
психології розвитку. Це пов’язано із загостренням демографічних
проблем, поширеністю девіантного материнства, зростанням
кількості відмов від дитини і т. п. Такий інтерес зумовлений увагою
до проблем особистісного розвитку дорослої людини, у тому числі у
зв’язку з її новою роллю – матері або батька. Етап вагітності при
цьому є переломним етапом у формуванні як материнського, так і
батьківського ставлення. Саме цей етап перебуває сьогодні в центрі
багатьох досліджень у межах психології розвитку. 

ММееттооюю  ссттааттттіі є презентація результатів емпіричного дослі-
дження впливу емоційних стосунків у сім’ї на тип переживання
жінкою вагітності.

У сучасних дослідженнях (Г. Філіппова, М. Коваленко, С. Міню-
рова, І. Добряков, В. Брутман, А. Варга, І. Хамітова, Т. Леус, Н. Ма-
мишева, О. Захаров, М. Чібісова, Н. Кедрова та ін.) досить детально
визначено особливості психологічного стану жінки під час вагіт-
ності, динаміка цих станів, пов’язана з успішністю її адаптації до
материнства. Ряд авторів (А. Кошелєва, В. Перегуда, І. Ільїна,
Г. Свердлова, Е. Соколова, І. Чеснова та ін.) показують зв’язок емо-
ційного благополуччя дитини з типом материнського ставлення і
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стилем материнсько-дитячої взаємодії. Психологічне здоров’я сім’ї
і чинники, що впливають на нього, розглянуто в працях О. Анто-
нова, І. Дементьєвої, О. Захарова, В. Торохтія, Е. Ейдеміллера.

ООбб’’єєккттоомм дослідження стало переживання жінкою стану
вагітності. ППррееддммееттоомм дослідження є вплив емоційних стосунків
із членами родини на тип психологічного компонента гестаційної
домінанти (ПКГД) вагітної жінки.

У дослідженні було висунуто ггііппооттееззуу, що емоційні стосунки з
партнером і членами розширеної родини впливають на пере-
живання жінкою стану вагітності та на формування типу пси-
хологічного компонента гестаційної домінанти. Гармонійні сто-
сунки в родині формують оптимальний тип ПКГД.

Для досягнення мети було використано методи дослідження
типу ПКГД, сімейної ситуації та стосунків з партнером.

1. ТТеесстт  ссттааввллеенньь  ввааггііттннооїї І. Добрякова [2]. Концептуальною
основою тесту є теорія психології відносин В. Мясищева, де осо-
бистість постає як динамічна система відносин. Материнство роз-
глядається при цьому крізь призму єдності організму та особис-
тості. Тест містить три блоки тверджень, що відображають:
1) ставлення жінки до себе, вагітної; 2) взаємини жінки в системі
“мати-дитина”, яка формується; 3) як вагітна жінка оцінює став-
лення до неї оточуючих. Тест дає змогу визначити тип психо-
логічного компонента гестаційної домінанти й провести якісний
аналіз; виявити ті відносини, що потребують корекції.

2. ККооллььооррооввиийй  ттеесстт  ссттааввллеенньь. Цей тест є клініко-психодіа-
гностичним методом, призначеним для вивчення емоційних ком-
понентів ставлення людини до значущих для неї людей, і відо-
бражає як свідомий, так частково неусвідомлюваний рівні цих вза-
ємин. Теоретичною основою стали: концепція відносин В. Мяси-
щева, ідеї Б. Ананьєва щодо образної природи психічних структур
будь-якого рівня та складності, уявлення О. Леонтьєва про чуттєву
тканину смислових утворень особистості. Згідно з ними ставлення
особистості, які регулюють складні процеси її спілкування і
діяльності, мають чуттєву, наочно-образну психічну природу.
Розбіжність між чуттєвими і вербальними компонентами ставлень
визначає неадекватне усвідомлення стосунків, характерне для
невротичних конфліктів та порушень емоційно-афективної сфери.
Методичною основою тесту є кольорово-асоціативний експери-
мент, який дає змогу виявити досить глибокі, частково неусвідом-
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лювані компоненти стосунків, оминаючи при цьому захисні
механізми вербальної системи свідомості [3]. У дослідженні цю
методику було використано для виявлення основної потреби
вагітної жінки в цей момент та джерела внутрішньої напруги для
кращого розуміння наявності того чи іншого типу ПКГД.

3. ССііммееййннаа  ссооццііооггррааммаа. Метод був розроблений Е. Ейдемілле-
ром, модифікувала його до застосування та інтерпретувала Т. Ру-
мянцева [4]. Методика являє собою малюнковий проективний
тест. Досліджуваним пропонують на аркуші паперу, де вже нама-
льовано коло радіусом 110 мм, зобразити у вигляді кружечків се-
бе, членів своєї родини, включивши за бажанням у малюнок своїх
батьків, батьків партнера і близьких родичів. Для аналізу важли-
вими є такі критерії, як розмір фігур, їх розташування у просторі
тестового поля кола та щодо інших членів сім’ї, відстань між фі-
гурами. Методика сімейної соціограми дає змогу з’ясувати сі-
мейну модель партнерів, динаміку сімейних взаємовідносин, міс-
це людини в системі міжособових сімейних стосунків і, крім того,
визначити рівень її близькості-відчуженості в цих стосунках.

4..  ООппииттууввааллььнниикк  ““ППррааввддаа  ччии  ооммааннаа??””..  Автор – В. Москаленко,
модифікувала до застосування та інтерпретувала опитувальник
Т. Румянцева [1]. Питання складено на основі даних відомого
американського психотерапевта Жаннет Уойтітц: тринадцять
тверджень охоплюють найбільш поширені помилки або ілюзії
людей, які будують близькі стосунки. За допомогою опиту-
вальника можна виявити не лише індивідуальну потребу в злитті
з партнером, рівень особистісної симбіотичності, упевненості в
собі, а й скласти за наявності відповідей обох партнерів прогноз їх
сумісності. Крім отримання інформації про міру правильності чи
помилковості поглядів людини (чи не введено її в оману), можна
уточнити й притаманні їй основні помилки.

Дослідження проводилося на базі міського пологового бу-
динку № 2 м. Кривого Рогу на добровільній основі. Вибірка скла-
далася з 34 вагітних жінок. Вагітність була першою для 16 жінок
(50%), другою – для 8 жінок (24%), третьою – для 4 жінок (12%),
п’ятою – для 3 жінок (9%), ще 3 жінки (6%) не надали інформації
стосовно того, якою за рахунком була їхня вагітність. Виявилося,
що 20 жінок (58%) ніколи не робили аборт, 7 жінок (20,5%)
робили один раз, 3 жінки (9%) – 2 рази, одна жінка (3%) – 3 рази,
ще одна жінка (3%) – 4 рази, 2 жінки (6%) не надали інформації
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щодо кількості абортів. Бажаною та запланованою вважають ва-
гітність 25 жінок (74%), незапланованою – 7 (21%), 2 жінки (6%)
не надали інформації щодо цього.

Виходячи з даних про тривалість шлюбу та дошлюбних стосунків,
було зроблено припущення, що на стадії зрілих партнерських
стосунків перебувають 13 жінок (39%), на стадії конфронтації – 14
(42%), не перебуває у шлюбі одна жінка (3%), живуть у цивільному
шлюбі 2 жінки (6%), ще одна жінка залишилася вдовою, 3 жінки (9%)
не надали інформації стосовно тривалості стосунків з партнером.

За результатами тесту ставлень вагітної було визначено тип
психологічного компонента гестаційної домінанти вагітних жі-
нок. Оптимальний тип виявлено в 11 жінок (33%), ейфоричний –
у 3 (9%), тривожний – в однієї (3%), оптимально-ейфорічний – у
9 (24%), оптимально-тривожний – у 3 (9%), тривожно-депресив-
ний – в однієї (3%), амбівалентний (усі вибори) – у 5 (20%).

Для аналізу даних, отриманих за допомогою методики
“Сімейна соціограма” ми виокремили такі критерії:

– наявність на малюнку фігури ще не народженої дитини;
– включеність у коло близьких родичів;
– ключеність у коло людей, що не мають прямого стосунку до сім’ї; 
– відстань до чоловіка; 
– наявність відстані між фігурами (відстань між фігурами де-

монструє особливості психологічної дистанції між членами сім’ї,
виявляє рівень їх близькості-віддаленості. Віддаленість однієї фі-
гури від іншої може свідчити про конфліктні стосунки в сім’ї.
“Злипання”, коли фігури накладаються одна на одну, торкаються
одна одної або одна міститься в іншій, свідчить про недиферен-
ційованість Я у членів сім’ї, наявність симбіотичних зв’язків);

– центральна фігура (в нормі центром є нуклеарна родина);
– збереження ієрархії.
Враховуючи наведені вище критерії, сімейна соціограма оці-

нювалася нами за 7-бальною шкалою. По 6 балів отримали ма-
люнки 3 жінок (9%), по 5 балів – 4 жінок (12%), по 4 бали – 13
жінок (42%) і 3 бали – 12 жінок (33%).

Отримані за допомогою опитувальника “Правда чи омана?” ре-
зультати оцінювання вираженості індивідуальної потреби вагітних
жунок у злитті з партнером представлено в табл. 1. Динаміку вираз-
ності потреби від реальної до бажаної ситуації презентує табл. 2.
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Таблиця 2
РРееззууллььттааттии  ооццііннюювваанннняя  ддииннааммііккии  ввиирраажжееннооссттіі  ппооттррееббии  ввааггііттнниихх

жжіінноокк  уу  ззллииттттіі  зз  ппааррттннеерроомм  ––  ввіідд  ррееааллььннооїї  ддоо  ббаажжааннооїї  ссииттууааццііїї

111155

Таблиця 1
РРееззууллььттааттии  ооццііннюювваанннняя  ввиирраажжееннооссттіі  ііннддииввііддууааллььннооїї  ппооттррееббии

ввааггііттнниихх  жжіінноокк  уу  ззллииттттіі  зз  ппааррттннеерроомм  (%)
ВВииррааззннііссттьь  ппооттррееббии  вв

ссииммббііооттииччнниихх  ссттоо--ссууннккаахх
зз  ппааррттннеерроомм

УУ  ррееааллььнніійй  ссииттууааццііїї  ((ттаакк,,
яякк  єє  ннаассппррааввддіі))

УУ  ббаажжаанніійй  ссииттууааццііїї  ((ттаакк,,
яякк  ххооччееттььссяя))

низька 47 21
середня 44 50
висока 9 20
відмова від відповіді - 9

ДДииннааммііккаа  ввиирраажжееннооссттіі
ппооттррееббии  вв  ссииммббііоо--
ттииччнниихх  ссттооссууннккаахх  зз

ппааррттннеерроомм

ККііллььккііссттьь
жжіінноокк

ЧЧаассттккаа  уу
ввииббііррцціі  ((%%))

ДДииннааммііккаа
ввиирраажжееннооссттіі

ппооттррееббии  вв
ссииммббііооттииччнниихх

ссттооссууннккаахх  зз
ппааррттннеерроомм

ККііллььккііссттьь
жжіінноокк  

ЧЧаассттккаа  уу
ввииббііррцціі

((%%))

низька-низька 6 17,5 середня-
низька 1 3

низька-середня 7 20,5 висока-низька 1 3

низька-висока 2 6 висока-
середня 1 3

Досить наочним видається той факт, що ситуація реальності і
ситуація бажання значно відрізняються одна від одної. Якщо в
реальності 47% жінок мають низький рівень симбіотичності в
стосунках, то в бажаній ситуації на тій самій позиції реалі-
стичного погляду на стосунки та низької вираженості потреби в
симбіозі залишається лише 21% жінок. Середню вираженість
потреби в симбіотичних стосунках і в ситуації реальності, і в ба-
жаній ситуації мають близько половини жінок (44% і 50%,
відповідно). Цікавою є тенденція щодо високої вираженості по-
треби в злитті з партнером: лише 9% жінок мають високий рівень
злиття в реальному житті, і 20% прагне до такого стану речей у
своїх бажаннях. Можна зробити припущення, що в стані пере-
живання вагітності жінка прагне до максимально тісних стосунків
з партнером, її індивідуальна потреба в симбіотичних стосунках є
досить вираженою. Наприклад, 80% жінок оцінили позиції “Ми –
одне ціле ” і 71% жінок – “Ти будеш інстинктивно розуміти всі мої



бажання та потреби ” – як бажані, що вказує на актуалізовану по-
требу в злитті з партнером. Це можна інтерпретувати як критерій
здорового перебігу вагітності, коли жінка таким чином готується
до побудови стосунків з дитиною, з якою повинна перебувати в
симбіозі з перших хвилин життя новонародженного.

У результаті дослідження було виявлено взаємозв’язок емоційних
стосунків у родині з типом психологічного компонента гестаційної
домінанти. При цьому як допоміжні використовувалися анамнес-
тичні дані та результати кольорового тесту ставлень (на прикладі ос-
новної потреби на даний момент і джерела внутрішньої напруги).

Отже, за сімейну соціограму найвищі оцінки (6 балів) отри-
мали малюнки 9% жінок. Було розглянуто такі типи психоло-
гічного компонента гестаційної домінанти: оптимальний, опти-
мально-ейфоричний та оптимально-тривожний. Важливим є те,
що загалом тип ПКГД має тут “оптимальну основу”. Зауважимо,
що на тип переживання вагітності жінками цієї групи впливає не
лише сімейна ситуація, а й низка інших чинників: а) усі жінки
чекають на першу дитину; б) усі вони вважають вагітність запла-
нованою і бажаною; в) усі жінки групи мають середню вираже-
ність потреби в симбіотичних стосунках з партнером; г) для всіх
жінок цієї групи основною цінністю на даний момент є дитина.

Малюнки 12% жінок отримали по 5 балів. Типи психологіч-
ного компонента гестаційної домінанти – оптимально-ейфорич-
ний та амбівалентний (трапляються всі вибори відповідей). З
огляду на дані, отримані за допомогою опитувальника “Правда чи
омана?”, можна припустити, що всі жінки цієї групи задоволені
стосунками з партнером, оскільки показники “в реальній ситуа-
ції” і “в бажаній ситуації” повністю збігаються. Можливо, такі за-
доволеність та гармонійність емоційних стосунків з іншими чле-
нами сім’ї впливають на переживання жінкою вагітності таким
чином, що в неї формується оптимально-ейфоричний тип ПКГД,
а на місце основної потреби висувається сама вагітна жінка та по-
логи. Лише для однієї жінки із цієї групи пологи є джерелом
внутрішньої напруги, але, враховуючи досить гармонійний малю-
нок сім’ї та бажаність дитини, це можна пояснити страхом перед
медичними маніпуляціями.

Малюнки 42 % жінок оцінено нами в 4 бали. Типи психологіч-
ного компонента гестаційної домінанти: оптимальний, ейфо-
ричний, амбівалентний, оптимально-ейфоричний, оптимально-
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тривожний, тривожно-депресивний. Такий широкий спектр да-
них може свідчити про те, що на переживання жінками цієї гру-
пи стану вагітності, окрім емоційних стосунків із сім’єю, вплива-
ють й інші чинники: вік, кількість переривань вагітності, скільки
було вагітностей, чи є теперішня вагітність запланованою. Важ-
ливим чинником є, безперечно, стосунки з партнером. Наприк-
лад, двоє випробуваних жінок з амбівалентним типом ПКГД ос-
новною потребою визнали себе самих, дитину і пологи, а джере-
лом внутрішньої напруги – чоловіка.

І, нарешті, малюнки 33% жінок оцінено в 3 бали. Типи психо-
логічного компонента гестаційної домінанти: оптимальний, ей-
форичний, амбівалентний, оптимально-ейфоричний та опти-
мально-тривожний. Така кількість балів за сімейну соціограму не
досягає середніх значень, що свідчить про не вповні сприятливі
сімейні стосунки, певні проблеми в сім’ї. Те, що більше половини
жінок цієї групи продемонстрували оптимальний тип ПКГД,
можливо вказує на те, що емоційні стосунки в розширеній сім’ї
недостатньою мірою впливають на переживання жінками цієї
групи стану вагітності. Припускаємо, що в цих випадках пере-
важило настановлення на соціально позитивні відповіді.

ВВииссннооввккии.. Отже, питання впливу емоційних стосунків із члена-
ми сім’ї на переживання жінкою стану вагітності є досі недостат-
ньо розробленим у сучасній психологічній літературі.

Емпіричне дослідження підтвердило факт впливу сімейних
емоційних стосунків на тип психологічного компонента геста-
ційної домінанти. Сприятлива сімейна ситуація і гармонійні сто-
сунки з родичами сприяють формуванню оптимального типу
ПКГД у вагітної та визнанню дитини за основну цінність на да-
ному етапі життя жінки. Випробувані, що характеризують сі-
мейну ситуацію як досить сприятливу, демонструють ейфоричну
основу типу ПКГД, а за основну цінність (усвідомлено чи ні) ви-
знають самих себе. У жінок із середньогармонійною сімейною си-
туацією на формування типу ПКГД впливають інші чинники та
індивідуальні властивості особистості. У деяких випадках емо-
ційні стосунки в розширеній сім’ї не належним чином впливають
на переживання жінкою стану вагітності.
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ППССИИХХООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ  ССВВІІТТ  ООССВВІІТТИИ

ІІвваанн  ББааттррааччееннккоо,,  ВВііттаа  ККооввааллееннккоо

ЕЕККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННЕЕ  ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННННЯЯ  ААННТТИИЦЦИИППААЦЦІІЙЙННИИХХ
ССХХЕЕММ  ККООММУУННІІККААТТИИВВННООГГОО  ДДООССВВІІДДУУ  ППЕЕДДААГГООГГІІВВ

ППррооббллееммаа.. Повсякденна практика педагогічного спілкування дає
досить багато прикладів того, що майстерність педагога у сфері пе-
дагогічного спілкування проявляється не лише і не стільки в умінні
створювати складні конструкції комунікативної взаємодії з учнями,
а у власне елементарних педагогічних звертаннях. Різноманітність
конкретних форм, яких може набувати одне і те ж саме педагогічне
звертання, велика кількість варіантів реагування учня на це звер-
тання, не завжди однозначний характер взаємозв’язку педагогічних
дій і їх результатів, залежність останніх від великої кількості факто-
рів (індивідуальність і вік учня, його стан, умови та контекст нав-
чання тощо) потребують відповідної складності та удосконалення
тих підструктур досвіду, які забезпечують функціонування такого,
здавалося б, елементарного акту педагогічного спілкування.

Сьогодні тема комунікативної компетентності педагога є досить
актуальною і розглядається в контексті різних проблем психологіч-
ного характеру [1-3]. Однак антиципаційні схеми комунікативного
досвіду педагогів досі залишалися поза увагою дослідників. Висвіт-
лення цієї проблеми стало ммееттооюю нашого дослідження.

Поняття антиципаційної схеми визначається в психологічній
літературі не завжди однозначно. У нашій розвідці ми скористає-
мося загальним визначенням схеми, яке запропонував Ф. Батлер.
“Схема, – наголошує він, – являє собою активну організацію ми-
нулих реакцій або минулого досвіду, яка завжди бере участь у
будь-якій пристосувальній природній реакції. Коли в поведінці
проявляється чітка послідовність або систематичність, окрема ре-
акція існує лише тому, що вона пов’язана з іншими схожими
реакціями, які були певним чином організовані, але які діють не
просто як індивідуальні елементи, йдучи один за одним, а як
єдине ціле. Управління за допомогою таких схем являє собою
найбільш надійний з усіх способів, завдяки яким на нас може
впливати досвід, набутий у минулому” (цит. за [1, с. 81–82]).
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Беручи за основу наведене вище визначення, антиципаційною
схемою ми називатимемо активно організовані структури до-
свіду, за допомогою яких суб’єкт здійснює акти антиципації. Ан-
тиципаційні схеми можна також розглядати як окремі різновиди
когнітивних структур, під якими розуміють “внутрішні відносно
стабільні психологічні системи репрезентації знань у найбільш
широкому значенні, які разом з тим є системами виокремлення та
аналізу актуальної інформації. Це свого роду “кристалізовані
матриці” отримання знань про навколишній світ” [2, с. 31].

Антиципаційні схеми, які дають педагогу змогу антиципувати ре-
акції учня на педагогічне ставлення, є прикладом найбільш простих
різновидів антиципаційних схем комунікативного досвіду педагога.
А проте роль цих схем у забезпеченні ефективності педагогічного
спілкування досить суттєва. Без уміння передбачати навіть найрізно-
манітніший репертуар педагогічних дій залишатиметься тільки “без-
дієвим вантажем”, оскільки успішний педагог може вдаватися тільки
до тих дій, результат яких він може адекватно передбачити.

Узагальнюючи розглянуті роздуми, можемо зробити припу-
щення, що особливості організації антиципаційних схем педа-
гогів тісно пов’язані з ефективністю педагогічного спілкування.
Саме в цьому і полягає теоретична та практична цінність експе-
риментального розроблення наведеного припущення.

Значний інтерес становлять математичні моделі антиципа-
ційних схем комунікативного досвіду педагогів. Найбільш вдалими
з погляду планування та обробки даних експериментального до-
слідження видаються математичні моделі досліджуваних явищ, хоч
їх використовують поки що лише для порівняно обмеженого кола
психічних явищ. Утім, зауважимо, що перелік психічних явищ, які
піддаються математичному моделюванню, невпинно розширю-
ється. Більше того, сучасна психологія досягла того рівня, коли
математичні моделі, як зазначав Б. Ломов, стають складовими час-
тинами власне психологічних теорій [3, с. 34]. У своєму дослідженні
ми спробуємо показати, що антиципаційні схеми комунікативного
досвіду педагогів (далі АСКДП) є ще однією сферою, де з огляду на
останні дослідження психології і математики стає можливим
використання методу математичного моделювання.

У сучасній психологічній науці означилося кілька підходів до
математичного моделювання. Один із них – структурний. Цей
підхід полягає в тому, що структуру психічних явищ описують за
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допомогою математичної символіки і відповідних математичних
структур. Саме цей підхід і буде представлено в цьому досліджен-
ні, оскільки антиципаційні схеми, котрі ми вивчаємо, є специфіч-
ними структурними утвореннями комунікативного досвіду.

Наше завдання – обрати таку математичну структуру, яка могла
б послужити моделлю досліджуваних нами АСКДП. У більш широ-
кому плані означену проблему вже розглядав Г. Суходольський,
який запропонував використовувати метод графів у дослідженні
психічних явищ. Саме цим методом скористаємося і ми, беручи до
уваги особливості структурних зв’язків в антиципаційних схемах.

Як відомо, у математиці під графом розуміють математичну
структуру, яка складається з вершин та набору упорядкованих або
неупорядкованих пар вершин. При цьому неупорядкована пара
називається ребром, а упорядкована – дугою. Граф, який містить
лише дуги, називається орієнтованим.

Існує два основних способи створення графу – матричний і
графічний. У першому випадку з номерів вершин графу склада-
ють матрицю, в якій за допомогою чисел характеризується спів-
відношення між вершинами графу. У класичній теорії графів для
цього використовують, як правило, тільки числа 0 та 1. Для орієн-
тованого графу “1” означає, що ця упорядкована пара створює
дугу, а “0” – що між вказаними вершинами дуги немає. На-
приклад, нехай існує множина вершин графу

Тоді в матричній формі граф можна задати, наприклад, так:
7654321 aaaaaaa
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Графічним способом орієнтований граф можна зобразити у
вигляді точок, які визначають вершини графу і стрілок між
вершинами, що утворюють дуги графу (рис.1).

Рис. 1. Графічний спосіб створення графу

Останнім часом з розвитком теорії нечітких множин з’явилося
і поняття нечіткого графу. У нечіткому графі факт наявності дуги
між вершинами графу характеризується не лише числами 0 та 1, а
й усіма числами з відрізку (0; 1), тобто відношення між вер-
шинами описуються функцією належності. Тому в разі графіч-
ного зображення над дугами надписують функцію належності.
Для більшої наочності дуги можна робити різної товщини
залежно від значення функції належності (рис.2).

Рис. 2.  Способи зображення нечіткого графу

Для математичного моделювання АСКДП найбільш придатни-
ми видаються саме нечіткі орієнтовані графи. Якщо суб’єктивні мо-
делі комунікативних подій вважати вершинами графу, то суб’єктив-
ні ймовірні зв’язки між ними, які відображають можливість почат-
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ку однієї комунікативної події слідом за іншою, створюють нечітке
відношення, яке можна зобразити у вигляді нечітких дуг. Наведемо
як ілюстрацію гіпотетичний приклад (рис. 3).

Рис. 3. Нечіткі орієнтовані графи
в математичному моделюванні АСКДП

Аксіоматичний остов класичного орієнтованого графу, як
бачимо, не дає змоги відобразити ймовірнісний характер зв’язків
між суб’єктивними моделями комунікативних подій, але у ви-
падку нечіткого орієнтованого графу математичну і психологічну
парадигми можна зіставити.

Вибрана нами загальна математична модель, як ми показали
раніше, досить чітко співвідноситься з нашими концептуальними
уявленнями про антиципаційні схеми. Ця модель може слугувати
своєрідними “гносеологічними рамками”, використовуючи які ми
можемо формулювати гіпотези та подавати отримані експеримен-
тальні дані у відповідній матричній або графічній формі. Це від-
криває широкі можливості для аналізу та обробки даних. Крім того,
опора на нечіткий орієнтований граф як модель АСКДП дає вже і
певні методичні настановлення щодо розроблення процедур їх емпі-
ричного виявлення, вирізняючи ті елементи, які слід виявити: мно-
жину суб’єктивних моделей комунікативних подій (вершини графу)
та множину ймовірнісних зв’язків між комунікативними подіями
(нечіткі дуги графа). При цьому суб’єктивні моделі антиципаційних
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схем, які ми досліджуємо в цій роботі, можна розподілити на дві
групи – множину суб’єктивних моделей педагогічного звертання та
множину суб’єктивних моделей реагування учня на ці звертання.
Вищесказане можна подати у формальному вигляді:

У розглянутому випадку ми маємо справу з антиципаційною
схемою, що є системою з нечіткими відношеннями першого
порядку. Якщо врахувати, що самі суб’єктивні ймовірності мають
нечіткий характер, то можна припустити ще й іншу математичну
модель АСКДП. Формально таку модель можна записати так:

На графіку значенням суб’єктивних імовірностей відповідає
не одне певне значення відрізку [0; 1], не чітке значення чисел,
тобто в другій моделі суб’єктивні ймовірнісні зв’язки в
антиципаційних схемах апроксимуються нечітким відношенням
не першого, а другого порядку (рис. 5).
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Рис.4. Графічне зображення функції належності

Рис.5. Суб’єктивні ймовірнісні зв’язки в антиципаційних схемах

Таким чином, друга модель трактує антиципаційну схему як
систему з нечіткими відношеннями другого порядку. Крім того,
важливо враховувати і той факт, що на множині суб’єктивних
моделей педагогічного звертання та множині суб’єктивних моде-
лей реакцій учня можна виявити також певні системи семантичних
відношень. Згідно з нашою концептуальною моделлю, суб’єктивні
моделі комунікативних подій можуть перебувати як у відношеннях
координації, так і у відношеннях суб- та суперординації.

Що стосується методики досліджень, то у своїй роботі ми спи-
ралися на досвід та ідеї, накопичені в психосемантичних розро-
бках (В. Петренко, А. Шмельов, Дж. Келлі, Ф. Франселла, Д. Банні-
стер) [4; 5]. При цьому найбільш близьким нам видається мето-



дологічний принцип, описаний Ф. Франселлою, Д. Банністе-
ром [5], згідно з яким емпірична процедура з виявлення АСКДП
вибудовується у формі відповідним чином структурованого ін-
терв’ю з педагогом. Основна вимога до структури такого інтерв’ю
полягає в тому, що “досліджуваний має висловлювати свої думки
в зручній для інтерпретації формі” [5, с. 180].

Франселла і Банністер розглядають два загальних способи струк-
турування інтерв’ю:

1) випробуваному пропонують набір елементів з однієї предмет-
ної сфери, щодо якої функціонують досліджувані структури сфери
(наприклад, конструкти), і задають при цьому способи оперування
цими елементами. Хід, результати інтерв’ю та аналіз отриманих екс-
периментальних даних фіксують у спеціально розробленій таблиці;

2) випробуваний отримує завдання, що містить спеціальні сис-
теми конструкцій і запитань, відповідаючи на які він міг би висло-
вити думки, що характеризують ті чи інші компоненти структур
його досвіду, а також взаємозв’язки між цими компонентами.

Проведений нами експеримент охоплював три етапи.
Перший – дослідження індивідуальних конструктів, які викори-
стовують педагоги для оцінювання учня, ситуації, педагогічного
звертання, і конструктів, які вони використовують при анти-
ципуванні реакції учня. Другий – на основі аналізу конструктів
педагогів створювалися стандартизовані матриці виявлення
зв’язків між категоріальними моделями комунікативних подій. В
одному типі таблиць імовірнісні зв’язки розглядалися як нечітке
відношення першого типу, а в другому – як нечітке відношення
другого типу. Третій – оцінювання ефективності педагогічного
звертання цих педагогів; при цьому роль експертів виконували
директор, завуч школи і троє вчителів. Для оцінювання викори-
стовувалася п’ятибальна шкала (5 – найвищий рівень май-
стерності педагогічного звертання, 1 – найнижчий рівень). Зага-
лом у дослідженні брали участь 44 педагоги.

Розглянувши математичні моделі АСКДП, ми дійшли виснов-
ку, що методологічні процедури їх виявлення повинні включати
такі моменти:

– окреслення множини суб’єктивних моделей комунікативних
подій, які в контексті поставленої експериментальної задачі поді-
ляються на множину суб’єктивних моделей педагогічного звер-
тання і множину суб’єктивних моделей реагування учня;
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– виявлення імовірнісних зв’язків між цими множинами
суб’єктивних моделей.

Щоб дослідити суб’єктивні моделі педагогічного звертання, ми
запропонували педагогам описати у вигляді категорій якомога
більше різноманітних форм, у яких можна пред’явити учневі
педагогічне звертання “іди сюди”. Причому описувати форми
педагогічного звертання вчитель повинен був у вигляді про-
тилежних пар категорій. Це дало б змогу виявити не лише самі
суб’єктивні категоріальні моделі педагогічного звертання, а і їх
поєднання в біполярні конструкти.

Аналогічним способом ми виокремили суб’єктивні моделі та їх
конструкти, які педагог використовує, оцінюючи індивідуаль-
ність учня та особливості педагогічної ситуації, а також з’ясувати
суб’єктивні категоріальні моделі та конструкти для оцінювання
антиципаційних реакцій учня на педагогічне звертання.

Маючи такі елементарні категоріальні моделі комунікативних
подій, дослідник може вже самостійно побудувати і більш складні
категоріальні моделі: наприклад, наказ “важкому” учневі в кон-
фліктній ситуації – прохання, адресоване “важкому” учневі в
конфліктній ситуації (табл.).

Таблиця
ВВиияяввллеенннняя  ййммооввііррнніісснниихх  ззвв’’яяззккіівв  ммііжж  ммооддеелляяммии

ккооммууннііккааттииввнниихх  ппооддіійй

ППееддааггооггііччннее
ззввееррттаанннняя ППррооггннооззооввааннаа  ррееааккццііяя  ууччнніівв

Прохання, адресова-
не учневі в кон-
фліктній ситуації

виконає не виконає

Наказ “важкому”
учневі в конфліктній
ситуації

малоймовірно найбільш імовірно

Рядки наведеної таблиці відповідають суб’єктивним моделям
педагогічних звертань, а стовпчики – суб’єктивним моделям реа-
гування учня на ці звертання. Дослідник використовує таблицю в
такий спосіб: дає завдання випробовуваному виставити в певних
її клітинках імовірність того, що на ту чи ту форму педагогічного
звертання в конкретній ситуації буде відповідна реакція. При
цьому оцінювати ймовірність випробувані можуть в різних



формах. Виходячи з побудованих нами математичних моделей
антиципаційних схем, таких форм може бути три: 

1) оцінювання випробуваним своєї суб’єктивної ймовірності в
числових значеннях (у відсотках);

2) оцінювання випробуваним своєї суб’єктивної ймовірності в
значеннях лінгвістичної змінної (імовірно – малоймовірно);

3) опис оцінювання суб’єктивної ймовірності за допомогою
функції належності суб’єктивної ймовірності.

Для побудови функції належності суб’єктивної ймовірності було
використано прямий метод для одного експерта [6]. При цьому
брався відрізок (0–100%), оскільки в процесі дослідження з’ясувалося,
що випробуваним зручніше оперувати відсотками (перехід від шка-
ли (0,1) до шкали (0, 100%) і навпаки виконується елементарно).

Процедура побудови функції належності в нашому дослі-
дженні складалася з графічного зображення випробуваним того,
наскільки кожне значення з відрізка (0, 100%) по осі абсцис відпо-
відає відчуттю суб’єктивної ймовірності цієї комунікативної
події. Для характеристики цієї міри відповідності використо-
вувалися значення відрізка (0, 100%) по осі ординат. Отриманий
таким чином графік і був описом функції належності цієї ймо-
вірності. Причому якщо таблиця ймовірнісних зв’язків кому-
нікативної події має невелику розмірність, як у наведеному прик-
ладі, графіки функцій належності можна зобразити прямо в клі-
тинках відповідних їм суб’єктивних імовірностей.

Заповнивши таблицю ймовірнісних зв’язків комунікативних по-
дій будь-яким із розглянутих способів, отримуємо дескриптивну
математичну модель АСКДП. Якщо таблицю ймовірнісних зв’язків
побудувати з усіх можливих моделей, отриманих шляхом комбі-
нації виявлених на попередніх стадіях суб’єктивних моделей
педагогічного звертання, індивідуальних особливостей учня і т. ін.,
то побудована таким чином таблиця матиме, зрозуміло, значно
більшу розмірність, та й процедура заповнення такої таблиці займе
набагато більше часу. Тому було поставлено завдання пошуку більш
оперативних емпіричних процедур для дослідження АСКДП.

Побудову оперативних емпіричних процедур, на нашу думку,
краще організувати таким чином, щоб випробовуваний викори-
стовував уже готові суб’єктивні моделі комунікативних подій.
Тобто його завданням буде лише оцінювати ймовірнісні зв’язки.
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Іншими словами, дослідження в даному випадку проводиться на
основі однієї стандартної матриці комунікативних подій. 

Спираючись на ідеї Дж. Келлі [7], Ф. Франселли, Д. Банністе-
ра[5] та інших учених[6–9], які розглядали людину як творця
індивідуальних систем конструктів для оцінювання та прогнозу-
вання подій, спробуємо надати антиципаційним схемам вигляду
конструктів. Оскільки сам по собі конструкт не може бути одини-
цею аналізу, пропонуємо таку структуру конструктів, яка об’єдну-
ватиме в собі три компоненти-конструкти:

– вхідний конструкт – оцінювання педагогічного звертання,
учня та ситуації;

– вихідний конструкт – антиципування реакції учня;
– імовірнісний конструкт у будь-якій формі з усіма градаціями.
Отже, можна виділити особливий тип антиципаційних схем –

гіперконструкти.
ВВииссннооввккии.. На основі аналізу отриманих експериментальних

даних було виявлено такі закономірності:
1. Показники категоріальної диференційованості АСКДП пози-

тивно корелюють з рівнем ефективності педагогічного звертання.
2. Із зростанням майстерності педагогічного спілкування

кількість описаних форм педагогічного звертання, що виявля-
ються у формі конструктів, а також кількість конструктів, які
описують реакцію учня на педагогічне звертання, суттєво зростає.
Найбільш поширеним у групі конструктів, які описують педаго-
гічне звертання, виявився конструкт “прохання – наказ”. Він
трапляється в кожного другого випробуваного. Серед кон-
структів, що антиципують реакції учнів, найбільш поширеним
був конструкт “виконання – невиконання” – він трапляється в
кожного другого. Також значна питома вага конструктів “байду-
жість – зацікавленість”, “імпульсивна – спокійна реакція”,
“виконання з бажанням–виконання як послуги”.

3. Показник інтенсивності ймовірнісних зв’язків АСКДП
відображає від’ємну кореляцію з рівнем ефективності педагогіч-
ного звертання. Послаблення ролі високоймовірнісних прогнозів
в антиципаційних схемах педагогів із зростанням їх майстерності
в спілкуванні, можливо, пов’язане з тим, що педагоги часто-густо
завищують, переоцінюють імовірнісні комунікативні події.
Удосконалення антиципаційних схем під впливом практичного
досвіду педагогічного спілкування послаблює або й зовсім усуває

Психологічний світ освіти

112299



Психологічні перспективи. Спеціальний випуск 2009

113300

таку тенденцію. Це виявляється і в тому, що інтенсивність імо-
вірнісних зв’язків, яка спочатку мала, власне кажучи, збитковий
характер, знижується до більш адекватного рівня.

Отже, висунута нами гіпотеза дістала підтвердження: існує по-
зитивний зв’язок між ефективністю педагогічного спілкування та
особливостями організації антиципаційних схем комунікатив-
ного досвіду педагогів.
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ССИИННДДРРООММ  ЭЭММООЦЦИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ВВЫЫГГООРРААННИИЯЯ
ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ

ППррооббллееммаа стрессоустойчивости в разных профессиях давно
привлекает внимание психологов различных направлений. Борьба
со стрессами и психологическим неблагополучием представляется
сегодня особо актуальной. Одной из проблем, в частности в педа-
гогической среде, является синдром эмоционального выгорания.

ЦЦеелльь ннаашшеейй  ррааббооттыы – определить причины возникновения
синдрома эмоционального выгорания и предложить действен-
ные способы борьбы с этим явлением.

Само возникновение и потом переживание стресса зависят не
столько от объективных, сколько от субъективных факторов, от
особенностей индивида, от того, как он оценивает ситуацию, как
рассчитывает и сопоставляет свои силы и способности с постав-
ленными требованиями. В зависимости от условий труда, эмоци-
ональной обстановки в коллективе, оценки деятельности человека
он по-разному реагирует на одинаковые жизненные ситуации.

В классических исследованиях Г. Селье [1] показано, что дли-
тельное воздействие стресса приводит к снижению общей психиче-
ской устойчивости организма, появлению чувства неудовлетворен-
ности результатами своей деятельности и в итоге может вызвать от-
каз от выполнения заданий в ситуациях повышенных требований,
неудач. Данные симптомы чаще наблюдаются в тех видах деятель-
ности, где необходим постоянный контакт с другими людьми.

Понятие состояния психической перегрузки впервые было при-
менено в исследованиях психологического феномена – синдрома
профессионального выгорания работников социальных профессий.
В начале 1970-х годов американский психолог Х. Фрейденбергер
впервые употребил словосочетание “психическое выгорание” (англ.
burnout – выгорание) в связи с анализом требований, предъявляемых
к социальным профессиям, основное содержание которых состав-
ляет межличностное взаимодействие (см. [2]). На сегодняшний день
в литературе, посвященной синдрому выгорания, указывается на зна-
чительное расширение сферы профессий, подверженных такой
опасности. Исследования на данную тему проводились в среде меди-
цинских работников, учителей, психологов, бизнесменов [3–10].
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Проведенные в различных странах исследования показали, что
наиболее подвержены синдрому выгорания педагоги. Представите-
лям этой профессии (учителям, воспитателям) приходится работать
в эмоционально напряженной атмосфере, которая требует постоян-
ного контроля над ситуацией. При этом чувство контроля над тем,
что происходит, может иметь решающее значение. Адекватные адап-
тивные реакции ведут к успешным и эффективным действиям, по-
вышая тем самым функциональную активность педагога, в то время
как дезадаптивные реакции ведут к собственно “выгоранию”.

Многие педагоги отмечают у себя наличие психических состо-
яний, дестабилизирующих профессиональную деятельность (тре-
вожность, уныние, подавленность, апатия, разочарование, хро-
ническая усталость). Данные симптомы мешают полноценному
управлению учебным и воспитательным процессом, принятию
воспитанников такими, какие они есть, упрощают эмоциональ-
ную сторону профессионального общения.

Впервые определение выгорания сформулировала в 1981 г.
К. Маслач, которая писала, что ссггооррааннииее  ((ввыыггооррааннииее))  ––  ээттоо  ссииннддрроомм
ээммооццииооннааллььннооггоо  ииссттоощщеенниияя,,  ээммооццииооннааллььнноо--ввооллееввааяя  ддееффооррммаацциияя
ссппееццииааллииссттаа,,  ввыыззввааннннааяя  ооссооббееннннооссттяяммии  ееггоо  ппррооффеессссииии;;  ииссттоощщееннииее
ээннееррггииии  уу  ппррооффеессссииооннааллоовв  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккооггоо  ии  ээммооццииооннааллььннооггоо
ззддооррооввььяя,,  ввккллююччааюющщееее  ррааззввииттииее  ооттррииццааттееллььнноойй  ссааммооооццееннккии,,  оотт--
ррииццааттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ррааббооттее  ии  ууттррааттуу  ппооннииммаанниияя  ии  ссооччуувв--
ссттввиияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ккллииееннттаамм [11].

К. Маслач подчеркивает, что сгорание – это не потеря творче-
ского потенциала, не реакция на скуку, а скорее эмоциональное ис-
тощение, возникающее на фоне стресса, вызванного межличност-
ным общением. Она условно разделяет симптомы эмоционально-
го выгорания на физические, поведенческие и психологические.

К физическим симптомам исследовательница относит такие
чувства и ощущения, как: усталость, чувство истощения, воспри-
имчивость к изменениям показателей внешней среды, астениза-
ция, частые головные боли, расстройства желудочно-кишечного
тракта, избыток или недостаток веса, одышка, бессонница.

К поведенческим симптомам причислены такие поведенческие
реакции: работа становится все тяжелее, а способность выполнять
ее все хуже; педагог рано приходит на работу и остается надолго;
поздно появляется на работе и рано уходит; берет работу на дом.
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К психологическим симптомам отнесены: чувство неосоз-
нанного беспокойства; чувство скуки; снижение уровня эн-
тузиазма; чувство обиды; чувство разочарования; неуверенность;
чувство вины; чувство невостребованности; легко возникающее
чувство гнева; раздражительность; мелочность; подозри-
тельность; чувство всемогущества (власть над судьбой другого
человека); ригидность; неспособность принимать решения; ди-
станционирование от учеников, воспитанников и стремление к
дистанционированию от коллег; повышенное чувство ответ-
ственности за учеников (воспитанников); усиливающееся из-
бегание; общая негативная установка на жизненные перс-
пективы; злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками.

Выгорание “инфекционно” и может быстро распространяться
среди сотрудников. Те, кто подвержен выгоранию, становятся ци-
никами, негативистами и пессимистами. Взаимодействуя с кол-
легами, которые находятся под воздействием такого же стресса,
они заражают своим эмоциональным состоянием окружающих и
превращают их в таких же циников и пессимистов. Наибольшая
вероятность того, что это произойдет, существует в коллективах с
высоким уровнем стресса.

В настоящее время сформировалось единое определение по-
нятия психического выгорания. Согласно современным данным,
под “психическим выгоранием” подразумевают состояние физи-
ческого, эмоционального и умственного истощения, проявляю-
щееся в профессиях социальной сферы [12]. Этот симптом вклю-
чает в себя три основные составляющие, выделенные К. Маслач:
эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и
редукцию профессиональных достижений.

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональ-
ной опустошенности и усталости, вызванное собственной работой.

Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду
и объектам своего труда. В социальной сфере деперсонализация
проявляется в бесчувственном, негуманном отношении к клиен-
там, приходящим для лечения, консультации, получения образо-
вания и т. д. Контакты с ними становятся формальными, обез-
личенными; возникающие негативные установки могут поначалу
иметь скрытый характер и проявляться во внутренне сдержи-
ваемом раздражении, которое со временем прорывается наружу и
приводит к конфликтам.
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Редукция профессиональных достижений – это возникновение у
работников чувства некомпетентности в своей профессиональ-
ной сфере, осознание неуспеха в ней [11].

После того, как феномен стал общепризнанным, закономерно
возник вопрос о факторах, способствующих развитию или, на-
оборот, тормозящих его. Традиционно они группировались в два
больших блока – особенности профессиональной деятельности и
индивидуальные характеристики самих профессионалов. Чаще
эти факторы называют внешними и внутренними или личност-
ными и организационными [13]. Некоторые авторы выделяли и
третью группу факторов, рассматривая содержательные аспекты
деятельности как самостоятельные. Так, Т. Форманюк выделяет
личностные, ролевые и организационные факторы [14].

Рассмотрим в качестве примера классификацию В. Бойко [15],
который выделяет ряд внешних и внутренних факторов как пред-
посылок, провоцирующих эмоциональное выгорание.

ГГррууппппаа  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ((ввннеешшнниихх))  ффааккттоорроовв, куда включа-
ются условия материальной среды, содержание работы и соци-
ально-психологические условия деятельности, является наиболее
представительной в области исследований выгорания. Не слу-
чайно в некоторых работах подчеркивается доминирующая роль
этих факторов в возникновении выгорания. Рассмотрим их. 

1. Хроническая напряженная психоэмоциональная деятель-
ность. Такая деятельность связана с интенсивным общением,
точнее, с целенаправленным восприятием учеников, коллег и
воздействием на них. Педагогу, работающему с людьми, прихо-
дится постоянно подкреплять эмоциями разные аспекты обще-
ния: активно ставить и решать проблемы, внимательно воспри-
нимать; усиленно запоминать и быстро интерпретировать визу-
альную, звуковую и письменную информацию, быстро взве-
шивать альтернативы и принимать решения.

2. Дестабилизирующая организация деятельности. Основные
ее признаки общеизвестны – нечеткая организация и планиро-
вание труда, недостаток оборудования, плохо структурированная
и расплывчатая информация, наличие в ней “бюрократического
шума” – мелких подробностей, противоречий, с которым связана
профессиональная деятельность. При этом дестабилизирующая
обстановка вызывает многократный негативный эффект: она
сказывается на самом педагоге.
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3. Повышенная ответственность за исполняемые функции и
операции. Представители массовых профессий обычно работают
в режиме внешнего и внутреннего контроля. Прежде всего, это
касается медиков, педагогов, воспитателей и т.д. Процессуальное
содержание их деятельности заключается в том, что постоянно
надо входить в состояние субъекта, с которым осуществляется
совместная деятельность, принимать на себя энергетические
“разряды” партнеров. На всех, кто работает с людьми и честно
относится к своим обязанностям, лежит нравственная и юриди-
ческая ответственность за благополучие вверенных деловых парт-
неров – пациентов, учащихся, клиентов.

4. Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной
деятельности. Таковая определяется двумя основными обстоятель-
ствами – конфликтностью по вертикали, в системе “руководитель-
подчиненный”, и по горизонтали, в системе “коллега – коллега”.
Нервозная обстановка побуждает одних растрачивать эмоции, а дру-
гих – искать способы экономии психических ресурсов. Рано или
поздно осмотрительный человек с крепкими нервами будет скло-
няться к тактике эмоционального выгорания: держаться от всего и
всех подальше, не принимать все близко к сердцу, беречь нервы.

5. Психологически трудный контингент, с которым имеет дело
профессионал в сфере общения. У педагогов и воспитателей это де-
ти с аномалиями характера, нервной системы и с задержками пси-
хического развития. В процессе профессиональной деятельности
почти ежедневно складываются ситуации, в которых педагог
вынужден проявлять повышенное эмоциональное реагирование.
Невольно специалист начинает избегать подобных случаев и при-
бегать к экономии эмоциональных ресурсов. В зависимости от
статистики своих наблюдений он добавляет, кого именно надо
эмоционально игнорировать: невоспитанных, распущенных,
неумных, капризных или безнравственных. Механизм психоло-
гической защиты найден, но эмоциональная отстраненность мо-
жет быть использована неуместно, и тогда профессионал не
включается в нужды и требования детей, их родителей. На этой
почве возникают недоразумение и конфликт – эмоциональное
выгорание проявилось своей дисфункциональной стороной.

Рассмотрим ввннууттррееннннииее  ффааккттооррыы..
1. Склонность к эмоциональной ригидности. Эмоциональное

выгорание как средство психологической защиты возникает чаще
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у тех, кто менее реактивен и восприимчив, более эмоционально
сдержан. Например, формирование симптомов “выгорания” бу-
дет проходить медленнее у людей импульсивных, обладающих
подвижными нервными процессами. Повышенная впечатлитель-
ность и чувствительность могут полностью блокировать рассма-
триваемый механизм психологической защиты и не позволят ему
развиваться. Нередко те, кто долго проработал в педагогической
профессии, так и не утратили отзывчивость, эмоциональную во-
влеченность, способность к соучастию и сопереживанию.

2. Интенсивная интериоризация (восприятие и переживание)
обстоятельств профессиональной деятельности. Данное психо-
логическое явление возникает у людей с повышенной ответ-
ственностью за порученное дело, исполняемую роль. Часты
ситуации, когда педагог воспринимает все слишком эмоцио-
нально, отдается делу без остатка. Каждый стрессогенный случай
из практики оставляет глубокий след в душе. Судьба, здоровье,
благополучие субъекта деятельности вызывает интенсивное
соучастие и сопереживание, мучительные раздумья и бессонницу.
Профессор Т. Решетова называет это безграмотным сочув-
ствием – полным растворением в другом, слабыми границами Я
(см. [14]). Постепенно эмоционально-энергетические ресурсы
истощаются и возникает необходимость восстанавливать их или
беречь, прибегая к тем или иным приемам психологической за-
щиты. Так, некоторые специалисты через какое-то время меняют
профиль работы и даже профессию. Часть молодых педагогов
покидает сферу образования в первые пять лет трудового стажа.
Но типичный вариант экономии ресурсов – эмоциональное вы-
горание. Педагоги спустя 11–16 лет приобретают энергосберега-
ющие стратегии исполнения профессиональной деятельности.

3. Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональ-
ной деятельности. Здесь имеется два аспекта. Во-первых, педагог
не считает для себя необходимым или почему-то не заинтересо-
ван проявлять соучастие и сопереживание субъекту своей дея-
тельности. Соответствующее умонастроение стимулирует не
только эмоциональное выгорание, но и его крайние формы –
безразличие, равнодушие, душевную черствость. Данный аспект
отражает ситуации, когда профессионал не умеет поощрять себя
за сопереживание и соучастие, проявляемые по отношению к
субъектам профессиональной деятельности. Систему самооценок
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он поддерживает иными средствами – материальными или пози-
ционными достижениями. Альтруистическая эмоциональная от-
дача для такого человека ничего не значит, и он не нуждается в
ней, не испытывает от нее удовлетворения. Естественно, “выго-
рать” ему просто и легко. Иное дело личность с альтруистиче-
скими ценностями. Для нее важно помогать и сочувствовать
другим. Утрату эмоциональности в общении она переживает как
показатель нравственных потерь, как утрату человечности.

4. Нравственные дефекты и дезориентация личности. Педагог
имеет нравственный дефект, обусловленный неспособностью
учитывать во взаимодействии с деловыми партнерами такие мо-
ральные категории, как совесть, добродетель, добропорядоч-
ность, честность, уважение прав и достоинств другой личности.

Нами было проведено пилотажное исследование, в котором
приняли участие 27 педагогов. Цель исследования – диагностика
эмоционального выгорания педагогов дошкольных учреждений.
Для исследования были использованы две методики: методика
“Исследование эмоционального выгорания” В. Бойко и “Много-
факторный личностный опросник FPI” (авторы И. Фаренберг,
Х. Зарг, Р. Гампел – модифицированная форма “В”). 

На основе полученных данных была предпринята попытка
установить зависимость между личностными и организацион-
ными факторами и развитием данного синдрома. Анализ полу-
ченных данных показал, что примерно 72% воспитателей до-
школьных учреждений в той или иной мере подвержены син-
дрому эмоционального выгорания. Наибольшее беспокойство
вызвал показатель “неадекватного эмоционального реагиро-
вания”, наблюдающийся в большей или меньшей степени у 89%
педагогов. Сформированность данного симптома говорит о том,
что профессионал перестает улавливать разницу между двумя
принципиально отличающимися явлениями: экономным прояв-
лением эмоций и неадекватным избирательным эмоциональным
реагированием. Неадекватная “экономия” эмоций ограничивает
эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе
ежедневных контактов. При этом человеку кажется, что он
поступает допустимым образом.

Следующим по выраженности является симптом “психосома-
тических и психовегетативных нарушений”, присутствующий в
большей или меньшей степени у 77 % испытуемых и свидетель-
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ствующий о значительном влиянии внешних и внутренних фак-
торов эмоционального реагирования на физическое и психологи-
ческое здоровье педагогов, их эмоциональное состояние.

Проведенное исследование стало основой разработки основ-
ных направлений психологической работы с педагогическим кол-
лективом, мероприятий по профилактике эмоционального выго-
рания. Основная работа по профилактике этого явления должна
быть направлена на формирование и развитие таких профессио-
нальных качеств, которые обеспечивают успешное педагоги-
ческое общение и взаимодействие педагога и учащихся. 

Л. Столяренко к таким качествам относит:
– наличие потребности и умений общения, общительность,

коммуникативные качества;
– способность эмоциональной эмпатии и понимания людей;
– гибкость, оперативно-творческое мышление, обеспечивающее

умение быстро и правильно ориентироваться в меняющихся усло-
виях общения, быстро изменять речевое воздействие в зависимости
от ситуации общения, индивидуальных особенностей учащихся;

– умение ощущать и поддерживать обратную связь в об-
щении; умение управлять собой, своим психическим состоянием,
своим телом, голосом, мимикой; умение управлять настроением,
мыслями, чувствам; умение снимать мышечные зажимы;

– способность к спонтанности (неподготовленной коммуникации);
– умение прогнозировать возможные педагогические ситуа-

ции, последствия своих воздействий;
– хорошие вербальные способности: культура, развитость речи,

богатый лексический запас, правильный отбор языковых средств;
– владение искусством педагогических переживаний, которые

представляют собой сплав жизненных, естественных пережива-
ний педагога и педагогически целесообразных переживаний, спо-
собных повлиять на учащихся в требуемом направлении;

– способность к педагогической импровизации, умение при-
менять все разнообразие средств воздействия (убеждение, внуше-
ние, заражение, различные приемы воздействия, “приспособ-
лений” и “пристроек”) [8].

ВВыыввооддыы.. Результатом нашей работы стало установление
основных причин синдрома эмоционального выгорания, а также
способов борьбы с этим явлением.
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Перечисленные личностные качества профессионально цен-
ностны и необходимы для педагога, но они обладают еще одним
важним предназначением: сберегают физическое, психическое
здоровье педагога, укрепляют его духовные силы.
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ЛЛююддммииллаа  ННииккооннееннккоо  

ВВИИДДИИ  ВВППЛЛИИВВІІВВ,,  ЩЩОО  ССППРРИИЯЯЮЮТТЬЬ  УУППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЮЮ
ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙННИИХХ  ЗЗММІІНН  УУ  ЗЗААККЛЛААДДААХХ  ООССВВІІТТИИ

ППррооббллееммаа.. Вітчизняні заклади освіти через докорінну перебу-
дову сучасного суспільства потребують нагальних організаційних
змін. Можливість та уміння вчасно адаптуватися до мінливих
реалій є неодмінною умовою процвітання й розвитку освітньої
галузі. На жаль, управлінцям-освітянам часом бракує знань та на-
вичок для реалізації стратегій упровадження організаційних змін.
Підвищити управлінську компетентність керівництва в цій галузі
значною мірою допомогли б інформування та ефективний кон-
сультативно-методичний супровід.

Метою статті є огляд видів впливу, які сприяють упрова-
дженню організаційних змін у закладах освіти; висвітлення їх осо-
бливостей, переваг, обмежень і прикладів застосування саме в
освітянських організаціях.

Психологи, соціальні працівники і управлінці визнають, що
існує кілька можливих категорій впливів, використання яких за-
безпечило б комплексний підхід до реформування загально-
освітньої школи. За своєю сутністю ці впливи можуть мати пси-
хологічний, інформаційний або освітній характер і за умови вива-
женого використання сприяли б позитивному перебігу органі-
заційних змін у закладах освіти.
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Найбільшого поширення на цей час набули: впливи, спрямо-
вані на малі і середні групи; впливи “сам на сам”; централізоване
інформування та перенаправлення; адвокація; мобілізація
громад; використання ЗМК та інших медіа-засобів. Розгляньмо
особливості, переваги та обмеження впливів, що можуть бути
використані в умовах загальноосвітньої школи.

Впливи на малі і середні групи можуть бути надзвичайно
ефективними, але вимагають інтенсивних зусиль для досягнення
порівняно незначних результатів. Вони передбачають деталізо-
вану попередню підготовку, визначення проблемних зон у життє-
діяльності організації або корекцію поведінки в суб’єктів змін [1].

Формальні і неформальні семінари, тренінги уможливлюють
персональне обговорення питань поведінкових або організацій-
них змін в обраних цільових аудиторіях. Ці заходи найбільш
ефективні в разі використання інтерактивних форм роботи: дис-
кусій; арт-терапевтичних блоків; сюжетно-рольових ігор та інших
способів емоційного залучення учасників. Це сприяє поглибле-
ному впливу і більш імовірним поведінковим змінам. Такі під-
ходи допомагають учасникам запам’ятовувати і застосовувати на
практиці отримані на семінарі або тренінгу знання та навички. За
формою проведення тренінги (або семінари) можуть бути
структурованими або суто неформальними. Ведучими можуть
бути фахові тренери або заздалегідь навчені представники з числа
працівників. Цей метод є одним із найбільш впливових та вжи-
ваних. Можливими обмеженнями в організації таких тренінгів
можна вважати те, що їх підготовка потребує значних часових за-
трат і належної кваліфікації ведучих. 

Однією із форм неформального впливу є передавання ін-
формації “рівний – рівному”. Цей вид просвітницької діяльності
придатний для осіб, “рівних” за віком, статтю, захопленням або
професією. Додатково сприяють ефективності цієї форми актив-
ності близькі соціальні характеристики. Інформування прохо-
дить під час дружньої бесіди і характеризується високим ступенем
інтерактивності й довіри. Цей вид впливу може відбуватися “сам
на сам” або як робота з групою осіб.

Презентації, лекції, пленарні обговорення як вид активності
найбільше підходять у ситуаціях, коли є потреба в короткий тер-
мін залучити до процесу змін велику кількість причетних до змін
осіб [2]. Під час таких заходів також доцільно використовувати
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інтерактивні методи (дискусії, мозкові штурми, нетривалі в часі
проведення вправи тощо), що сприятиме емоційному прилу-
ченню аудиторії до процесу обговорення означеної теми.

Відеопрезентації з подальшим обговоренням сприяють актив-
ній участі в дискусії представників цільових аудиторій. Матеріали,
в яких фігурують відомі, знайомі обличчя викликають у людей
довіру до інформації, дають змогу наочно підтвердити положення
та отримати зворотний зв’язок. Можливі недоліки та обмеження
цього методу полягають у необхідності застосування спеціального
обладнання, наявності джерела живлення; при цьому може
бракувати відеоматеріалів з тематики семінару або тренінгу.

Вистави, ляльковий театр, концерти, пересувні агітбригади
мають очевидну перевагу, оскільки є методом, що позитивно
сприймається і дітьми, і дорослими. Такі впливи можуть бути
використані під час масових заходів, що проводяться в закладах
освіти. Театральні вистави несуть у собі позитивну інтерактивну
особливість – пряме звертання до глядача сприяє участі аудиторії,
а можливість імпровізувати дає змогу акторам реагувати на
запити аудиторії. Під час таких заходів можна використовувати
роздаткові матеріали – плакати, брошури, відеоматеріали. Це
інтенсифікує сприймання інформації завдяки подальшому
обмірковуванню інформації після заходу.

Пересувні агітбригади – традиційна для нашої країни форма
інформування та активізації місцевих громад, що має як розва-
жальний, так і інформаційно-просвітницький характер. Виступ
агітбригад можна використовувати як спосіб активізації зацікав-
ленності аудиторії, завдяки чому стає можливим серйозне об-
говорення обраної проблеми в аудиторії. Цей вид впливу створює
надзвичайно високий рівень зацікавленості, що в подальшому
може стати підґрунтям для формування позитивної мотивації до
формування нової культури і нових поведінкових стереотипів у
навчальному закладі. Можливі недоліки та обмеження: труднощі
при пошуку виконавців і сценаристів; якість впливу суттєво зале-
жить від майстерності виконавців та потребує значної по-
передньої підготовки; не завжди можна гарантувати, що глядачі –
саме та цільова аудиторія, на яку спрямована програма.

Гуртки, творчі арт-майстерні для школярів, батьків, учителів –
надзвичайно ефективна форма впровадження нових організа-
ційних, культурних засад у діяльність закладів освіти. Перевагою
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цього методу є системність впливу, який спрямовано на кілька
важливих ланок суб’єктів організаційних змін у закладах освіти, а
саме: діти–батьки, діти–учителі, учителі–батьки. Застосування
арт-терапевтичних технік дає змогу виявити і відреагувати нега-
тивні емоції та настановлення в учасників змін. Обмеженням ме-
тоду є вимоги до кваліфікації та особистісних рис ведучого арт-
майстерні або гуртка. Для впровадження цього виду впливу по-
трібно також мати придатне для занять приміщення та матеріали
для роботи (фарби, папір, пластилін, картон тощо). Детальний
огляд цього виду впливу наведено в працях О. Вознесенської, М.
Сидоркіної [3]. Актуальний напрям досліджень – навчити педаго-
гів та управлінців навичок і стратегій організації творчої діяль-
ності під час навчального процесу. Це дало б змогу підтримати
паростки нового підходу, який опанували діти, батьки та окремі
педагоги під час співпраці у творчих майстернях.

Впливи “сам на сам” орієнтовано на індивідуальну взаємодію між
консультантом і отримувачем, тому вони характеризуються надзви-
чайною дієвістю, хоч і мають поряд із цим обмеження та недоліки.

Консультування та перенаправлення, інтерв’ю, що містять по-
раду, інформацію, обговорення є ефективним способом допо-
моги людям, що планують змінити свою поведінку, але мають
сумніви, труднощі особистісного характеру. Стороння допомога у
вигляді бесіди допомагає запустити, полегшити процес зміни по-
ведінки або усвідомити чинники, що його стримують. Обгово-
рення в спокійних і психологічно безпечних умовах дає змогу
розглянути всі можливості, що привносять очікувані зміни. Мо-
тиваційне інтерв’ю проводить фахівець, обізнаний з обговорюва-
ною проблемою; до того ж він володіє навичками психологічного
консультування [4]. Такий вид консультування може бути надзви-
чайно ефективним способом психологічного супроводу діяль-
ності управлінців закладів освіти (коучинг) або виступати як
психологічний супровід педагогічної діяльності.

Індивідуальні консультації шкільного психолога для батьків,
дітей, педагогів, керівників також є прикладом цього виду впли-
ву – дієвого способу сприяти змінам, полегшувати їх і таким
чином забезпечувати організаційну перебудову. Обмеженням є
гострий брак ресурсів психологічної шкільної служби (один або,
в кращому випадку, два психологи не здатні забезпечити потреби
всіх потенційних користувачів). Часом можуть виникати рольові
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конфлікти (наприклад, співробітник – консультант – підлеглий),
що також перешкоджають ефективному консультуванню.

Просвітницькі заходи під час громадських акцій (благодійні
ярмарки, палатки, мобільні агітпункти) проводяться в місцях
можливого скупчення представників цільових груп. Агітатор під
час особистої бесіди може проводити роз’яснювальну роботу для
охочих, роздавати буклети тощо. У закладах освіти також є мож-
ливості для використання цього виду пропагування та започатку-
вання змін. Перше вересня, Новий рік або інші шкільні свята, що
часто відзначаються школярами, вчителями і батьками пара-
лельно або спільно в рамках позашкільної діяльності, можуть бу-
ти приводом для організації інформаційного впливу (наприклад:
у вигляді стендів з дитячими малюнками на тему змін, що відбу-
ваються у школі; у формі складеної школярами для батьків, за-
прошених гостей невеликої розповіді про життя шкільної спіль-
ноти; як доповідь представників батьківського комітету або
викладачів тощо). Удаючись до такого способу інформування,
важливо враховувати контекст ситуації, подбати про підтримку
святкового настрою (обирати прийнятні часові і змістові рамки;
використовувати по змозі гумор; представити до нагородження
активістів із числа школярів або членів батьківського комітету, ви-
кладачів; підготувати святкову виставу про життя школи тощо).

Централізоване інформування та перенаправлення передба-
чають створення спеціальних програм або установ, організа-
ційним завданням яких є надання консультативних послуг у пев-
ній галузі. Розгляньмо можливості цього підходу під час упрова-
дження організаційних змін у закладах освіти.

Гаряча лінія з інформування, консультування чи перенаправ-
лення до консультативних пунктів, на жаль, досі мало використо-
вується для пропагування реформ, що проводяться в загально-
освітніх школах [5]. Але варто було б обміркувати можливості
більш широкого використання таких гарячих ліній школярами,
педагогами або батьками – і не тільки для розв’язання особистих
проблем, пов’язаних з приватним життям. Консультанти кризо-
вих ліній зазвичай мають навички і знання, необхідні для обгово-
рення проблем, пов’язаних з освітнім процесом. Крім того, існує
практика постійного оновлення інформаційної бази, до того ж
абонент може отримати інформацію про консультативні служби
різних профілів (психологічні, медичні, соціальні, юридичні
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тощо). І це значною мірою полегшило б розв’язання проблем,
пов’язаних із труднощами освітнього процесу. Інформаційні пла-
кати роблять пропагування телефонів довіри доступним і деше-
вим заходом. До того ж використання телефонів довіри є одним
із способів знизити навантаження на шкільних психологів.

Цей вид впливу має такі переваги: широке охоплення
аудиторії, анонімність звертання; обслуговування абонентів, що
не мають інших можливостей отримувати інформаційні послуги;
створення інформаційної бази сервісних організацій у більшості
регіонів країни. Обмеження: якість послуг суттєво залежить від
рівня професійної підготовки консультантів у галузі психологіч-
ного консультування; необхідність проведення рекламної кам-
панії по донесенню інформації до потенційних споживачів щодо
можливості отримання такого виду послуг.

Інформаційні центри різної спеціалізації (наприклад, центри
здоров’я, психологічні консультативні центри, соціальні служби
для молоді тощо) також є ресурсом пришвидшення організацій-
них змін у закладах освіти. Позитивний результат може бути до-
сягнуто за умови налагодженої постійної взаємовигідної спів-
праці (наприклад, регулярне запрошення фахівців, які б читали
лекції для батьків і школярів; організація спільних масових за-
ходів тощо). Така співпраця відкриває перед закладами освіти до-
ступ до отримання зовнішніх ресурсів (інформаційних, техніч-
них, фінансових тощо). Фахівці, що працюють у консультатив-
них центрах, також зацікавлені в ефективній співпраці із закла-
дами освіти, тому розширення взаємодії є перспективним ресур-
сом. На жаль, досі він не використовується достатньою мірою.

Не можемо залишити поза увагою інформування через
шкільну радіостанцію. Робота шкільної радіостанції – надзви-
чайно творчий і дієвий спосіб інформування школярів, учителів і
батьків, обговорення новин навчального процесу та суспільного
життя шкільної спільноти. Перевагою цього методу є активне
прилучення школярів до процесу самоврядування, можливість
обирати для передач теми, цікаві слухачам. Обмеженням і водно-
час перевагою цього виду впливу є потреба в допомозі дорослих у
технічних питаннях організації шкільної радіостанції. У випадку
зацікавленості педагогів і батьків спільна взаємодія може стати
одним із кроків налагодження партнерських взаємовідносин між
школярами, учителями, батьками та керівництвом закладу осві-
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ти. Якщо підтримки з боку дорослих немає, школярам впрова-
дити самостійно цей вид інформування буде складно.

Адвокація як вид впливу передбачає організовані зусилля та
дії, що проводяться з метою впливу на громадську думку і полі-
тичну еліту [6]. Процес адвокації допомагає представникам ці-
льових аудиторій приймати рішення, що позитивно змінюють
їхнє життя. Мета заходів адвокації – запобігання зловживанням з
боку владних структур, обстоювання рішень, що впливають на
якість життя населення, та лобіювання інтересів громадськості.
На жаль, заклади освіти не мають достатніх ресурсів і розроб-
лених механізмів для прийняття та впровадження законодавчих
актів, що позитивно впливали б на їх економічний і психологіч-
ний стан. Утім, співпраця з неурядовими організаціями, основна
діяльність яких спрямована на покращення якості освіти, може
бути одним із кроків по приверненню уваги громадськості до цієї
проблеми. Слід зазначити, що громадські організації можуть бути
джерелом додаткових ресурсів для закладів освіти, надавати їм
технічну, фінансову, консультативну допомогу.

Мобілізація громад передбачає залучення формальних і не-
формальних лідерів цільової аудиторії, що користуються довірою
представників організації або малої групи, до реалізації заходів,
спрямованих на впровадження організаційних змін, що дає змогу
підвищити ступінь довіри до них, їх популярність [7]. Суть мобі-
лізації полягає в тому, що громада, або мала група, безпосередньо
бере участь у плануванні, організації та втіленні заходів, спрямо-
ваних на покращення якості її життя. Члени громади, організації
або малої групи самі визначають свої нагальні потреби – у додат-
ковій інформації, у лекціях або ж в інтерактивних заходах для
привернення уваги до власних проблем. Урешті-решт, органі-
зація вирішує, що саме є для неї проблемою, яка потребує уваги.
Такий підхід дає можливість актуалізувати потенціал усіх су-
б’єктів організаційних змін. Зауважимо, що досі вся система ос-
віти і переважна більшість закладів освіти послуговуються адміні-
стративним способом керування. Тому управлінці, формальні і
неформальні лідери організацій мусять опанувати нові форми
керування, які передбачають упровадження самоврядування – і це
одне з першочергових завдань, без вирішення якого подальше ре-
формування системи освіти неможливе.
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Використання ЗМК та інших медіа – надзвичайно ефективний
метод інформування великої кількості людей у короткий термін. Цей
вид впливу може бути використаний для пропагування реформ або
ініціатив, що проводяться в тому чи іншому закладі освіти.

Велику роль відіграють сьогодні статті, оголошення в електрон-
них медіа. Сучасний світ неможливий без новітніх технологій
(комп’ютерні мережі, інтернет тощо). Їх використання може стати
потужним інструментом пропагування та інформування учнів,
батьків або інших зацікавлених сторін стосовно перебігу органі-
заційних змін. Публікація матеріалів про позитивний досвід може
сприяти більш широкому інформуванню та пропагуванню, фор-
муванню позитивного іміджу закладів освіти, інтенсифікації
обміну досвідом між управлінцями-освітянами. Широко викори-
стовуються інтернет-сайти, які розробляються для конкретного
закладу освіти. Розміщення новин, проведення інтернет опиту-
вань батьків або школярів, дискусії стосовно життєдіяльності
школи, створення електронних версій журналів для інформування
батьків – далеко не повний перелік можливостей, які надає сайт.

Газетні публікації в національній, місцевій чи відомчій пресі
надають суспільству своєчасну інформацію. Вона може бути
представлена в різних формах (новини, статті, глибинний аналіз).
Проведення вікторин або опитувань для читачів газети з проблем
якості освіти – додаткова можливість актуалізувати їх інтерес до
отримання нової інформації, спонукати до цього.

Зупинімося на ролі безплатної соціальної реклами. Українське
законодавство передбачає розміщення реклами, орієнтованої на
поліпшення якості життя населення, подолання соціальних
проблем, утвердження позитивних поведінкових змін. Вона може
бути представлена у вигляді роликів, біґбордів або інших видів
рекламної продукції. Використання цього виду впливу для
впровадження змін у системі освіти дотепер було недостатнім
через низку причин: непоінформованість управлінців-освітян;
брак взаємодії з недержавними організаціями, які лобіюють такі
проекти, тощо. Вважаємо, що напрям є перспективним, а тому
використовувати його слід ширше.

Особливо хочемо наголосити на значенні телебачення і радіо.
Транслювання програм із сюжетами про стан перебігу реформ
загальноосвітньої школи дає можливість донести інформацію до
значної кількості представників цільової аудиторії. Але при
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підготовці бажано обирати такі форми представлення інформа-
ційного матеріалу, які могли б зацікавити потенційного глядача.
Суто інформаційний підхід, позбавлений елементу розважаль-
ності або інтриги, може виявитися неефективним.

Брошури, листівки та інша друкована продукція також можуть
містити інформацію або надавати певні рекомендації щодо впро-
вадження нових принципів, технологій керівництва і навчання.
Окрім того, це ефективний метод закріплення впливу інших ос-
вітньо-просвітницьких заходів. Часто брошури використовують
для більш глибокого висвітлення фактів і стимулювання даль-
шого обговорення. Ефективним цей спосіб є для закріплення ба-
зової інформації, поданої під час тренінгу чи презентації. Важ-
ливо подбати, щоб брошури були за змістом цікавими, легкими
для розуміння і відповідали потребам цільової аудиторії. У разі
самостійного розроблення брошур і буклетів корисно перевіряти
ефектність їхнього змісту й формату в спеціальних фокус-групах.
Можливе і доречне використання брошур і буклетів, що випуска-
ються партнерськими неурядовими організаціями, які працюють
у сфері покращення якості освіти, – вони зазвичай розпов-
сюджуються безкоштовно в рамках технічної допомоги [7].

Карикатури, комікси, стінні газети під час презентацій та в
публікаціях можуть використовуватися для підвищення рівня
поінформованості й мотивації осіб, що беруть участь у нав-
чально-освітніх заходах, спрямованих на впровадження реформ.
Цей вид матеріалів особливо популярний серед молоді. Викори-
стання легкої гумористичної форми зменшує відчуття тривоги та
послаблює реакції опору під час обговорення складних тем, на-
лаштовує на більш відкритий спосіб комунікації. Можливі недо-
ліки та обмеження цього методу: у разі використання поза куль-
турним контекстом може виникати неоднозначне розуміння. При
розробці сюжетів важливим є відчуття міри та почуття гумору у
виробників продукції. Карикатури, комікси потребують поперед-
нього тестування у представників цільових аудиторій та мож-
ливої корекції у випадку несприятливих відгуків.

Плакати, розміщені в стратегічних місцях, – це джерело інфор-
мації про хід реформ у закладах освіти, засіб підкріплення базових
повідомлень з теми [7]. Вони є дієвим засобом мотивування, спону-
кання до нової поведінки. Як правило, плакати містять одне
“ключове повідомлення”, яке легко прочитати і зрозуміти, а в умо-
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вах кампанії зі зміни поведінки серед громади це один із найбільш
часто вживаних матеріалів. Можна використовувати плакати, уже
розроблені іншими організаціями, або створювати власні – вироб-
ництво, як правило, не потребує великих затрат. У випадку об’єд-
нання плаката та інших функціональних доповнень (календар, роз-
клад занять, таблиця множення тощо) плакат, як вид впливу, знач-
но підвищує свою ефективність. Можливі недоліки та обмеження:
плакати недовговічні у використанні; також вони потребують пе-
ріодичного оновлення, що запобігало б ефектові звикання.

Наведений вище перелік видів інформаційних, освітніх, психоло-
гічних видів впливів при впровадженні нових принципів та стандар-
тів освіти не є вичерпним. Кожна організація, мала група або громада
завдяки творчому підходу та усвідомленню своїх унікальних особли-
востей може створювати власні комплексні програми розвитку. Адже
творчий підхід, здатність до саморозвитку та самокерування, індиві-
дуальний підхід до конкретної особистості або організації і є задекла-
рованою метою сучасної реформи загальноосвітньої школи.

ВВииссннооввккии
1. Започаткування організаційних, поведінкових змін в усіх

суб’єктів освітнього процесу (школярів, батьків, педагогів,
управлінців, технічного персоналу) можливе тільки за умови
розроблення виваженої комплексної стратегії, орієнтованої на
конкретну організацію, конкретні цільові групи.

2. Консультанти та управлінці повинні усвідомлювати, що
універсальних, придатних для всіх випадків видів впливів
насправді не існує. Кожна цільова аудиторія, кожен заклад освіти
або мала група є унікальними і тому для складання плану
розвитку потребують планування, що базується на попередньому
виявленні їхніх психологічних, інформаційних та інших потреб. 

Л і т е р а т у р а
1. Інформаційно-комунікативна стратегія підприємств і

організацій, спрямована на протидію ВІЛ/СНІДу : практ. по-
сібник / редкол. Н. Лук’янова, М. Андрущенко, І. Єленєва. – К. :
Видання проекту СМАРТ, 2006. – 72 с.

2. Посібник інструктора з проведення презентацій та семінарів
з проблем протидії ВІЛ/СНІДу на робочому місці / Академія спри-

Психологічний світ освіти

114499



Психологічні перспективи. Спеціальний випуск 2009

115500

яння освіті (AED), Центр стратегій охорони громадського здо-
ров’я. –– К. : Видання проекту СМАРТ, 2002. ––194 с.

3. Вознесенська О. Л. Гуманізація стосунків між поколіннями:
досвід сімейної арт-майстерні / О. Л. Вознесенська, М. Ю. Сидор-
кіна // Наук. студії із соц. та політ. психології : зб. статей. – К. :
Міленіум, 2007. – Вип. 17 (20). – С. 19–27.

4. Мотивационное интервьюирование лиц, употребляющих
инъекционные наркотики (пособие для социальных работников
программ профилактики ВИЧ/СПИД) / Редкол.: А. Клепиков,
Л. Шурпач и др. при содействии Междунар. альянса по ВИЧ/СПИД. –
К., 2004. – 108 с. – Режим доступа: http://aidsalliance.kiev.ua.

5. “Телефон Довіри”: соціальна робота з дітьми, молоддю та
сім’ями. На шляху до нової соціальної технології в територіальній
громаді м. Києва: інформ.-метод. зб. для спеціалістів соц. роботи
в територ. громаді м. Києва / Н. Івченко, В. Миколенко, К. Шен-
деровський. – К. : КМЦССМ, 2003. – 90 с.

6. Адвокация: метод. рекомендации / под ред. Т. Дешко при со-
действии Междунар. альянса по ВИЧ/СПИД. – К., 2005. – 148 с. –
Режим доступа: http://aidsalliance.kiev.ua.

7. Разработка информационных материалов: метод. рекомендации /
под ред. Т. Дешко при содействии Междунар. альянса по ВИЧ/СПИД. –
К., 2005. – 108 с. – Режим доступа: http://aidsalliance.kiev.ua.

©© ННииккооннееннккоо ЛЛ..



ППССИИХХООЛЛООГГІІЧЧННАА  ППРРААККТТИИККАА

ААллееккссааннддрр  ББррееууссееннккоо--ККууззннееццоовв

УУГГЛЛУУББЛЛЕЕННННЫЫЙЙ  ААННААЛЛИИЗЗ  ССООВВММЕЕССТТННООЙЙ  ССККААЗЗККИИ,,
ЦЦЕЕННТТРРИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ННАА  ФФИИГГУУРРААХХ  ГГЕЕРРООЕЕВВ

ППррооббллееммаа.. Общую проблему, к которой обращается статья,
составляет анализ и истолкование сказочных текстов – продуктов
сказкотерапевтического творческого процесса. Психологическим
анализом и истолкованием сказки занималось множество авто-
ров, среди которых необходимо отметить М.-Л. фон Франц,
Д. Калшеда, Х. Дикманна, Э. Берна. Среди сказкотерапевтов, вы-
делившихся в последние годы в качестве представителей особой
сферы психотерапии, в практику истолкования клиентских ска-
зок значительный вклад внесли Т. Зинкевич-Евстигнеева, И. Вач-
ков и др. В наших работах, посвященных истолкованию совмест-
ной сказки [1; 2], до сих пор присутствовал т. наз. предваритель-
ный, или экспресс-анализ, который можно осуществлять прямо в
ходе работы группы. Однако этим уровнем возможности нашего
подхода к анализу совместных сказок не исчерпываются.

ЦЦеелльь  ссттааттььии:: теоретически обосновать задачи углубленного
анализа совместной сказки, презентовать общую схему анализа в
ее главных структурных составляющих.

Сочинение совместной сказки в ходе групповой сказкотера-
певтической работы мы понимаем как экспликацию “социального
мифа” группы. Коль в построении “социального мифа” на уровне
малой группы в качестве субъектов совместного мифотворчества
участвуют отдельные личности (носители “персональных ми-
фов”), мы можем предположить наличие определённых мифоло-
гических инвариант, проявляющихся как в индивидуальной, так и
в совместной мифологической продукции личности. В самом деле,
миф как синкретическая форма сознания, в которой личность не
отделена ни от естественного космоса, ни от социума, не должен
зависеть в своём содержании исключительно от внешней органи-
зации творческого процесса (совместной или индивидуальной).
Вклад отдельной личности в процесс совместного мифотворчества
предполагает если не обязательное, то весьма вероятное внесение
собственных мифологических моделей организации действитель-
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ности в решение общегрупповых мифологически-содержательных
проблем. Заметим, что согласно нашим моделям процесса груп-
пового мифотворчества именно персональные мифы участников
совместной мифотворческой деятельности становятся источни-
ками всего возможного богатства группового мифа.

Гармоничное разрешение проблем нарождающегося группового
мифа возможно при условии, если группа, его творящая, достигает
достаточного уровня сплочения (речь идёт, разумеется, о ситуатив-
ном сплочении – встрече ради решения общей экзистенциальной за-
дачи, а не о превращении в устойчивую социальную общность).

Инструментами нашего исследования выступили авторские
методики “Сочинение волшебной сказки” и “Совместное сочине-
ние сказки” (А. Бреусенко-Кузнецов). Первая из данных методик
обеспечила нам моделирование персонального мифа сказочников,
вторая – моделирование процесса группового мифотворчества.
Исследование проводилось весной 2002 г. на базе НТУУ “Киев-
ский политехнический институт”. Испытуемыми выступили
студенты, обучающиеся на 1–4 курсах факультетов электроники и
биотехнологии. В исследовании приняло участие 35 групп испы-
туемых (сочинявших совместные сказочные тексты), общее же
число испытуемых – 312 (каждый, кроме участия в групповом со-
чинении сказки, создал и индивидуальную авторскую сказку).

Проявления мифологической тенденции в индивидуальной и
групповой сказке, как выяснилось, могут быть двух типов:

1) прямое – когда и в целостном индивидуальном продукте ска-
зочничества, и в индивидуальном вкладе той же личности в сказку
групповую обнаруживается сходный, одинаково акцентированный
фрагмент (например, тождественный прием развития сюжета; ана-
логичное действие функционально идентичных героев; аналогич-
ная ситуация, в которой оказываются герои; акцентирование опре-
деленных – подобных в обоих текстах – психических явлений и т.д.).
Отношение между фрагментами сказочных текстов, прямо выра-
жающими единую мифологическую тенденцию, на поверхностном
уровне рассмотрения выглядит как ассоциация по сходству;

2) обращенное (инвертированное) – когда в индивидуальном
сказочном тексте и на принадлежащем той же личности участке
групппового акцентированы сходные, но противоположным об-
разом фрагменты (например, прямопротивоположное действие
функционально идентичных героев; тождественное действие ге-
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роев, находящихся в функциональном антагонизме; акцент на тот
же момент ситуации – но проявляющийся в противоположной
форме, с обратным знаком и т.д.). Отношение между фрагмента-
ми сказочных текстов, обращенное выражающими единую мифо-
логическую тенденцию, на поверхностном уровне рассмотрения
выглядит как ассоциация по контрасту.

Схему углубленного анализа совместной сказки, центрирован-
ную на фигурах героев, проиллюстрируем примером сказки груп-
пы студентов-электронщиков (ФЭЛ). Напомним, что каждый
участник группы создал также индивидуальную сказку, материал
которой вовлекается в анализ.

ТТеекксстт  ссооввммеессттнноойй  ссккааззккии  ((ФФЭЭЛЛ,,  ггррууппппаа  иизз  88  ччееллооввеекк))..
Жил-был студент (1). И пришла к нему восьмая сессия (2).

И начались экзамены (3). Решил он пойти в библиотеку (4). Но
недошел он до библиотеки, а пошел на пиво (5). На пиве он
встретил двух своих одногруппников, которые тоже сдавали экза-
мен (6). Студент не сдал экзамен (7). Он это понял, когда посмо-
трел на календарь. Оказалось, что сессия уже прошла (8). 

За окнами стоял август (1). На стене в списке просматривалась
его фамилия (2). В самом разгаре был пляжный сезон (3). Он
опомнился, когда переплывал середину речки (4). Он выплыл,
улыбнулся и пошел спать (5). И приснился ему интересный сон
(6). А приснилось ему, что забрали его в армию (7). И не люди за-
брали его в армию, а какие-то рыжие муравьи (8). 

“Надо сказать “Нет” наркотикам!” – сказал студент (1). Он
проснулся от звона будильника (2). Как оказалось, звон будильни-
ка ему только приснился (3). А на самом деле он проснулся от воя
сирены (4). Генерал выдал ему кисточки и краски и заставил кра-
сить (5). Так как недавно он был студентом, то он продал краски
и кисточки и купил пива (6). Посадили студента под арест (7).
А под арест студента посадили зеленые гусеницы (8).

“Однако, все очень серьезно, пора привыкать” (1). Через окошко
он наблюдал за насекомыми (2). Насекомые неторопливо бегали
кто куда (3). Поэтому он шёл, смотря под ноги, чтобы не наступить
(4). Он достал пистолет и застрелился (5). Так как пистолет был во-
дяной, то он чудом остался жив (6). Тогда он подорвался на грана-
те (7). Как только он умер, за ним прилетели мохнатые шмели и от-
несли его на экзамен: он как раз успел на следующую сессию (8).
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Опуская предварительный анализ текста групповой сказки, в
котором выясняется проблема сказки (жизненный путь в аспекте
фатальности), стратегия действия группы на каждом цикле, функ-
ции отдельных сказочников, мы сразу перейдём к углубленному.
Сперва рассмотрим распределение сказочных тем (выделенных на-
ми в работе [3] с опорой на схему В. Проппа [4]) по субъектам сочи-
нения: исходная ситуация – 1 (модерность); нарушение запрета – 2
(строгое наказание – остракизм), 6 (мотивированность прежним
стереотипом поведения); недостача – 2 (периодичность обо-
стрения), 5 (беспечность восприятия проблемы); потеря – 2 (логи-
чески закономерное ее приближение), 7 (несвобода); вредитель-
ство – 5 (самодеструкция героя), 7 (неожиданная, но закономерная
деструкция); изгнание ––  2 (документальная оформленность); похи-
щение – 7 (насильственность дисциплины, обездвиженность
заточения); путешествие – 4 (осторожность движения), 5 (ситуа-
тивность выбора цели); дарительство – 4 (активность героя в обес-
печении предварительной ориентировки), 6 (легкость и непроиз-
вольность ориентировки), 7 (тревожная ориентировка); волшебный
помощник – 3 (функционально безразличные – насекомые), 8 (слу-
жат неведомой силе – насекомые); волшебный предмет – 1 (служат
запутыванию ситуации – наркотики), 2 (служит экспресс-ориен-
тировке – будильник, внимательной ориентировке – окошко), 5
(служит тревожной экспресс-ориентировке – сирена), 6 (негодность
предмета, обеспечивающего самодеструкцию – пистолета);
переход – 4 (внезапность осознания), 8 (в форме возрождения, воз-
вращения); наказание – 2 (документированное, формальное изгна-
ние), 7 (ограничение свободы, заточение).

Теперь приведем характеристики героя, вводимые авторами.
Студент (герой) – цикл 1: социальная характеристика (1), пребы-

вание в ответственном жизненном периоде, вовлеченность в опас-
ный внешний процесс (2), решение об интеллектуальном совершен-
ствовании (4), беззаботность, недоведение действий до конца (5),
операциональная общность с социальным окружением (6), неудача
(7), позднее осознание важных обстоятельств, деятельное отста-
вание (8); цикл 2: пребывание в общности отвергнутых (2), неожи-
данность осознания ситуации (4), оптимизм и спокойствие (5), заин-
тересованность (6), тревожное ожидание несвободы (7), недоуме-
ние, загадочная встреча (8); цикл 3: выбор самоограничения, трез-
вости (1), внезапность осознания ситуации, спровоцированного из-

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск 2009

115544



Психологічна практика

115555

вне (2), пребывание во сне, продление происходящего (3), тревога,
усиление значимости осознания (4), статус подчиненного, исполне-
ние указаний (5), детерминация прошлой историей жизни, ситуа-
тивная свобода (6), несвобода, парализованность возможностей (7),
гротескный социальный контакт, связанный с ограничением сво-
боды (8); цикл 4: решение о смирении (1), созерцательная позиция
(2), осторожность движения (4), самодеструкция, акт суицида (5),
неподлинность деструкции (6), деструкция (7), возрождение в но-
вом качестве, пришедшее извне (8).

Привлекая данные индивидуальных сказок, выстроим матри-
цу соответствий характеристик героев в совместной сказке и ин-
дивидуальных текстах ее авторов (табл.).

Таблица 
ООббрраазз  ггеерроояя  ссооввммеессттнноойй  ссккааззккии::  ппааррааллллееллии  вв  ииннддииввииддууааллььнныыхх

ттееккссттаахх  

№№ ССооввммеессттннааяя  ссккааззккаа ИИннддииввииддууааллььннааяя  ссккааззккаа  ((ссоооотт--
ввееттссттввиияя))

1 11--йй  цц. – внимание к социальной функ-
ции героя, сведение его к ней
(Студент как имя)

33--йй  цц. – самоограничение героя (отказ
от наркотиков)

44--йй  цц. – смирение героя с реально-
стью (решение привыкать)

11--йй  цц. – внимание к функциональной
характеристике героя в сказке, све-де-
ние его к ней (“Главный Герой” как
имя)
33--йй  цц. – временная “законнопослуш-
ность” героя (пока он не узнал, что его
предали)
44--йй  цц. – смирение героя с реально-
стью (не жалел о своём неэффектив-
ном приключении)

2 11--йй – пребывание героя в ответст-вен-
ном жизненном периоде, во-влечён-
ность в опасный внешний процесс
(пришла сессия)
22--йй  цц.. – изгнание героя как наруши-
теля порядка (учебного), пребывание
героя в общности отвергнутых (в
списке на отчисление)

33--йй  цц. – внезапное осознание си-туа-
ции, спровоцированное извне

44--йй  цц. – созерцательная позиция, наб-
людение

11--йй  цц.. – вовлечённость в опасный
внешний процесс (началась война)

22--йй  цц. – изгнание героем нарушите-
лей геополитического порядка (де-
монов),

33--йй  цц. – постепенное осознание си-
туации, спровоцированное извне
(дошли слухи)
44--йй  цц. – деятельная позиция, преобра-
зование
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3 33--йй  цц.. ––  пребывание героя во сне (воз-
вращение в сон), продление проис-
ходящего.

33--йй  цц.. ––  сон героя (полуобморочное сос-
тояние), в котором происходят транс-
формации возможностей героя (в первом
сне фея дарит три волшебные конфеты,
во втором – возвращает всё, как было);
трудность проснуться (похмелье Серёжи).

4 11--йй  цц..  ––  решение об интеллекту-
альном совершенствовании как под-
готовке к испытанию (сессии).
22--йй  цц. – неожиданность осознания
ситуации (очнулся среди реки)

33--йй  цц. – тревога, усиление значи-мости
моментального осознания ситуации
(сирена)

44--йй  цц. – осторожность движения
(чтобы не раздавить насекомых)

11--йй  цц..  ––    интеллектуальные колебания
(долгий выбор невесты) как подго-
товка к испытанию (свадьбе).
22--йй  цц..  ––    неожиданность (пропажа не-
весты), несмотря на предваритель-ный
тщательный расчёт
33--йй  цц..  ––    горе, эмоциональная реакция
на свершившееся, продленная во вре-
мени (тридцать дней принц не ел, не
пил, не разговаривал)
44--йй  цц..  ––    осторожность движения (принц
Главьер крался по дворцу Маргинала)

5 11--йй  цц. – беззаботность, недоведение
действий до конца (вместо библио-
теки пошёл на пиво)
22--йй  цц. – оптимизм и спокойствие
33--йй  цц.. – статус подчиненного, внеш-
нее требование исполнения указа-
ний (покраска травы)
44--йй  цц. – самодеструкция, акт суицида

11--йй  цц..  ––    следование советам и дове-
дение до конца действий

33--йй  цц..  ––    следование советам (в част-ности,
обработка жидкостью рясы Фелисты);

6 11--йй  цц.. – операциональная общ-ность
с социальным окружением (другие,
как и герой, сдают экза-мен)

22--йй – заинтересованность, событие,
предположительно ориентирующее
героя (интересный сон)

33--йй  – детерминация прошлой исто-
рией жизни, ситуативная свобода-
восстание (продал краски, купил
пива)
44--йй  - неподлинность суицида

11--йй – операциональная общность с со-
циальным окружением (герои сотруд-
ничают в разрешении общей пробле-
мы – свержении короля Гама)
22--йй – значимость ориентировки для ге-
роя (герой Иван ориентируется сам и
конечной целью имеет ориентирование
героя Никиты – передачу плана побега)

33--йй – значимость темы свободы (ос-
вобождение Никиты как необходи-мая
предпосылка свободы-восстания наро-
да, свергающего деспота)

7 11--йй – неудача (не сдал сессию)

22--йй – тревожное ожидание не-сво-
боды, связанное с охраной отчизны
(заберут в армию)
33--йй – несвобода перемещения, пара-
лич возможностей4-й - деструкция

11--йй – неудача (старшие братья проиграли
войну - погибли, либо попали в плен,
пытаясь противо-стоять агрессии)
22--йй – охрана отчизны как основ-ная
задача героя (освободить от агрессора)

33--йй – несвобода перемещения героя (ос-
тался стражем у двери, за которой сила)
44--йй – непреодоление исходной деструк-
ции (захвата отечества супостатом)



Обнаруженные в текстах сказочников мифологические доми-
нанты в образе героя (с учётом инверсий) приводим ниже:

Сказочник № 1.
Мифологические доминанты: Сведение героя к социальной

функции (к функциональной характеристике в инструкции) –
простая доминанта (качество). Инверсии: социальная функция –
сказочная (инверсия основания абстракции). Законопослушное са-
моограничение героя с некоторого момента (до некоторого мо-
мента) – сложная доминанта (действие в ситуации; причинная
связь). Инверсии: с некоторого момента – до некоторого момента
(инверсия времени); к норме закона – от нормы закона (инверсия
направления изменений); причина – следствие (каузальная
инверсия). Смирение героя с актуальной (свершившейся) реаль-
ностью – сложная доминанта (образ действия в ситуации). Ин-
версии: реальность актуально происходящая – свершившаяся
(инверсия времени; инверсия процесса-результата).

Сказочник № 2.
Мифологические доминанты: Вовлеченность героя в начинаю-

щийся опасный внешний процесс испытания учебного (военного)
характера – простая доминанта (ситуация; состояние). Инверсии:
учебное испытание – военное (инверсия характера испытания).
Изгнание героя как нарушителя учебного порядка (изгнание героем
нарушителей геополитического порядка) – сложная доминанта
(образ действия; ситуация; свойство). Инверсии: герой-нару-
шитель порядка – антагонисты-нарушители (инверсия субъекта
действия); герой изгоняется – изгоняет (инверсия субъекта дей-
ствия); один нарушитель – много (инверсия количества героев);
порядок учебный – геополитический (инверсия характера си-
стемы и степени общности). Внезапное (постепенное) осознание
героем ситуации, спровоцированное извне – сложная доминанта
(образ действия; ситуация; причинность). Инверсии: внезапное
осознание – постепенное (инверсия времени, динамики про-
цесса). Созерцательная (деятельная) позиция героя, наблюдение
(преобразование) – простая доминанта (образ действия). Инвер-
сии: созерцание – преобразование (инверсия познавательно-
преобразующего характера действия).

Сказочник № 3.
Мифологические доминанты: Пребывание героя во сне (в полу-

обморочном состоянии), возвращение в сон (трудность прос-

Психологічна практика

115577



нуться); важность событий сна – сложная доминанта (состояние;
ситуация). Инверсии: сон – полуобморок (инверсия особенностей
состояния сознания); легкое засыпание – трудное пробуждение
(инверсия направления перехода от одного состояния к другому;
инверсия наличия требуемых усилий).

Сказочник № 4.
Мифологические доминанты: Решение героя об интеллекту-

альном совершенствовании (интеллектуальные колебания) как
подготовке к испытанию: сессии (свадьбе) – сложная доминанта
(образ действия; ситуация; цель). Инверсии: учебное – семейное
испытание (инверсия сферы жизни); целенаправленная интел-
лектуальная подготовка – ситуативная (инверсия наличия цели);
решение на будущее – актуальный процесс (инверсия времени).
Неожиданность осознания героем ситуации (несмотря на
тщательный расчет) – простая доминанта (образ ситуации). Ин-
версии: связь расчёта с текущей ситуацией проявлена слабо –
сильно (инверсия степени связи). Тревога, интенсифицируемая
важностю моментального осознания героем ситуации (эмоцио-
нальная реакция на свершившееся, протяженное во времени горе) –
сложная доминанта (образ ситуации). Инверсии: тревога – горе
(инверсия модальности эмоционального состояния); эмоцио-
генный процесс – результат (инверсия процесса-результата);
актуальное или начинающееся – свершившееся (инверсия вре-
мени); момент – длительность (инверсия количества времени).
Осторожность движения героя, чтобы не раздавить (чтобы не
быть пойманным) – простая доминанта (образ действия + моти-
вация). Инверсии: внешнее направление избегаемой деструк-
ции – внутреннее (инверсия направления; инверсия субъекта);
осторожность по отношению к мелкому – к крупному, власти-
тельному (инверсия величины).

Сказочник № 5.
Мифологические доминанты: Беззаботность героя (следование

советам), недоведение (доведение) действий до конца – сложная до-
минанта (свойство, образ действия). Инверсии: беззаботность –
дисциплинированность (инверсия волевого качества); завершение
– не завершение (инверсия целостности). Статус подчиненного,
внешнее требование исполнения героем указаний (внутренне
мотивированное следование героя советам) – сложная доминанта
(свойство; образ действия; причинность). Инверсии: внешнее тре-
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бование – внутренняя мотивация (инверсия субъекта активности;
инверсия социально-индивидуального); указания – советы (инвер-
сия волевого или интеллектуального характера руководства).

Сказочник № 6.
Мифологические доминанты: Операциональная общность героя

с другими, окружением как носителями общей проблемы (и сотрудни-
ками в её разрешении) – сложная доминанта (свойство; отношение;
цели). Инверсии: непродуктивность – продуктивность общения
(инверсия результата); совместный уход от проблемы – решение
(инверсия наличия активности). Ориентировка героя непроизволь-
ная – через интересный сон (произвольная, волевая, служащая ориен-
тировке другого героя) – сложная доминанта (действие в ситуации;
причинная связь). Инверсии: непроизвольность – произвольность
(инверсия наличия цели); ориентировка героя – и героем другого
(неполная инверсия объекта действия); внутренний, психический
источник ориентировки – внешние (инверсия внутренне-внешне-
го). Детерминация действий героя прошлой историей жизни, веду-
щая к ситуативному восстанию (освобождение героя, ведущее к вос-
станию народа как поставленной цели) – сложная доминанта (образ
действия; социальные отношения; причинная связь). Инверсии:
ситуативность – целенаправленность восстания (инверсия степени
общности); восстает герой – герой и окружение (инверсия коли-
чества персонажей); жесткая детерминация – освобождение (инвер-
сия наличия причины).

Сказочник № 7.
Мифологические доминанты: Неудача героя – учебная (старших

братьев – военная) – простая доминанта (ситуация). Инверсии:
герой – братья (инверсия количества персонажей; инверсия
субъекта); учебно-военная неудача (инверсия сферы действия).
Тревожное ожидание несвободы в связи с охраной отчизны (охрана
отчизны как основная задача) – сложная доминанта (ситуация; мо-
тивация). Инверсии: нежелание – желание (инверсия эмоциональ-
ного отношения); несвобода решения – свободно принятое реше-
ние (инверсия степени активности субъекта). Лишение героя свободы
перемещения (и выбора тоже); паралич возможностей –  сложная
доминанта (ситуация; причинность). Инверсии: перемещение – и
выбор активности (неполная инверсия внешне-внутреннего);
ограничение извне – изнутри (инверсия внешне-внутреннего).
Полная деструкция героя (непреодоление исходной деструкции
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ситуации) – сложная доминанта (образ действия; ситуация). Ин-
версии: деструкция героя – ситуации (инверсия субъекта-ситуации;
степени общности); финальная деструкция – непреодоление
изначальной (инверсия времени, инверсия процесса-результата).

ВВыыввооддыы.. В работе с продуктами совместного сказочничества
выделяется два уровня анализа: предварительный и углубленный.
Углубленный анализ имеет основной целью выявление индиви-
дуальных мифологических тенденций (“доминант”) в сказочной
продукции личности. В той мере, в которой продукт группового
сказочничества подобен волшебной сказке, можно учитывать рас-
пределение сказочных тем по субъектам сочинения, а также вводи-
мые отдельными сказочниками характеристики сказочных героев.
Центральную же роль в углубленном анализе играет построение
матрицы содержательных соответствий моментов участия
авторов в совместной сказке их индивидуальным текстам.
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ББоорриисс  ЛЛааззооррееннккоо

ППССИИХХООККООРРЕЕККЦЦІІЯЯ  ССУУББ’’ЄЄККТТННООССТТІІ  ППРРООББЛЛЕЕММННООЇЇ  ММООЛЛООДДІІ

ППррооббллееммаа.. Для збереження власного життя та подальшого осо-
бистісного самоздійснення проблемна молодь потребує психо-
корекції суб’єктності. Особливо це стосується ВІЛ-інфікованих
молодих людей. Як показує зарубіжний і вітчизняний досвід, са-
мостійно, без кваліфікованої психокорекційної допомоги подо-
лати суб’єктні деформації їм не під силу.

ММееттооюю  ссттааттттіі є з’ясування найважливіших умов та відбір
ефективних технологій психокорекції суб’єктності проблемної,
зокрема ВІЛ-інфікованої і наркозалежної, молоді.

Психокорекція суб’єктності – це комплексний процес транс-
формації смисложиттєвих цінностей і форм реалізації особистісної
активності проблемної молоді, це зміна її ідентичності, негативних
психологічних настановлень та переконань. Психокорекція забез-
печує відновлення й зміцнення гармонійного функціонування осо-
бистості, допомагає подолати депресивні і агресивні стани та по-
в’язану з ними суїцидальну щодо себе й агресивну щодо оточення
поведінку. Позитивна зміна суб’єктності дає проблемній молоді
шанс віднайти сенс життя навіть у разі наявності ВІЛ-інфекції.
Проте успіх цього процесу пов’язаний з низкою умов.

Умовами позитивної психокорекції суб’єктності проблемної
молоді є перш за все зацікавленість у цьому процесі самої молоді,
залучення до нього психолога, консультантів, які фахово володіють
засобами психокорекції і є носіями позитивної суб’єктності (гума-
ністичних смислів і цінностей). Добре, якщо до цього долучається
група взаємодопомоги представників проблемної молоді, налаш-
тованих на позитивну зміну власної суб’єктності та допомогу в
цьому своїм товаришам. Усі разом вони утворюють колективний
суб’єкт психокорекційного процесу, продукують атмосферу довіри
між його учасниками. Завдяки цьому вербально і невербально, сві-
домо і несвідомо здійснюється вільний міжсуб’єктний обмін жит-
тєвою компетентністю; відбувається трансформація деформованої
суб’єктності молоді в позитивну та її дальший розвиток.

Процес трансформації і розвитку суб’єктності здійснюється
завдяки таким крокам: оволодіння навичками подолання стресо-
вого стану та саморегуляції психоемоційних станів; корекція де-
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структивних життєвих настановлень; перетворення негативних
суб’єктних переконань у позитивні; формування цілісної іден-
тичності з притаманною їй позитивною суб’єктністю; зміцнення
і розвиток суб’єктності шляхом залучення особистості до групо-
вої міжсуб’єктної діяльності.

Найефективніші технології сприяння проблемній молоді в ко-
рекції її суб’єктності запозичені із сучасних психологічних розро-
бок подолання стресів та саморегуляції, транзакційного аналізу,
гештальттерапії, нейролінгвістичного програмування (НЛП)
тощо [1–4]. Зазвичай вони розглядаються як засоби впливу пси-
холога на клієнта, однак у рамках суб’єктної парадигми психо-
корекції ці технології використовуються як форми міжсуб’єктної
взаємодії, обміну життєвою компетентністю її учасників (психо-
логів, консультантів і представників проблемної молоді), які хоч і
різняться своїм професійним та життєвим досвідом, проте є рів-
ноправними суб’єктами цього процесу.

Подолання стресового стану і засвоєння засобів психоемоцій-
ної саморегуляції є першим кроком актуалізації суб’єктності проб-
лемної молоді, набуття спроможності долати за допомогою інших
свої деструктивні стани. Стресовий стан, як відомо, призводить до
звуження свідомості людини, утворення домінант психіки, котрі
справляють деформуючий вплив на її суб’єктну активність. Це
породжує песимізм, нехтування своїм і чужим життям, втрату
його смислу, ризиковану щодо ВІЛ поведінку. Саме психологічні
засоби подолання стресового стану – шлях до відновлення адек-
ватного сприйняття себе, навколишнього світу та вибору більш
виважених суб’єктних рішень щодо своєї життєдіяльності.

На основі практики надання психологічної допомоги ВІЛ-по-
зитивній та хворій на СНІД молоді та наукового опрацювання різ-
них засобів саморегуляції автором розроблено ефективну техноло-
гію подолання стресового стану та відновлення шляхом саморегуляції
нормального психоемоційного стану, яка згодом була трансформо-
вана в методику саморегуляції з урахуванням індивідуальних особли-
востей особистості. Ця методика поєднує елементи тілесно зорієн-
тованої терапії, самонавіювання, дихання і може застосовуватися
також для профілактики психоемоційного виснаження.

Відомо, що психічне навантаження, пов’язане зі стресовим
станом, спричиняє постійне фізичне напруження тих чи інших
м’язів, утворення своєрідних блоків у відповідних зонах тіла, чого
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сама людина часто не усвідомлює, оскільки зживається з ними і
вважає їх нормальними особливостями свого організму.
А. Лоуен– послідовник В. Райха – дійшов висновку, що за
допомогою спеціальних фізичних вправ можна зняти хронічне
напруження м’язів і пов’язані із цим напруженням негативні
емоції. Як показує практика, м’язові блоки утворюють зони, які
мають сигнальні больові точки. Причому в кожної людини може
бути свій індивідуальний набір стресових зон.

На першому етапі технології для зняття стресового напруження
використовуються не фізичні вправи, а тепло власної руки, яка на-
кладається на основну стресову зону (серця, шлунку, плечей тощо),
котра визначається за найбільш неприємним больовим відчуттям.
При цьому особа має згадати і подумки перенестись у ті місця
відпочинку, де вона колись почувалася спокійно, захищено, легко
(як правило, це природа – ліс, поле, озеро, річка, море тощо).

На другому етапі, коли налагоджено тілесний контакт з теплом
руки, це відчуття за допомогою дихання і самонавіювання
посилюється й поширюється на інші зони, усе тіло. У результаті
виникає відчуття розслаблення та спокою, яке таким же чином, за
допомогою дихання, поширюється по всьому тілу. Відтак,
згадуючи тих, кого ми любимо, викликаємо стан любові та знову
поширюємо його за допомогою дихання по всьому тілу. Подумки
звертаємося до тих, хто нас любить і кого любимо ми, посилюючи
та утримуючи цей стан взаємообміну позитивними емоціями.

Під час реалізації цієї технології у різних осіб можуть спостері-
гатися певні відхилення, особливості, які фіксуються як специфічні
елементи їхніх індивідуальних систем саморегуляції. У процесі
кількаразового самостійного повторення, спочатку в рамках групи
взаємодопомоги, а потім й індивідуально, навички саморегуляції оп-
тимізуються, вдосконалюються і стають особистісним, суб’єктним
надбанням. У такий спосіб молодь може опановувати свої негативні
емоційні стани і запобігати неадекватній, проблемній поведінці.

Ефективні технології психокорекції суб’єктності особистості
проблемної молоді розроблено в транзакційному аналізі і гештальт-
терапії. У рамках транзакційного аналізу Е. Берн запропонував тех-
нологію зміни деструктивних (неОК’ейних, за його термінологією)
суб’єктних настанов на позитивні. Він вважав, що в процесі вихо-
вання відбувається “зараження” его-стану Дитини і его-стану До-
рослого клієнта неадекватними настановленями-переконаннями
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його батьків. Завдання психолога – за підтримки терапевтичної гру-
пи допомогти особі звільнитися від шкідливого батьківського
впливу і відновити свою глибинну позитивну суб’єктність.

Для посилення ефективності корекції негативних суб’єктних
настанов та рішень Мері і Роберт Гулдинги запропонували психо-
техніку “нового рішення” [5]. Вони виділили низку приписів-по-
відомлень, прямих і зворотних, що визначають суб’єктну актив-
ність особистості. Ці приписи як квінтесенцію свого життєвого
досвіду або як загальну форму свого ставлення до дитини батьки
передають їй у вербальній і невербальній формах. Прикладами
прямих суб’єктних настановлень-приписів є “не будь”, “не будь
значущим”, “не будь собою”, “не досягни успіху” та ін., прикла-
дами зворотних – “будь сильним”, “старайся”, “роби все на від-
мінно”, “поспішай” тощо. Прийняті дитиною крізь призму влас-
ного сприймання, ці приписи трансформуються у відповідні су-
б’єктні настановлення-рішення, які вона свідомо чи несвідомо
втілює у своєму житті у відповідних “іграх” та життєвих сцена-
ріях. До них можна віднести: “я нікому не потрібен, я помру, а
потім ви мене полюбите”, “я ні на що нездатний, я ніколи нічого
не зроблю правильно”, “я дурний”, “я слабак, я ніколи не досягну
успіху” і т. ін. Їх певна для кожної дитини сукупність конкретизує
життєві цінності та форми суб’єктності, базові суб’єктні наста-
новлення-позиції, переконання благополучності чи неблагополуч-
ності. Ця сукупність суб’єктних настановлень, переконань визна-
чає подальшу програму життя людини. Подружжя Гулдингів роз-
робило психотехнологію їх зміни.

Перший її етап – фіксація безвиході, у якій опинився клієнт. Це
прояв внутрішнього конфлікту між різними его-станами, субосо-
бистостями людини. Наприклад, “не повинен вживати наркоти-
ки, бо вони вбивають мене (Дорослий), але я не можу не вживати
наркотиків, бо без них я не можу вижити в цьому світі (Дитина)”.
Завдання психолога на цьому етапі – допомогти особистості вия-
вити й усвідомити ці безвихідні стани, визначити протидіючі си-
ли. Другий етап – укладання контракту з Дорослим его-станом
особистості, який має два аспекти: запит на очікуваний спільний
результат роботи та угоду про те, що під час спільної роботи клі-
єнт не заподіє ні собі, ні оточенню ніякої шкоди. Третій етап –
пошук за допомогою засобів гештальттерапії разом з особою
нового способу поведінки, який долає обмеження старих стерео-
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типів і веде до синтезу конфліктних субособистостей, кристаліза-
ції нового суб’єктного рішення, нових більш адекватних переко-
нань. При цьому використовуються такі відомі прийоми, як тех-
ніка “двох стільців”, на яких розміщуються конфліктуючі его-ста-
ни. Під час їхнього діалогу, що спрямовується психологом, і за до-
помогою групи (в разі застосування групової роботи) его-стан
Дорослого допомагає звільненню его-стану Дитини від застарі-
лих, неблагополучних батьківських приписів, сприяє становлен-
ню її нової суб’єктності, досягненню позитивного синтезу кон-
фліктних субособистостей. Завдяки цьому его-стан Дитини-клі-
єнта набуває навичок нового способу дії, нового способу роз-
в’язання раніше конфліктної ситуації. Подальше закріплення в
життєдіяльності сприяє формуванню, нової суб’єктної позиції та
відповідних переконань [5], зміцненню нової, більш адекватної
сучасному соціуму, позитивної суб’єктності проблемної молоді.

Важливу роль у регулюванні активності проблемної молоді ві-
діграють суб’єктні переконання, які є і регуляторами, і формами
реалізації активності особистості. Негативні суб’єктні переко-
нання блокують активність проблемної молоді або ж скеровують
її в деструктивне річище. Для наркозалежної молоді, яка обрала
здоровий спосіб життя, важлива насамперед відмова від ужи-
вання наркотиків. Особливо це значимо для ВІЛ-інфікованої мо-
лоді, оскільки наркотичні речовини ослаблюють імунну систему,
провокуючи розвиток власне СНІДу. Однак бажання покінчити з
уживанням наркотиків наштовхується на переконаність молодих
людей у власній неспроможності зробити це ні власними силами,
ні за допомогою фахівців. У переважної більшості з них за пле-
чима кількаразовий негативний досвід спроб “зіскочити з голки”.
У нейролінгвістичному програмуванні розроблено технологію
перетворення негативних суб’єктних переконань у позитивні.
При цьому використовується вільний від вживання наркотичних
речовин життєвий досвід молоді (наприклад, до початку вжи-
вання наркотиків, утримання від уживання з метою “омоло-
дитись” або під час перебування в місцях позбавлення волі), який
поєднується з іншими позитивними для цієї особи інтересами,
що випливають з її позитивних ідеалів і цінностей. Активізуючи
глибинні позитивні цінності проблемної особистості, психолог
сприяє актуалізації її позитивної субособистості. Водночас він
намагається викликати опір, сформувати стійкість виникненню
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сумнівів у стабільності і незмінності наркофільної субособис-
тості, дати наркозалежній молодій людині надію на можливість її
трансформації. У процесі змін образу конфліктної особистості
звертається увага на попередні невдачі на шляху її демонтажу. Із
негативного досвіду, перешкод вони перетворюються на еле-
менти зворотного зв’язку. Щоб закріпити позитивний результат і
зміцнити суб’єктність особистості, психолог повертає молоду лю-
дину обличчям до її попереднього життєвого досвіду з метою від-
найти в ньому зразки, елементи, натяки на такі зміни. Спираю-
чись на них, враховуючи помилки, він допомагає молодій людині
змінити попередню негативну переконаність у власній неспро-
можності і позитивно розвинути свою суб’єктну активність.

Для подолання конфліктності субособистостей і притаманних
їм деформацій, суперечностей суб’єктності в НЛП застосовується
також психотехнологія рефреймінгу [6; 7]. За допомогою цієї пси-
хотехнології корекція суб’єктності здійснюється через реком-
бінацію свідомих і несвідомих елементів особистості, які спрямо-
вують суб’єктну активність особистості таким чином, щоб вона
реалізовувалася свідомо і в її смисложиттєвих інтересах була віль-
ною від узалежнюючих зовнішніх і внутрішніх несвідомих фак-
торів. Це досягається через актуалізацію суб’єктності позитивної
субособистості; з’ясування позитивних аспектів суб’єктності нега-
тивної субособистості та вирішення внутрішнього конфлікту суб-
особистостей шляхом синтезу і привласнення позитивного змісту
їх суб’єктності в новій ідентичності, у новому образі Я. “У резуль-
таті новий його образ стає стійко “хорошим”. А цей самий образ
Я і є для нашого мозку своєрідним абрисом чи, інакше, “крес-
ленням” ідентичності, виходячи з якого він (мозок) і будує всі вже
більш конкретні програми поведінки” [7, с. 22]. 

Перевірити ефективність досягнутих результатів можна, вдав-
шись до налаштування на майбутнє та поведінкового тесту [8, с.
146]. Налаштування на майбутнє передбачає поміщення особи в
просторі уяви в таку ж ситуацію (цікавості, конфліктності, стресо-
вого стану), яка спричинилася до початку вживання наркотиків,
для відстеження невербальних проявів можливої поведінки. Якщо
ці прояви повторюють старий стереотип, слід повернутися до
процедури рефреймінгу з тим, щоб опрацьовувати протидію і
досягти потрібного результату. Поведінковий тест передбачає
виявлення нових форм суб’єктної поведінки особи в обставинах,
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які спровокували в минулому проблемну поведінку – вживання
наркотиків тощо (наприклад, тверда відмова від уживання нарко-
тиків на пропозицію “старих друзів”, свідоме уникнення провока-
ційних ситуацій наркоспоживання, застосування нових засобів
подолання і виходу із стресових життєвих ситуацій). У разі від-
творення старих поведінкових стереотипів досліджуються причи-
ни їх збереження та повторюються відповідні технологічні кроки
психокорекції суб’єктності. Таким чином у проблемної молоді
формується нова, позитивна ідентичність з новими притаманними
їй переконаннями і просоціальною суб’єктною активністю.

Для того щоб новий, позитивний тип суб’єктності проблемної
молоді зміцнювався і розвивався, потрібні відповідні умови між-
особого спілкування, які здатна забезпечити група взаємодопо-
моги. Група сприяє актуалізації та утриманню стану суб’єктності
в процесі міжсуб’єктних взаємодій, призвичаює своїх учасників
до суб’єктних суджень, Я-висловлювань, оскільки відповідні су-
б’єктні Я-судження спрямовані на формування та утримання ста-
нів відповідальності і самостійності, розвиток стану Дорослого як
стану відповідального суб’єкта.

ВВииссннооввккии.. Отже, важливими умовами, що забезпечують ефек-
тивність процесу психокорекції суб’єктності проблемної молоді, є
створення терапевтичного простору міжсуб’єктного обміну про-
фесійною і життєвою компетентністю його учасників – проблем-
ної особистості, психолога, консультантів, групи взаємодопомоги
із числа представників проблемної молоді. Корекція суб’єктності
проблемної молоді здійснюється за допомогою комплексу
сучасних психотехнологій, серед яких: оволодіння молоддю на-
вичками подолання стресового стану та саморегуляції психоемо-
ційних станів; корекція деструктивних життєвих настановлень;
перетворення негативних суб’єктних переконань у позитивні;
формування цілісної ідентичності з притаманною їй позитивною
суб’єктністю; зміцнення коригованої суб’єктності шляхом залу-
чення особистості до групової міжсуб’єктної діяльності.

Л і т е р а т у р а
1. Drug abuse treatment and rehabilitation. A practical planning

and implementational guide. United Nation office on drugs and
crime. – New York : United Nations, 2003.

Психологічна практика

116677



Психологічні перспективи. Спеціальний випуск 2009

116688

2. Соціально-психологічна реабілітація людей із залежністю
від наркотичних речовин : наук.-метод. зб. – К., 2003. – 122 с. 

3. Абульханова К. А. Принцип субъекта в отечественной
психологии: субъектная парадигма / К. А. Абульханова //
Психология. ВШЭ. – 2005. – Т.2. – №4.– С. 2–21. 

4. Татенко В. О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній
психології / В. О. Татенко // Соціальна психологія. – 2006. –
№ 1 (15). – С. 3–13.

5. Гулдинг М. М. Психотерапия нового решения. Теория и
практика / М. М. Гулдинг, Р. Л. Гулдинг. – М., 1997. – 279 с. 

6. Бендлер Р. Рефрейминг: нейролингвистическое программиро-
вание и изменение смысла / Р. Бендлер, Д. Гриндер. – М., 1981. – 141 с.

7. Ковалев С. В. Семь шагов от пропасти. НЛП-терапия нарко-
тических зависимостей / С. В. Ковалев. – М. : КСП+, 2003. – 256 с. 

8. Коледа С. Моделирование бессознательного. Практика НЛП
в российском контексте / С. Коледа. – М., 1999. – 152 с.

©© ЛЛааззооррееннккоо ББ..

ООккссааннаа  ССккннаарр

ААРРТТ--ТТЕЕРРААППЕЕВВТТИИЧЧННАА  ТТЕЕХХННІІККАА  ““ККООЛЛААЖЖ””
УУ  РРООББООТТІІ  ІІЗЗ  ССІІММ’’ЄЄЮЮ

ППррооббллееммаа.. В умовах розгортання кризи в країні, надзвичайного
ускладнення соціальних зв’язків, багатозначності й невизначеності
суспільно-політичної й економічної ситуації в суспільстві особистість
прагне належати до груп, спільнот, що надавало б (чи підтримувало)
в ній відчуття стабільності, упевненості, стійкості, непохитності ба-
зових цінностей, захищеності, підтримки одне одного, віри у власні
сили й у можливість розгортання оптимістичного сценарію роз-
в’язання нагальних проблем. Саме таким осередком для багатьох
людей є (чи стає) сім’я. Спостереження показують, що в кризові
періоди збільшується кількість людей, що беруть шлюби, утворють
нові сім’ї. Водночас хочемо зауважити, що узгодженість уявлень обох
партнерів про сім’ю – її цінності, функції й завдання, способи
взаємодії й вирішення спірних питань, розподіл обов’язків і фінансів,
організацію побуту й відпочинку, способи виховання дітей і т. ін. –
сприяє укріпленню й стабілізації сім’ї, налагодженню близьких сто-



сунків. Тому так важливо знати, якою уявляє собі сім’ю кожен член
подружжя. Як інструментарій дослідження уявлень особистості про
сім’ю пропонуємо використати арт-терапевтичну техніку “колаж”.

Заслуговує на увагу ще один важливий аспект: соціальні
працівники, практичні психологи, психотерапевти, які працюють
у соціальній сфері, потребують простих, доступних і дієвих
методів роботи з різними верствами населення, у тому числі і з
сім’ями (багатодітними і бездітними, заміщувальної опіки,
повними і неповними, а також із сім’ями, які перебувають у кризі
чи мають певні психологічні проблеми, як то взаємодії,
взаєморозуміння тощо), таких методів, які несли б у собі як
терапевтичний, так і діагностичний потенціал. Одним з таких
методів є арт-терапевтична техніка колажування. Важливо, на
нашу думку, розробити науково-методичну схему аналізу колажу.
Ця схема має містити базові діагностичні критерії, що дало б
змогу терапевтові використовувати їх як для психологічного
оцінювання, так і для розгортання діалогу з клієнтом, налаго-
дження з ним зворотного зв’язку, кращого розуміння клієнтом
своєї внутрішньої реальності. Утім, прямі, однозначні
інтерпретації в арт-терапії неприпустимі. Завжди перева-
жуватиме суб’єктивна система значень та асоціацій автора. Тому
“…арт-терапевтична інтерпретація … супроводжується обо-
в’язково зворотним вербальним зв’язком, заснованим на ре-
флексії самого клієнта, та спонукає його до самостійного усві-
домлення змістів внутрішнього світу” [1, с. 26]. Вичерпно діа-
гностичний потенціал арт-терапевтичних технік та обмеження
арт-терапевтичної діагностики описано в працях [1–3].

На думку психологів, методи арт-терапії особливо близькі до запи-
тів і ментальності слов’ян, яким більш властива орієнтація на емоцій-
но-образне переживання, аніж на раціональне вирішення внутрішньо-
психічних конфліктів. Відсутність обмежень і протипоказань у вико-
ристанні арт-терапії, значні можливості психологічної допомоги осо-
бистості роблять її найприйнятнішим методом у соціальній роботі.

ММееттаа  ссттааттттіі  : представити можливі варіанти роботи з арт-тех-
нікою “колаж” як методом дослідження уявлень про образ сім’ї та її
членів; виокремити діагностичні критерії оцінювання “сімейного”
колажу та показати терапевтичний ефект від його застосування.

Причинами непорозумінь, конфліктів, напруження в стосун-
ках, що виникають у взаєминах сім’ї, часто виступають так звані
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суб’єктивні фактори, як то: різні цінності, звички, інтереси, упе-
редження, різні погляди щодо сімейного укладу, відмінні картини
світу сім’ї тощо. Водночас усвідомлення членами сім’ї існуючих
розбіжностей відкриває шлях до пошуку й вироблення прий-
нятної для всіх моделі сімейної взаємодії, на що й має бути спря-
мований (на запит клієнта) процес психотерапії.

Варто наголосити на значних перевагах засобів арт-терапії в
роботі із сім’єю. Так, О. Вознесенська докладно висвітила осо-
бливості арт-терапії сім’ї порівняно з іншими методами сімейної
терапії [1; 4], тому не будемо спинятися на цьому питанні окремо.
Дослідницею також ґрунтовно проаналізовано й структуровано
основні технології роботи із сім’єю в арт-терапії [4].

Водночас окремої уваги, на нашу думку, заслуговує арт-тера-
певтична техніка колажування, яка зарекомендувала себе як ефек-
тивний метод вирішення цілої низки актуальних завдань. Кола-
жування є екологічним засобом роботи як з особистістю, так і з
групою (сім’єю), демонструючи значний діагностичний і терапев-
тичний потенціал. Питання, що стосуються технології створення
колажу, використовуваних матеріалів, переваг і недоліків цієї тех-
ніки, викладено нами в попередніх публікаціях [5; 6] та окреслено
в працях російських фахівців [7; 8]. Зазначимо лише, що створю-
вати колаж залежно від мети арт-терапевтичної роботи із сім’єю
можна як індивідуально (це робить окремо кожен член сім’ї), так і
групою (творять усі члени сім’ї спільно, разом).

Створення ссппііллььннооггоо  ккооллаажжуу членами сім’ї може мати на меті ви-
рішення низки завдань діагностичного і терапевтичного характеру:

–– діагностика процесу й динаміки взаємодії між членами сім’ї;
– виявлення переважних стратегій, їх взаємодії;
– визначення розподілу ролей у сім’ї;
– усвідомлення членами сім’ї властивих їм патернів і моделей

поведінки, особливостей взаємодії між членами сім’ї та ступеня її
ефективності;

– налагодження внутрішньосімейної комунікації;
– сприяння єднанню й згуртованості сім’ї;
– апробація нових стратегій поведінки в сім’ї, конструктивних

способів вирішення напружених ситуацій, конфліктів;
– активізація творчого потенціалу членів родини, здатності нестан-

дартно, по-новому подивитися на життєві ситуації та вирішити їх;
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– підвищення адаптації сім’ї завдяки гармонізації внутрішньо-
сімейних стосунків тощо.

Теми колажу можуть бути надзвичайно різноманітними:
“Наша сім’я”, “Стосунки в сім’ї”, “Проблема сім’ї”, “Ресурс сім’ї”,
“Родина” тощо (див. також нижче й ті, що пропонуються для
індивідуального колажу). При цьому інформативними є як самі
продукти творчості, створені сім’єю, так і процес створення ко-
лажу, в ході якого виявляються особливості й стратегії взаємодії
членів родини (“співробітництво”, “протидія”, “компроміс”,
“поступливість”, “уникання” [8]) та специфіка їх групової діяль-
ності. Спостерігаючи, а потім обговорюючи із членами сім’ї осо-
бливості самого процесу створення колажу, звертаємо увагу на те,
як була організована їх робота: чи була вона спільною, чи кожен
діяв на свій розсуд; хто був лідером; як були розподілені функції
всередині родини (наприклад, хтось координує всю роботу, хтось
підбирає вирізки із журналів, хтось розміщує їх на папері, хтось
клеїть, хтось представляє колаж і т. ін.); чи було загальне обго-
ворення теми; чи кожен висловив свою думку й у якій формі він це
зробив; як приймалося рішення щодо сюжету колажу чи воно
взагалі не приймалося; працювали на загальну ідею чи кожен на
себе; якою була активність кожного члена сім’ї у творчій діяль-
ності та який їхній внесок у кінцевий продукт. Важливим, зви-
чайно ж, є і питання, як те, що відбувалося з кожним учасником у
процесі роботи над колажем, пов’язано з його роллю в сім’ї.

Аналізувати спільний колаж можна, спираючись на опорні
елементи його трактування, виділені нижче в описі інди-
відуальних колажів. Крім цього, варто звернути увагу на те, які
аспекти образу сім’ї представлено, а які – ні; чому було приділено
найбільшу увагу, чому – найменшу; які труднощі виникали під
час визначення змісту колажу й у ході його виготовлення; як на
аркуші розміщено елементи один відносно одного і як співвід-
носяться їхні розміри. Важливо також звернути увагу на повторю-
вані об’єкти (проекції), на об’єкти, включені в інші (інтроекти),
та на загальне враження, яке справляє колаж.

Щоб з’ясувати спектр уявлень про образ сім’ї у її членів, доцільно
запропонувати кожному з них створити ііннддииввііддууааллььнниийй  ккооллаажж на
тему: “Моя сім’я” (варіанти: “Сім’я”, “Світ сім’ї”, “Сімейний портрет”
тощо). Після його презентації відбувається обговорення, що сприяє
усвідомленню розбіжностей і спільності, відмінностей і схожості
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картини світу в членів сім’ї, а також виробленню навичок рефлексу-
вання щодо продуктів власної творчості, розвиткові умінь осо-
бистості аналізувати події, що відбуваються в її житті. Допомога в
усвідомленні, як відомо, має психотерапевтичний ресурс.

Така арт-терапевтична робота може проводитися й у два етапи:
1) створення колажу, що зображує наявний “стан речей” у

сім’ї, наприклад, на тему “Реальна сім’я” або “Сімейна ситуація те-
пер” з дальшим обговоренням;

2) створення колажу, який відображає ідеальні уявлення чи ба-
жаний хід розв’язання сімейної проблеми, що склалася: (“Іде-
альна сім’я” чи “Бажана сім’я”, “Щаслива сім’я”, “Бажана ситуація
в сім’ї” тощо), та його рефлексія.

Під час обговорення представлених робіт, а також їх аналізу,
пропонуємо звертати увагу на такі ккррииттееррііїї  ооццііннюювваанннняя:

– відповідність образу сім’ї в різних членів (чим для кожного з
них є сім’я);

– редставленість різних сфер буття сім’ї (що представлено,
що – ні; чому приділено найбільшу увагу, чому – найменшу; спів-
відношення розмірів і пропорцій різних сфер);

– обливості розташування різних сфер одна щодо одної (ди-
станція між ними; “розірваність” тих сфер, які в житті пов’язані; і,
навпаки, накладання, “наїжджання” однієї сфери на іншу, заклею-
вання однією з них іншої);

– аявність (відсутність) членів сім’ї (чи всі представлені; спів-
відношення їхніх розмірів і простору, який вони займають на
площині колажу; чи є виключені із сімейної системи);

– відстань між зображеннями, які символізують певних членів
сім’ї (може свідчити про відносини представлених образів у ре-
альному житті); а також їхні пози, відповідність вікові, спрямуван-
ня погляду кожного з них (чи в один бік дивляться, чи в різні; у ми-
нуле, майбутнє чи прямо, вперед тощо);

– символіка образів;
– просторова організація елементів колажу на його основі (роз-

ташовані в центрі аркушу зображення або композиція зазвичай
говорять про те, що найбільш актуально для особистості на цей
час; у лівій і нижній частині – про минуле, а в правій і верхній – про
майбутнє, бачення перспектив сім’ї);

– цілісність створеного образу чи його фрагментарність;
– система цінностей сім’ї.
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Під час аналізу колажів, створених індивідуально, кожним чле-
ном сім’ї, інформативними є й базові, опорні елементи тракту-
вання колажів, виділені К. Ребровою [6], як то: 1) вибір і розта-
шування основи для колажу; 2) процес створення колажу;
3) ступінь хаотичності/упорядкованості елементів колажу; 4) ха-
рактер розташування вирізок; 5) ступінь заповнювання порожніх
місць на площині колажу; 6) вихід за межі основи колажу;
7) символіка використаних зображень.

Як приклад використання арт-терапевтичної техніки “колаж”
для вивчення сфери уявлень особистості про сім’ю наводимо ма-
теріали, отримані нами під час проведення майстер-класу на тему:
“Колаж у роботі із сім’єю”, що відбувся на Другій міжнародній
науково-практичній конференції “Методологія й технології прак-
тичної психології в системі вищої освіти” 10–11 квітня 2009 р. в
м. Києві. Учасницям майстер-класу (кількість – 8 осіб) було запро-
поновано створити індивідуальні колажі на тему “Світ сім’ї”.

Рис. 1. Колаж учасниці С. на тему “Світ сім’ї”

Коментарі автора колажу (рис.1): “Я незаміжня, тому зобра-
зила чоловіка, дружину, дитину. Нижче – спілкування й відпочинок
дитини, як вона його проводить з друзями. Зайчик – подарунок для
дитини. Іграшка м’яка на дотик. Нижче – подарунки, або ж це
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може бути символом дитячої шафи. Ялинки наклеїла, бо хотілося
побільше зеленого кольору, зелених барв – це колір надії, і тому я все
навіть затонувала, зафарбувала зеленим. Жовтий (угорі) – це
колір тепла. … Усе відокремлено, кожен малюнок окремо, не
намагалася їх “ліпити до кучі”, можливо, тому, що я не люблю, коли
хтось вторгається в особистий простір”.

Авторка колажу першою закінчила роботу. Використала при
цьому лише один журнал, з якого взяла те, що їй підходило, за її
словами, “не чекала на інші журнали” (ті, що в той момент були
“зайняті” іншими учасницями). В учасників групи колаж викли-
кав відчуття “невизначеності (теперішнього стану й майбут-
нього)”, “бажання підтримати автора роботи”; “розірваності,
фрагментарності”; “з одного боку, є відчуття очікування щас-
ливого сімейного життя, а з другого – збентеження, розгубленість
від незрозумілості, що ж таке це щасливе сімейне життя…”. Пі-
сля налаштування зворотного зв’язку від членів групи та
презентації інших робіт ця учасниця звернула увагу на те, що в неї
на колажі дійсно багато пустого місця. Вона усвідомила й “про-
говорила”(дійшла висновку), що в неї справді розмите, неповне
уявлення про свою сім’ю.

Рис. 2. Колаж учасниці О. на тему “Світ сім’ї”

Коментарі автора колажу (рис.2): “Моє уявлення про сім’ю – це
чоловік і дружина завжди разом. Тут є й спільне дозвілля на природі



(лівий нижній і верхній кути аркуша), і домашнє господарство
(справа побутова техніка) – це буденність, і я зобразила побут
окремо. Тут між нами (на дивані) дистанція: я своїм чимось
займаюсь, а він – своїм. У центрі я взагалі сама собі, правіше – з
дитиною, а лівіше – з нашою спільною дитиною ми разом, нижче –
ми разом з друзями”. Як видно з роботи, цінність бути разом із чо-
ловіком, удвох багаторазово підкреслена автором. Це символізує,
за її словами, “емоційну близькість, взаєморозуміння, взаємну під-
тримку”, а також те, що “нам один без одного погано, а вдвох нам
комфортно: ми можемо й просто сидіти, і розмовляти, і перебу-
вати в різних ролях, і щось готувати разом, і відпочивати”. Трохи
поміркувавши, учасниця додала: “Я помітила, що чомусь не зобра-
зила чоловіка одного; я це усвідомила вже після того, як побачила,
що себе я уявила окремо, яке в мене є життя, а його – ні; ми вдвох,
ми разом, а його поля діяльності, його простору немає… У мене це
є й у реальному житті, я це розумію й намагаюся дати чоловікові
ту внутрішню свободу, якої він потребує, але не завжди виходить.
Я хотіла зобразити чоловіка окремо, але місця не забракло…
Мабуть, мене таки справді забагато, він протестує, а я…”.

В учасників групи колаж викликав неоднозначні відчуття:
“фрагментарності, як кадри з фільму, немає відчуття цілісності й
спільності, що рішення приймаються разом”, “а у мене є відчуття
цілісності, але оця кількість картинок, де ви вдвох, викликає на-
пруження; є для мене навіть нав’язливою”. На ці слова авторка
колажу зазначила: “Не знаю, коли це почалося…. Я хочу більше ро-
мантики – побут трохи згасив наші стосунки, вони стали більш
сталими, передбачуваними. Раніше хотілося чогось, тягнулися одне
до одного… Мені хочеться це відновити, а йому – навпаки. І я тут
це зобразила, як звертаюся до нього із цим запитом, а він відвер-
тається, начебто йому треба туди чи деінде. А я йому кажу, що
сім’я не може бути постійно з пилососом чи пральною машиною, –
треба, щоб була оця єдність, оця романтика. І тут її так багато,
бо мені її не вистачає. А він цього не розуміє. І як вихід – я сама”. 

Під час обговорення, було звернуто увагу авторки роботи на
те, що її картинки дуже щільно прилягають одна до одної, тому
виникло запитання: що це для неї означає? “У мене приклад бать-
ківських стосунків не такий – мама і батько завжди вдвох, а в
чоловіка було по-іншому, у нього батьки розлучилися в дитинстві,
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і для мене його поведінка незвична. Я зараз усвідомлюю, що хочу
єдності, а він не готовий цю єдність дати”.

Індивідуальний колаж, як бачимо, дає змогу відобразити як
особисті переживання людини, визначити її психологічний стан,
так і дослідити аспекти її досвіду, пов’язані зі сферою уявлень про
сім’ю. У ході обговорення колажів учасниці по-новому, під іншим
ракурсом осмислюють свої роботи, що веде до індивідуальних ін-
сайтів, до насичення, наповнення змістом створеного образу сім’ї,
а також до інтеграції отриманого досвіду. Тож арт-терапевтична
робота спонукає до розкриття особистісного потенціалу людини,
що допомагає їй досягти стану внутрішньої рівноваги й ці-
лісності, стабільної впевненості у власних силах. Самовираження
через різні форми арт-терапевтичної роботи і зокрема через ство-
рення колажу дає людині змогу відчути й зрозуміти себе, сприяє
усвідомленню й адекватному оцінюванню власних почуттів, пе-
реживань, спогадів, можливостей, наснажує на віру в себе й дає
силу будувати позитивне майбутнє.

З огляду на результати нашого дослідження можемо зробити
такі ввииссннооввккии::

1. Арт-терапевтична техніка “колаж” є ефективним методом
вирішення цілої низки актуальних завдань у соціальній сфері,
адекватним і екологічним засобом роботи із сім’єю, має вагомий
діагностичний і терапевтичний потенціал.

2. Критеріями оцінювання колажу із сімейної тематики
визначено: відповідність образу сім’ї в її різних членів; представ-
леність різних сфер буття сім’ї й особливості їх взаємного розта-
шування; представленість членів сім’ї; відстань між зображен-
нями, які їх символізують; символіка наявних образів; просторова
організація елементів колажу на його основі; цілісність створеного
образу чи його фрагментарність; система цінностей сім’ї.
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ААННООТТААЦЦІІЇЇ

ІІ.. ББААТТРРААЧЧЕЕННККОО,,  ВВ.. ККООВВААЛЛЕЕННККОО..  ЕЕккссппееррииммееннттааллььннее  ддоосслліі--
дджжеенннняя  ааннттииццииппааццііййнниихх  ссххеемм  ккооммууннііккааттииввннооггоо  ддооссввііддуу  ппееддааггооггіівв

Досліджено роль антиципації в процесі педагогічного спілкуван-
ня, а саме у системі “вчитель – учень”; запропоновано математич-
ну модель антиципаційних схем комунікативного досвіду педагогів.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: комунікація, комунікативний досвід педагога,
антиципація, антиципаційна схема, психосемантичний підхід.

Исследована роль антиципации в процессе педагогического общения,
а именно в системе “учитель – ученик”; предложена математическая
модель антиципационных схем коммуникативного опыта педагогов.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: коммуникация, коммуникативный опыт педагога,
антиципация, антиципационная схема, психосемантический подход.

The importance of anticipation was observed in the pedagogical pro-
cess, namely in co-operation of the system “teacher–student”, the mathe-
matical model of anticipation charts of communicative experience of
teachers was offered.

KKeeyy  wwoorrddss:: communication, communicative experience of a teacher,
anticipation, an anticipation chart, psycho-semantic approach.

ОО.. ББЄЄЛЛІІННССЬЬККАА..  ССииннддрроомм  ееммооццііййннооггоо  ввииггоорраанннняя  уу  ссффеерріі  ппееддааггоо--
ггііччннооїї  ддііяяллььннооссттіі

Висвітлено актуальну проблему синдрому емоційного вигорання
у викладацькому середовищі. Окреслено основні симптоми цього
синдрому, запропоновано способи розв’язання означеної проблеми.

ККллююччооввіі  ссллоовваа: педагогічна діяльність, дошкільні заклади,
синдром професійного вигорання.

Освещена актуальная проблема синдрома эмоционального вы-
горания в преподавательской среде. Очерчены основные симптомы
этого синдрома, предложены пути решения данной проблемы.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: педагогическая деятельность, дошкольные
учреждения, синдром профессионального выгорания.
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In the given work the author raises the actual problem of the syndrome of
the emotional burning-out in teaching ambience. The main symptoms of this
syndrome are noted and the ways of solving the given problem are offered.

KKeeyy  wwoorrddss:: pedagogical activity, preschool institutions, syndrome of the
professional emotional burning-out.

ОО.. ББРРЕЕУУССЕЕННККОО--ККУУЗЗННЕЕЦЦООВВ..  ППооггллииббллеенниийй  ааннаалліізз  ссппііллььннооїї  ккааззккии,,
ццееннттрроовваанниийй  ннаа  ппооссттааттяяхх  ггееррооїївв

Представлено техніку поглибленого аналізу текстів спільних
казок. Поглиблений аналіз має за мету з’ясування індивідуальних
міфологічних тенденцій (“домінант”), що виявляються в казковій
продукції особистості.

ККллююччооввіі  ссллоовваа: казкотерапія, міфологічна домінанта, змісто-
вий аналіз казкового тексту.

Представлена техника углубленного анализа текстов сов-
местных сказок. Углублённый анализ имеет основной целью выяв-
ление индивидуальных мифологических тенденций (“доминант”),
проявляющихся в сказочной продукции личности.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа: сказкотерапия, мифологическая доминанта,
содержательный анализ сказочного текста.

The article presents the technique of in-depth analysis of texts of jointly-
composed fairy-tales. The in-depth analysis is aimed at revealing individual
mythological trends (“dominants”) in the personality’s fairy-tale production.

KKeeyy  wwoorrddss:: fairy-tale therapy, mythological dominant, content analy-
sis of a fairy-tale text.

ОО..  ВВООЗЗННЕЕССЕЕННССЬЬККАА,,  ТТ..  ТТААММААККООВВАА..  ППррооффеессііййннаа  ііддееннттииччннііссттьь
ммааййббууттннііхх  ппссииххооллооггіівв  ((ннаа  ппррииккллааддіі  ссттууддееннттіівв  ррііззнниихх  ВВННЗЗ))

Розглянуто особливості професійної ідентичності майбутніх
психологів, що здобувають освіту в навчальних закладах різної
спрямованості. Показано, що застосування проективних арт-
терапевтичних технік, зокрема колажу, дає змогу вирішувати
завдання діагностування, сприяє формуванню самосвідомості
студентів. Виявлено певні викривлення та брак цілісності сприй-
няття образу майбутньої професії у студентів-психологів.
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ККллююччооввіі  ссллоовваа:: професійна ідентичність, образ майбутньої про-
фесії, арт-терапія, колаж.

Рассмотрены особенности профессиональной идентичности бу-
дущих психологов, получающих образование в учебных заведениях раз-
ной направленности. Показано, что применение проективных арт-
терапевтических техник, в частности коллажа, позволяет решать
диагностические задачи, способствует формированию самосознания
студентов. Выявлены некоторые искажения и недостаточно целост-
ное восприятие образа будущей профессии у студентов-психологов.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: профессиональная идентичность, образ бу-
дущей профессии, арт-терапия, коллаж. 

Peculiarities of professional identity of future psychologists who are study-
ing in educational institutions which have different specialization were con-
sidered in the article. It is shown that the use of projective art-therapy tech-
niques such as collage allows to solve diagnostic tasks and leads to increase in
awareness of students. The absence of integrity and some distortions of future
profession image of students- psychologists were discovered. 

KKeeyy  wwoorrddss:: professional identity, future profession image, art-therapy, collage. 

ІІ..  ГГААЛЛЕЕЦЦЬЬККАА..  ВВппллиивв  ііннддииввііддууааллььнниихх  ццііннннооссттеейй  ссттууддееннттссььккооїї
ммооллооддіі  ннаа  ссттааввллеенннняя  ддоо  ааббооррттіівв

Окреслено коло чинників, що впливають на ставлення молодої лю-
дини до аборту: культуральні особливості середовища, релігійні переко-
нання, знання про сутність переривання вагітності, індивідуальні
цінності й переконання. Аналізується вплив на ставлення до аборту
індивідуальних цінностей та особистісних рис студентської молоді.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: індивідуальні цінності, самоакуталізація,
ставлення до аборту.

Очерчен круг факторов, оказывающих влияние на отношение
молодых людей к аборту: культуральные особенности среды, рели-
гиозные убеждения, знание о сущности прерывания беременности,
собственные индивидуальные ценности и убеждения. Анализиру-
ется влияние на отношение к аборту индивидуальных ценностей и
личностных качеств студенческой молодежи.
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ККллююччееввыыее  ссллоовваа: индивидуальные ценности, самоактуализация,
отношение к аборту. 

The attitude to abortion is influenced by cultural environment, reli-
gious beliefs, knowledge of essence of abortion and own individual values
and beliefs. The influence on the attitude to abortion of individual values
and personal qualities of student youth is analyzed.

KKeeyy  wwoorrddss: individual values, selfactualization, attitude toward abortion.

ПП..  ГГООРРННООССТТААЙЙ..  ДДввооввииммііррнніі  ооссооббииссттіісснніі  ккооннссттррууккттии  яякк  ммооддеелльь
ссццееннааррнниихх  ппееррееккооннаанньь

Розглянуто принцип створення двовимірних особистісних
конструктів для характеристики ставлень особистості, сце-
нарних переконань, особистісних рис та поведінкових проявів, що
мають суб’єктивно-оціночну природу. Такий підхід дає зручну мо-
дель для пояснення процесу психотерапевтичних змін. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: двовимірні особистісні конструкти, сценарні
переконання, дихотомічні і тетрахоричні шкали. 

Рассмотрен принцип создания двухмерных личностных кон-
структов для характеристики отношений личности, сценарных
убеждений, личностных качеств и поведенческих проявлений, име-
ющих субъективно-оценочную природу. Такой подход дает удобную
модель для объяснения процесса психотерапевтических изменений. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: двухмерные личностные конструкты, сценар-
ные убеждения, дихотомические и тетрахорические шкалы. 

The development principle of bi-dimensional personal constructs for
characteristics of personality relations, script beliefs, personal qualities,
and behavioral phenomena that have subjective-estimate nature, is des-
cribed in the article. This approach gives a good model for explaining the
process of psychotherapeutic changes.

KKeeyy  wwoorrddss:: bi-dimensional personal constructs, script beliefs,
dichotomic and tetrachoric scales.
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ББ.. ЛЛААЗЗООРРЕЕННККОО..  ППссииххооккооррееккццііяя  ссуубб’’єєккттннооссттіі  ппррооббллееммннооїї  ммооллооддіі
З’ясовано, що процес психокорекції суб’єктності проблемної

молоді буде ефективним за умови створення терапевтичного про-
стору міжсуб’єктної взаємодії його учасників. Наголошується, що
корекція суб’єктності проблемної молоді потребує комплексного
підходу, зокрема опанування молоддю навичок саморегуляції, зміни
її деструктивних настановлень, негативних суб’єктних пере-
конань, формування позитивної ідентичності, подальшого зміц-
нення суб’єктності в груповому міжсуб’єктному спілкуванні.

ККллююччооввіі  ссллоовваа: психокорекція, суб’єктність, проблемна молодь. 

Установлено, что процесс психокоррекции субъектности проб-
лемной молодежи будет эффективным при условии создания
терапевтического пространства межсубъектного взаимодей-
ствия его участников. Подчеркивается, что для коррекции су-
бъектности проблемной молодежи необходим комплексный подход,
в частности овладение молодежью навыками саморегуляции, изме-
нение ее деструктивных установок, негативных субъектных убеж-
дений, формирование позитивной идентичности, дальнейшее ук-
репление субъектности в групповом межсубъектном общении.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа: психокоррекция, субъектность, проблемная молодежь.

It is estimated that creation of therapeutic space for intersubjective coop-
eration of the partners of the process of psycho correction of the subjectivity of
the problem youth is the condition of effectiveness of this process. It is found
out, that correction of problem youth subjectivity is carried out in a complex,
by youth mastering the skills of self-regulation, changing their destructive
attitude, negative subjective convictions, forming positive identity, further
strengthening subjectivity in the group intersubjective association.

KKeeyy  wwoorrddss: subjectivity, psychocorrection, problem youth.

НН..  ЛЛЕЕББІІДДЬЬ..  ООссооббллииввооссттіі  ееммооццііййннооггоо  ррееааггуувваанннняя  ннаа  ссттрреессооввіі  ппооддііїї
ххввоорриихх  зз  ффууннккццііооннааллььннииммии  ппоорруушшеенннняяммии  ррииттммуу  ссееррццяя

Показано, що стрес проявляється через емоції, які біологічно, у
процесі еволюції, закріпилися як спосіб підтримування життєвого
процесу на оптимальному рівні. Занадто сильні емоції, якщо вони
відредаговані неадекватно, змінюють функціональність систем
організму, що в разі тривалості процесу може призвести до
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хвороби. Специфіка емоційного реагування на стресові події у хво-
рих з функціональними порушеннями ритму серця проявляється в
значній вираженості емоцій горя, подиву, страху; слабкому
усвідомленні і блокуванні адаптивних базових емоцій – прийняття
(задоволення), радості, відрази; придушенні гніву, який аку-
мулюється як відповідь на зовнішні обставини, і спрямуванні його
руйнівної сили всередину, аж до виникнення симптомів дисфункції.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  базові емоції, стресова ситуація, функціональні
порушення ритму серця, психосоматика.

Показано, что стресс проявляется через эмоции, которые био-
логически, в процессе эволюции, закрепились как способ поддержания
жизненного процесса на оптимальном уровне. Слишком сильные
эмоции, неадекватно отреагированные, изменяют функциональ-
ность систем организма, что при длительном процессе может при-
вести к болезни. Специфика эмоционального реагирования на
стрессовые события у больных с функциональными нарушениями
ритма сердца проявляется в значительной выраженности эмоций
горя, удивления, страха; слабом осознании и блокировании адап-
тивных базовых эмоций – принятия (удовлетворения), радости,
отвращения; подавлении гнева, который аккумулируется в ответ
на внешние обстоятельства, и перенаправлении его разрушающей
силы вовнутрь, вплоть до образования симптомов дисфункции.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: базовые эмоции, стрессовая ситуация,
функциональные нарушения ритма сердца, психосоматика.

It is showen that stress is revealed through emotions, which biological-
ly and evolutionary were consolidated as method of life process support on
optimal level. Too strong and inadequately experienced emotions change
organism systems functionality, what may lead to illness formation in long
term. Emotional reaction on stressing situations specifics among patients
with functional violations of cardiac rhythm is revealed in the following
factors: significant evidence of such emotions as sorrow, astonishment,
fear; weak conscience and blocking of adaptive basic emotions such as
acceptance (satisfaction), joy, disgust; suppression of anger which is accu-
mulated in response to external circumstances and redirection of its
destroying strength inside up to dysfunction symptoms formation.

KKeeyy  wwoorrddss:: basic emotions, stressing situation, functional violations of
cardiac rhythm, psychosomatic.
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ММ..  ННААЙЙДДЬЬООННООВВ..  ЕЕккссппееррииммееннттааллььнніі  ддоосслліідджжеенннняя  ррееффллееккссииввнниихх
ппррооццеессіівв::  ввииввччеенннняя  ффееннооммеенніівв  ссккллааддннооккооооррддииннооввааннооссттіі

Здійснено аналіз експериментальних досліджень рефлексивних
процесів під час розв’язання творчих задач групою. Розкрито зв’язок
проявів феноменів складнокоординованості з особливостями перебігу
рефлексивних процесів. Визначено соціокогнітивні закономірності
динаміки групової суб’єктності, закономірності функціонування та
онтогенетичного розвитку рефлексивних процесів групового
суб’єкта залежно від умов організації спільного творчого процесу як
основи формування рефлексивного управління в організаціях. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: складність, складонокоординованість, феномени
складонокоординованості, рефлексивні процеси, рефлексивне уп-
равління, групова суб’єктність.

Осуществлен анализ экспериментальных исследований рефлек-
сивных процессов при решении творческих задач группой. Раскрыто
связь проявлений феноменов сложнокоординированности с особен-
ностями протекания рефлексивных процессов. Определены социоког-
нитивные закономерности динамики групповой субъектности, зако-
номерности функционирования и онтогенетического развития
рефлексивных процессов группового субъекта в зависимости от
условий организации совместного творческого процесса как основы
формирования рефлексивного управления в организациях. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сложность, сложнокоординированность, фено-
мены сложнокоординированности, рефлексивные процессы, рефлек-
сивное управление, групповая субъектность.

In article the analysis of experimental researches of reflective processes which
take place during creative tasks resolving by group is carried out. Interpretation
of their results, in which connection between complexity-coordination phenom-
ena and peculiarities of reflective processes course is is presented Socio-cognitive
laws of group subjectivity dynamics, laws of functioning and ontogenetic devel-
opments of the group subject reflective processes in the connection with the con-
ditions of the joint creative process organization as a bases for reflective man-
agement formation in the organizations are defined. 

KKeeyy  wwoorrddss:: complexity, complexity-coordinativeness, complexity-coordina-
tion phenomena, reflective processes, reflective management, group subjectivity.
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ЛЛ.. ННААЙЙДДЬЬООННООВВАА..  ППррооббллееммаа  ггооттооввннооссттіі  ддоо  ееффееккттииввннооїї  ммаарршшрруу--
ттииззааццііїї  вв  ппррооссттоорріі  ззмміінн  ттееррииттооррііааллььннооїї  ггррооммааддии

Запропоновано принцип ефективної маршрутизації в роботі
соціального працівника з громадою у просторі змін на рівні індивіда,
групи та спільноти. На прикладі взаємодії із системою охорони здо-
ров’я демонструється ідея маршрутизації як спосіб впливу на
громаду в процесі надання допомоги її членам у розв’язанні конкрет-
них проблем постановки діагнозу чи відновлення здоров’я. Аналіз
рівня готовності студентів до роботи з територіальними спільно-
тами проведено на основі даних емпіричного дослідження. Означено
перспективи удосконалення професійної підготовки соціального пра-
цівника як агента розвитку рефлексивного капіталу суспільства.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: територіальна спільнота, громада, маршрути-
зація, соціальна робота, рефлексивний капітал. 

Предложен принцип эффективной маршрутизации в работе со-
циального работника с сообществом в пространстве изменений на
уровне индивида, группы и общности. На примере взаимодействия с
системой здравоохранения демонстрируется идея маршрутизации
как способ воздействия на сообщество в ходе оказания помощи ее
членам в разрешении конкретных проблем постановки диагноза или
восстановления здоровья. Анализ уровня готовности студентов к
работе с территориальными сообществами проведен на основе дан-
ных эмпирического исследования. Обозначены перспективы совер-
шенствования профессиональной подготовки социального работн-
ика как агента развития рефлексивного капитала общества.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа: территориальное сообщество, общность,
маршрутизация, социальная робота, рефлексивный капитал.

The article suggests the principle of effective routing in the social work
with the community in the space of changing on the individual, group and
community levels. On the basis of the example of interaction with the
health care system, the idea of effective routing as the way to influence the
community by concrete problem solving for helping to make personal diag-
nosis or health renewal is demonstrated. Empirical analysis of the students’
readiness to work with the community is completed. The perspective of
professional education system improvement in preparing a social worker as
an agent of community reflexive capital development is marked.

АНОТАЦІЇ
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KKeeyy  wwoorrddss: local territorial community, community, routing, social
work, reflexive capital.

ЛЛ..  ННИИККООННЕЕННККОО..  ВВииддии  ввппллииввіівв,,  щщоо  ссппрриияяююттьь  ууппрроовваадджжееннннюю
ооррггааннііззааццііййнниихх  ззмміінн  уу  ззааккллааддаахх  ооссввііттии

Розглянуто інформаційні, освітні, психологічні види впливу, що
сприяють упровадженню організаційних змін у закладах освіти.
Висвітлено їх особливості, переваги, обмеження, наведено приклади
ймовірного застосування. Виділено такі види впливів: спрямовані
на малі і середні групи; “сам на сам”; централізоване інформування
та перенаправлення; адвокація; мобілізація громад; використання
ЗМК та інших медіа-засобів.

ККллююччооввіі  ссллоовваа: упровадження організаційних змін, вплив,
керівники навчальних закладів.

Рассмотрены информационные, образовательные, психологи-
ческие воздействия, способствующие внедрению организационных
изменений в учреждениях образования. Освещены их особенности,
достоинства, ограничения, приведены примеры возможного ис-
пользования. Выделены такие основные виды воздействий: на-
правленные на малые и средние группы; “один на один”; централи-
зованное информирование и перенаправление; адвокация; мобили-
зация сообществ; использование СМК и других медиасредств.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа: внедрение организационных изменений, воз-
действие, руководители учебных заведений.

The article tells about information and educational interventions
which promote introducing the organizing changes to educational institu-
tions. Their particularities, values and restrictions are revealed. The possi-
ble examples of the usage are given. Such main types as intervention for
small and average groups; intervention “one-on-one”; centralized inform-
ing and redirecting; advocation; mobilization of communities; using
means of mass media and others are underlined.

KKeeyy  wwoorrddss:: undertaking the organizing changes, intervention, leaders
of educational institutions.
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ОО..  ННИИККООННООВВАА..  ССппііввззааллеежжннііссттьь  яякк  ппррооббллееммаа  ссииссттееммии  ссооццііааллььнноо--
ппссииххооллооггііччннооїї  ддооппооммооггии::  ддееффііннііццііяя,,  ссууттннііссттьь,,  ппррииччииннии

Аналізуються теоретичні підходи до проблеми дефініції спів-
залежності. Розкрито сутність співзалежного стану особистості.
Розглянуто фактори, які сприяють формуванню співзалежних сто-
сунків. Обґрунтовується необхідність орієнтації на вивчення ха-
рактеристик співзалежних особистостей у гендерному аспекті.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  залежність, співзалежність, соціально-пси-
хологічна допомога, стрес, міжособові стосунки, адикція, стан осо-
бистості, гендерні ролі.

Анализируются теоретические подходы к проблеме дефиниции со-
зависимости. Раскрыта сущность созависимого состояния личности.
Рассмотрены факторы, приводящие к формированию отношений со-
зависимости. Обосновывается необходимость ориентации на изу-
чение характеристик созависимых личностей в гендерном аспекте. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: зависимость, созависимость, социально-психо-
логическая помощь, стресс, межличностные отношения, аддикция,
состояние личности, гендерные роли. 

The author of the article analyzes theoretical approaches to the prob-
lem of definitions of correlation; reveals the essence of the co-dependent
state of the person. H. Nikonova examines the factors which result in form-
ing the co-dependent relations; proves the necessity of studying the co-
dependent persons’ characteristics in gender aspect. 

KKeeyy  wwoorrddss:: correlation, co-dependence, social and psychological assistance,
stress, interpersonal relations, addiction, state of the person, gender roles. 

ОО..  ППЛЛЕЕТТККАА.. ССууччаасснніі  ддоосслліідджжеенннняя  ггееннддееррннооїї  ііддееннттииччннооссттіі  вв  РРооссііїї
Аналізуються сучасні дослідження гендерної ідентичності в

Росії. Представлено авторську систематизацію за напрямами і
тематикою досліджень. Висвітлено перспективи дальшого розроб-
лення проблем гендерної ідентичності.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: гендерна ідентичність, маскулінність, фемінність,
соціально-психологічна адаптація, стратегії самореалізації особистості.

АНОТАЦІЇ
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Анализируются современные исследования гендерной иден-
тичности в России. Представлена авторская систематизация по
направлениям и тематике исследований. Освещены перспективы
дальнейшей разработки проблем гендерной идентичности.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гендерная идентичность, маскулинность, фе-
минность, социально-психологическая адаптация, стратегии са-
мореализации личности.

Modern Russian researches of gender identity are analyzed in the arti-
cle. The author’s systematization on directions and themes of the research-
es is presented. The prospects of the further development of the problems of
studying gender identity are given.

KKeeyy  wwoorrddss:: gender identity, masculinity, femininity, social-psychologi-
cal adaptation, strategies of self-realization of a personality.

ТТ..  ССИИЛЛАА..  ТТииппии  ппррооффеессііййннооїї  ввззааєєммооддііїї  ффааххііввцціівв  ссииссттееммии
ссооццііааллььннооггоо  ззааххииссттуу  ннаассееллеенннняя

Розглянуто соціально-психологічні особливості професійної взає-
модії працівників системи соціального захисту населення. Особливості
професійної інтеракції в соціальній роботі детерміновано системою
ціннісних уявлень соціального працівника і клієнта, афективно-моти-
ваційними компонентами інтеракції, а також рівнем інтерактивної
компетенції соціального працівника. Запропоновано соціально-пси-
хологічні типи професійної взаємодії соціального працівника.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: професійна взаємодія в системі “соціальний праців-
ник – клієнт”, типи професійної взаємодії соціального працівника.

Рассматриваются социально-психологические особенности про-
фессионального взаимодействия работников системы социальной
защиты населения. Особенности профессиональной интеракции в
социальной работе детерминированы системой ценностных пред-
ставлений социального работника и клиента, аффективно-моти-
вационными компонентами интеракции, а также уровнем ин-
терактивной компетентности социального работника. Пред-
лагаются социально-психологические типы профессионального
взаимодействия социального работника.
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ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: профессиональное взаимодействие в системе
“социальный работник – клиент”, типы профессионального
взаимодействия социального работника.

The article is devoted to the socio-psychological analysis of the professional
interaction in social protection system social work. Socio-psychological particu-
larities of the professional interaction in social work are determined by the sys-
tems of social worker’s and client’s value representations, motivational and
intentional components of interaction as well as by the level of social worker’s
perception-interactive competence. The socio-psychological types of the profes-
sional interaction in social work have been suggested.

KKeeyy  wwoorrddss: professional interaction in the system “social worker –
client”, types of social worker’s interaction.

ОО..  ССККННААРР..  ААрртт--ттееррааппееввттииччннаа  ттееххннііккаа  ““ккооллаажж””  уу  ррооббооттіі  іізз  ссіімм’’єєюю
Висвітлено можливості використання арт-техніки “колаж” у

роботі із сім’єю, представлено форми роботи, виділено діагно-
стичні критерії оцінювання колажу, описано терапевтичний
ефект цієї техніки.

ККллююччооввіі  ссллоовваа: колаж, арт-терапія, образ сім’ї, діагностика,
критерії оцінювання, терапевтичний ефект.

Освещены возможности использования арт-техники “коллаж”
в работе с семьей, представлены формы работы, выделены диа-
гностические критерии оценки коллажа, описан терапевтический
эффект этой техники.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  коллаж, арт-терапия, образ семьи, диаг-
ностика, критерии оценки, терапевтический эффект.

The opportunities of using the art-technique «collage» in work with a
family are described in the article, forms of work are presented, diagnostic
criteria of an estimation of a collage are allocated, the therapeutic effect of
this technique is described.

KKeeyy  wwoorrddss: collage, art-therapy, representations about a family, diag-
nostics, criteria of estimation, therapeutic effect.
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СС..  ССТТЕЕРРДДЕЕННККОО..  РРоолльь  ррооддииннии  уу  ффооррммуувваанннніі  ммееддііаа--ккууллььттууррии
ппііддллііттккіівв

Окреслено проблеми формування медіа-культури в сімейному колі.
Визначено критерії оцінювання рівня медіа-культури особистості.

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: медіа-освіта, медіа-культура, медіа-гра-
мотність, критерії медіа-культури. 

Обозначены проблемы формирования медиакультуры в се-
мейном кругу. Определены критерии оценивания уровня медиакуль-
туры личности.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа: медиаобразование, медиакультура, медиа-
грамотность, критерии медиакультуры.

The article is devoted to the formation of the mediaculture in a family cir-
cle. The criteria of the personality mediaculture standard have been fixed. 

KKeeyy  wwoorrddss:: mediaeducation, mediaculture, mediaculture criteria.

ЛЛ..  ЧЧООРРННАА..  УУччннііввссььккиийй  ккллаасс  ссттаарршшооїї ззааггааллььннооооссввііттннььооїї  шшккооллии  яякк
ммааллаа  ггррууппаа

Обговорюється проблема функціонування малих груп учнів ран-
нього юнацького віку в соціальному середовищі сучасної загально-
освітньої школи. Визначено особливості таких груп порівняно з
групами, складеними дітьми підліткового віку. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа: мала група, ранній юнацький вік, учнівський
клас, соціально-психологічний клімат учнівських класів. 

Обсуждается проблема функционирования малых групп уча-
щихся раннего юношеского возраста в социальной среде совре-
менной общеобразовательной школы. Определены особенности
таких групп по сравнению с группами, состоящими из детей под-
росткового возраста.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа: малая группа, ранний юношеский возраст, класс
учащихся, социально-психологический климат классов учащихся. 

The problem of senior pupils’ small groups’ functioning in social envi-
ronment of modern secondary school is discussed. Features of such groups
in comparison with teenagers are defined.
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KKeeyy  wwoorrddss: small group, senior school age, pupils’ form, social-psycho-
logical climate of pupils’ form.

АА..  ЮЮРР’’ЄЄВВАА..  ВВппллиивв  ееммооццііййнниихх  ссттооссууннккіівв  уу  ссіімм’’її  ннаа  ттиипп
ппссииххооллооггііччннооггоо  ккооммппооннееннттаа  ггеессттааццііййннооїї  ддооммііннааннттии

Аналізуються результати емпіричного дослідження впливу емо-
ційних стосунків у сім’ї на тип переживання жінкою вагітності. Ви-
значено зв’язок оптимального типу психологічного компонента гес-
таційної домінанти з гармонійними стосунками в розширеній сім’ї. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: вагітність, тип психологічного компонента гес-
таційної домінанти (ПКГД), стосунки в сім’ї.

Анализируются результаты эмпирического исследования вли-
яния эмоциональных отношений в семье на тип переживания жен-
щиной беременности. Определена связь между оптимальным ти-
пом психологического компонента гестационной доминанты и гар-
моничными отношениями в расширенной семье. 

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  беременность, тип психологического компонента
гестационной доминанты (ПКГД), отношения в семье.

The results of empirical research of the influence of emotional relations
in the family on a type of woman’s experience of pregnancy are analyzed
in the article. The correlation of the optimal psychological component of
gestational dominant of a pregnant woman and harmonious relationship
in the extended family is determined.

KKeeyy  wwoorrddss: pregnancy, type of psychological component of gestation
dominant, relationship in a family.
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