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                ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. 

 
УДК   377.1+159.9      

                                                                       Алєксєєва А. В.1
 

 

Виміри професійної успішності: психологічний тренінг як механізм 
актуалізації успішності особистості 

 
Успішність є досить складним та багатовимірним особистісним феноменом, 

який характеризує особливості самореалізації індивіда за багатьма життєвими 

сферами, зокрема досить важливим показником успішності є здатність людини 

реалізувати себе як професіонала. 

Професійна успішність має декілька вимірів та проекцій в залежності від 

складності внутрішнього життєвого простору особистості, провідних вимірів її буття, 

пріоритетів, цінностей, ідеалів та мрій, саме тому, є доцільним розглядати феномен 

успішності не абстрактно, а лише в контексті модальності внутрішнього життєвого 

простору людини [1]. 

Так, на рівні буденності еквівалентом успішності є стандартне кар’єрне 

зростання, тобто прагнення отримати високий соціально-професійний статус, 

незалежно від змісту виконуваних соціальних ролей. 

Людині, яка виходить за межі буденності, відкривається інший вимір 

професійної успішності – найголовнішим для неї є вже не соціальний статус або влада, 

а отримання вагомих підтверджень визнання з боку соціуму власної талановитості та 

надзвичайності, отже, саме успіх стає для неї самоціллю. 

Таким чином, на відміну, від «кар’єристично зорієнтованих індивідів», на 

даному рівні успішності особистість дійсно має певний творчий потенціал, але саме 

відсутність свободи від успіху руйнує та обмежує її можливості та не дозволяє 

отримати справжню насолоду від творчого процесу, що є можливим тільки через 

свободу від власного успіху. 

Людина незалежна від успіху вже не відчуває необхідності завжди бути 

успішною та досконалою, головним для неї є творча самореалізація. Її самооцінка та 

самоставлення вже не залежать від успіхів та невдач, вона толерантна до фрустрації та  

невизначеності, а власні помилки сприймає як корисний досвід та можливість 

навчитись чомусь новому.  

На цьому рівні успішності мотивація прагнення до успіху домінує над 

бажанням уникати невдачі, зростає схильність до ризику, що часто є неодмінною 

передумовою успішності, а ситуації невизначеності сприймаються не як загроза, а як 

виклик, як можливість кардинальним чином змінити власне життя, віднайти у ньому 

щось нове та незвичне. 

Розвиток успішної та вільної від «необхідності успіху» особистості є головною 

метою надання психологічної допомоги людині на шляху до успіху, а застосування 

                                                         
1
Алексєєва Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, с.н.с. Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 
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тренінгових технологій – дієвим механізмом актуалізації потенціалу успішності (Л.М. 

Мітіна, Л.М. Карамушка, О.А. Філь) [2].  

Розроблений автором тренінг спрямований на актуалізацію потенціалу 

успішності особистості шляхом трансформації почуття впевненості в собі у відчуття 

незалежності від власного успіху та продуктивну свободу. 

Значна увага надається розвитку здатності до ефективного цілевизначення, а 

саме вмінню деталізувати власні цілі, визначати необхідні ресурси та можливі 

перешкоди на шляху їх досягнення, а також знаходити варіанти альтернативних 

цілей, які можуть бути використані у випадку виникнення нових обставин та 

пріоритетів. 

Дослідження стратегій цілевизначення є досить різнобічним та еклектично 

об’єднує різні психологічні наукові парадигми, а саме дослідження підсвідомих 

механізмів та стратегій досягнення цілей, зокрема, визначення ставлення людини до 

ризику, що відповідним чином зумовлює її орієнтацію на успіх, або, навпаки, 

прагнення уникати невдачі. 

Важливим аспектом роботи з цілями, є актуалізація на підсвідомому рівні 

переживання власних домагань та стратегій досягнення цілей, а також визначення 

напрямів для змін власних поведінкових моделей. Ця вправа виконується у парадигмі 

кататимно-імагінативної психотерапії та передбачає здійснення візуалізації у стані 

релаксації, що дозволяє не тільки дослідити домінуючі стратегії досягнення цілей, але 

й змінити на рівні підсвідомості поведінкові патерни, які можуть бути поступово 

усвідомлені та визначені на свідомому рівні. 

Цікавим аспектом тренінгу є вправа, присвячена дослідженню толерантності до 

невизначеності, що дає можливість визначити, яким чином людина сприймає 

ситуацію невизначеності – як загрозу, або як виклик й потяг до нового, та ще раз 

дослідити власний підсвідомий стиль досягнення успіху. 

Закінчується тренінг вправами, спрямованими на розвиток навичок 

самопрезентації, а саме практичною апробацією здатності до професійної 

самопрезентації в ситуації співбесіди [3], та рольовою грою, спрямованою на 

практичне відпрацювання вмінь аргументації та стратегій переконання в ситуації 

професійної взаємодії. 

Застосування тренінгових технологій в процесі актуалізації потенціалу 

успішності особистості є найбільш ефективним у випадку впровадження еклектичних 

підходів до дослідження передумов особистісної успішності, важливу роль серед яких 

відіграють підсвідомі механізми досягнення успіху, а кінцевою метою розвитку 

успішності є досягнення незалежності від ситуації успіху та свободи творчого 

розвитку особистості. 

 

Література: 

 
1. Особистісні виміри професійної успішності: гендерний аспект / В кн. Успішність 

особистості: потенціал та обмеження: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / 

За редакцією М.Л. Смульсон, Л.М. Зінченко. К., 2010. – С. 14-16. 

2. Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій: Тези VI наук.-практ. конф. з 

організаційної та економічної психології/ За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.А. Філь. 

– К.: Видавництво «Інтерлінк», 2009. – 240 с. 
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3. Михайлова Е.В. Самопрезентация: теории, исследования, тренінг/ Е.В. Михайлова – СПб.: 

Речь, 2007. – 224 с. 

 
 

 

        УДК 159.9(075)       

                                             Барладин А. В.2
 

 
Позитивне самоставлення як чинник розвитку професійної 

самосвідомості майбутнього соціального працівника 
 

За сучасних умов розвитку  сучасного суспільства проблема 

самосвідомості та самоставлення особистості набуває особливої гостроти.  

Вивченням проблеми самоставлення, займалися Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, 

П.Р. Чамата, О.М. Леонтьєва, І.С. Кон, В.В. Столін, B.C. Мухіна та ін. Зокрема, В.В. 

Столін визначає самоставлення як особливу активність суб’єкта на адресу власного Я 

[1,с.19]. Самоставлення, на думку С.Р.Пантелєєва, складається із емоційного переживання 

та оцінки власної значущості (смислу Я), яке має прояв у різних формах – почутті 

усвідомленості Я – самовпевненості – самокерівництво – відображенне самовідношення 

– самоцінність та ін. [2, с. 17]. 

До сучасних наукових здобутків відносимо модель позитивно-гармонійної Я-

концепції людини, О.Є. Гуменюк, що емпірично працює у структурі інноваційного 

соціально-психологічного клімату за умов модульно-розвивальної системи А.В. 

Фурмана. У цій теоретичній інтерпретації Я-концепція містить такі компоненти: 

когнітивний (Я-образ), емоційно-оцінковий (Я-ставлення), вчинково-креативний (Я-

вчинок) та спонтанно-духовний (Я-духовне) [3, с. 34]. 

Становлення професійної самосвідомості майбутніх соціальних працівників в 

період студенства, передбачає розвиток таких її процесів як самоспостереження, 

рефлексія, саморегуляція на поведінковому та емоційному рівні, що проходить під 

впливом різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів і безпосереднім чином зумовлює 

процес особистісного зростання. О.Г. Карпенко вважає, що неадекватна занижена 

самооцінка, невіра у свої сили і можливості, невпевненість у собі, думка про себе як про 

невдаху заважатимуть соціальному працівнику бачити в клієнтах позитивні якості. Такий 

спеціаліст не зможе, «визначити позитивні риси і якості клієнта, змінити його думку про 

самого себе і викликати ту позитивну трансформацію особистості, яка сприятиме 

позитивним змінам його життєвих обставин» [4, с.18]. 

Формування позитивного самоставлення майбутнього соціального 

працівникаслід розглядати в контексті загальних психолого-педагогічних умов, 

в яких перебуває студент,навчаючись у вузі. Перехід до модульно-

розвивального інноваційного навчання сприяєповноцінному функціонуванню 

                                                         
2
 Барладин Анна Володимиріна, викладач Тернопільського національного економічного університету, м. 

Тернопіль 
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студентів якособистостей паритетної освітньої діяльності,забезпечує розвиток і 

самотворення позитивного ставлення до себе. Процес підготовки 

майбутньогосоціального працівника потребує ґрунтовногопсихологічного 

забезпечення, а саме діагностику процесу особистісного становленнястудента 

як майбутнього соціального працівника і в першу чергу його самоставлення, 

забезпечення сприятливих умов для полегшення йогопрофесійної особистісно-

психологічної адаптації завдяки реалізації широкого спектру тренінгових 

занять на формування позитивного самоставлення та позитивного мислення 

[5,с.65]. Оволодіння позитивним (саногенним) мисленням сприяєдосягненню 

успіху у будь-якій справі, успішному подоланню перешкод, невдач, криз, 

надаєвіри у власні сили, більші можливості адаптаціїдо змін у житті, оптимізм, 

самовладання, доброзичливість, задоволення життям, добрі стосункиз 

оточуючими людьми. 

 

Література: 

 
1. Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин – М.: Из-во МГУ,1983. – 284с. 

2. Пантилеев С.Р. Самоотношениекакэмоционально-оценочная система /    С.Р. 

Пантелеева – М.: МГУ, 1991. – 108 с. 

3. Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія / О.Є. Гуменюк - Тернопіль: 

Економічна думка, 2002. - 186 с. 

4. Карпенко О.Г. Професійне становлення соціального працівника: Навчально-

методичний посібник / О.Г. Карпенко – К.: ДЦССМ, 2004. – 164 с. 

5. Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: [навч. пос.] / А.В. Фурман, О. 

Є. Гуменюк. –   Львів: Новий світ - 2000, 2006. – 360 с. 

 

 
 

   УДК 378.22.056.86  

   Бондаренко Р. М.3 
                  

Проблема підготовки фахівців до роботи з дітьми 
аутистичного спектру. 

 

Сучасний етап допомоги дітям з аутистичними вадами характеризується 

відсутністю в Україні спеціальних закладів для цієї нозологічної категорії. 

Разом з тим, значно зростає науково-практичний інтерес до вирішення 

соціальних, психолого-педагогічних та корекційних аспектів цієї проблеми. 

Досліджуються питання організації, форм, змісту спеціальної освіти аутичних 

дітей, розробляються конкретні корекційні технології соціальної інтеграції та 

підтримки їх в умовах соціально-реабілітаційних центрів, модифікуються 

світові лікувально-педагогічні технології тощо. 

                                                         
3
 Бондаренко Роман Миколайович, фахівець  Хортицького національного навчально-реабілітаційного  

багатопрофільного центру, м. Запоріжжя 
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Реалії життя поставили перед науково-практичними працівниками 

вирішення проблеми, розробки, впровадження та отримання результативності 

інтегративної та інклюзивної форм навчання та виховання дітей з аутичними 

порушеннями. 

Такі підходи до спеціальної освіти аутичних дітей в нашій державі 

потребують перебудови та удосконалення дидактичних систем підготовки та 

перепідготовки  психологів, вчителів та вихователів, яким доведеться 

працювати з цією категорією дітей [1]. 

На наш погляд, проблематика професійної (в тому числі й особистісної) 

підготовки психологів-практиків містить у собі чотири взаємозалежних аспекти 

проектування й становлення функціональної особистості психолога [2]: 

 1) побудова теоретичної моделі фахівця, що включає розробку стандартів 

(норм і нормативів) вимог до особистості й діяльності психолога; 

 2) первинний відбір професійно придатних кандидатів; 

 3) розробку змісту навчання й розвитку психологів-практиків; 

 4) рішення проблеми власного професійного самовизначення фахівців 

(проблеми професійної ідентифікації). 

Стосовно до професійного самовизначення, опираючись на існуючі в 

психології точки зору, що пояснюють сутність даного феномена, 

представляється можливим виділити самовизначення первинне, що припускає 

вибір конкретної професії молодими людьми, і самовизначення наступне 

(точніше, серія наступних самовизначень). 

З метою впливу саме на цю серію наступних самовизначень (а саме на 

зниження рівня тривожності щодо роботи з цією категорією дітей) був  

сформований та проведений курс лекційних та тренінгових занять, що 

торкалися  безпосередньо проблеми дитячого аутизму та роботи психологів з 

цими дітьми [4,5]. 

Курс складався з одного модулю: «Дитячий аутизм (ДА) та корекційна 

робота» ( 10 годин). Цей модуль включав до себе 5 міні – модулів: 

1. Поняття ДА (Дитячий аутизм) та аутистичні прояви особистості. – 2 

теоретичних години. 

2. Епідеміологія ДА. Етіологія, патогенез та клініко – психологічна 

структура ДА. – 2 теоретичних години. 

3. Симптоматологія ДА. – 2 теоретичних години, 2 тренінгових 

години. 

4. Діагностика ДА. – 2 теоретичних години, 2 тренінгових години. 

5. Сучасні підходи до корекції ДА. – 2 теоретичних години, 2 

тренінгових години. 

Оскільки проведення практичних занять щодо саме дітей з аутизмом є 

проблематичним, то було запропоновано ввести до деяких міні-модулів 

тренінгові заняття з використанням психодраматичних технік. 

Аналізуючи дані отримані в ході дослідження можна зробити висновок, що 

завдяки спеціально організованим підготовчим заходам маємо: 
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1). Значне підвищення готовності студентів-психологів до роботи з 

аутичними дітьми ( мова йде лише за суб’єктивну оцінку самих студенів). 

2). Значне зниження рівня ситуативної тривоги щодо розв’язання проблеми 

аутизму. 

3). Побудований курс лекційно-тренінгової підготовки мав позитивний 

вплив на оцінку та відношення студентів до проблеми дитячого аутизму. 

Отже, ми бачимо як багато факторів необхідно враховувати, щоб бути 

кваліфікованим спеціалістом, здатним проводити корекційну роботу на 

належному рівні. Все це накладає велику відповідальність не лише на тих, хто 

безпосередньо проводить ту роботу, а й на тих, хто фактично готує майбутніх 

фахівців, до цієї надзвичайно складної праці. 

 

Література: 

 
1. Смирнова    Е.У.     Пути    формирования    модели     специалиста    с     высшим 

образованием. / Е.У. Смирнова. - Л., ЛГУ. – 1977 - 136с. 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. / Е.А. Климов  – 

Ростов н/Д.: Изд-во "Феникс", 1996. – 512 с. 

3.  Schopler E., Lansing M., Waters L.: Ubungsanleitungen zur Förderung autistischer und 

entwicklungsbehinderter Kinder. Dortmund 2000 

4. Maurice C., Ich würde Euch so gerne verstehen - Meine Kinder sind gefangen in ihrer 

eigenen Welt. Berg.-Gladbach 2002   

 
 

УДК 159.9 

Бондарь Ю.И. 
4 

               

Танцевально-двигательная терапия в работе с детьми, 
переживающими кризисы возрастного развития 

 

Танцевально-двигательная терапия является эффективным методом работы 

с детьми, переживающими кризисы возрастного развития, ведь она базируется 

на признании того, что тело и психика взаимосвязаны: изменения в сфере 

эмоциональной, мыслительной или поведенческой вызывают изменения во всех 

этих областях. Тело и сознание рассматриваются как равноценные силы, 

которые функционируют в интеграции.  

Осознание собственных чувств необходимо для проживания кризиса. 

Можно выделить два способа развития эмоционального осознавания. Первый 

— обучение правильному ярлыку или слову, которое соответствует данному 

эмоциональному состоянию. Это обучение начинается в младенчестве и раннем 

детстве. Чтобы понять, как происходит такое обучение, достаточно вспомнить, 

как малыша берут на руки и спрашивают: ―Почему ты такой грустный?‖ или 

говорят: ―Ты ведь голоден, да?‖ Наше невербальное поведение сообщает, 

                                                         
4
   Бондарь Юлія Ігоріївна, студентка Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Київ 
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говорит что-то. Другие люди узнают наши переживания и облекают их в 

соответствующие слова, чтобы идентифицировать, а позже — поговорить о 

них. 

Второй способ развития эмоционального осознавания основан на 

узнавании и интерпретации моторных действий других людей.  Переживание 

разных эмоций и соответствующих им мышечных реакций также универсально, 

всеобще. Поэтому мы способны воспринимать и узнавать эмоциональные 

состояния других. Кинестетическая эмпатия, имеющая преимущественно 

бессознательный характер, играет свою роль в вербальном и невербальном 

общении между людьми. Эмоциональное осознавание ребенка только 

развивается, и первичная работа с телом позволит ему точно и реалистично 

воспринимать себя и избежать многих проблем в дальнейшем.  

Условно работу с детьми  в рамках данного направления можно разделить 

на активную и пассивную. Во время пассивной специалист создает для тела 

ребенка такие условия, чтобы мышцы, которые были напряжены, смогли 

расслабиться, чтобы дыхание стало более равномерным и глубоким, чтобы он 

смог снять телесное, а, следовательно, и эмоциональное напряжение. Пассивная 

работа представляет собой определенную технику воздействия, которая 

аккуратно, мягко и заботливо дает детскому телу понять: все хорошо, все в 

порядке. Применение этой техники позволяет создать условия для того, чтобы 

его тело расслабилось, и напряжение, которое его сковывало, ушло. 

Активное направление данного метода связано с телесным 

моделированием и выражением как положительных, так и  негативных эмоций. 

Для этого используются специальные активные групповые мероприятия, в 

которых «отыгрываются» гнев, страх, обида и прочие чувства, а также 

проигрывается радость, азарт и веселье, которые как буря передаются всей 

группе. Спектр проблем, с которыми можно работать в телесно-

ориентированном подходе,  очень широк: тревожность, возбудимость, 

плаксивость, агрессивность, страхи и фобии, трудности в  общении, 

стеснительность, зажатость, замкнутость и др.  Она может также помочь 

решению  психосоматических проблем  ребенка: тики, энурез, заикание, рвота 

не нервной почве, нарушения работы ЖКТ, остеохондроз и прочее. 

Охарактеризуем основные принципы работы с детьми в течении 

терапевтических занятий. Они заключаются в следующем: 

1. Необходимым компонентом является удовольствие, получаемое от 

процесса терапии. 

2. Важно создавать условия для формирования у детей умения спонтанно 

действовать и двигаться путем импровизации. 

3. Индивидуальный подход: каждый взрослый и ребенок уникальны, у 

каждого есть чему научиться. 

4. Упражнения, предлагаемые  курсом телесно ориентированной терапии, 

являются максимально безопасными – используются естественные позы и 

физические упражнения. 

5. «Ребенок как учитель»: необходимо учиться у малыша, наблюдать за 

ним, следовать за его движениями, поддерживать его в естественном развитии. 
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6. «Аутентичный» танец – выражение через движения внутренних 

ощущений и переживаний, использование элементов аутентичного движения.  

Подводя итог в разговоре об актуальности и перспективах развития 

методов телесно-ориентированной и танцевально-двигательной терапии в 

работе с детьми,  хочется также подчеркнуть необходимость ее использования 

совместно с другими методами и подходами.  Не существует универсальной 

методологии решения психических проблем, и это касается как взрослых, так и 

детей. Детская психология стремительно идет вверх, черпая новые и новые 

возможности из современных психологических теорий. Ребенок, как 

полноценная личность, нуждается в целостном подходе. Поэтому важно 

использовать методы телесно ориентированной терапии в комплексе с другими.   

Только путем интеграции чувственного и когнитивного,  телесного и 

мыслительного можно достичь максимальной гармонии.  

 

 

УДК 159.92                                                                                

Бреусенко-Кузнецов А.А.5
 

 

Сказка взаимоотношений 

 
Мужское и женское начала одновременно присущи каждому 

человеческому индивиду, и на психическом уровне они вступают в 

многообразные отношения – как следует из ведущих теоретических установок 

разных направлений глубинной психологии (идея психической 

бисексуальности у З.Фрейда, архетипы анимы и анимуса у К.Г.Юнга). 

Отношения мужского и женского можно проследить на разных уровнях: 

внутриличностном, межличностном. Обычно людей более всего волнуют 

именно межличностные женско-мужские отношения, хотя они – следствия 

внутриличностных. В этих следствиях, проявлениях внутренних реальностей во 

внешних мы можем выделить два ведущих аспекта: 

 аспект заблуждения – ибо наши партнѐры несут проекции 

нашей анимы (анимуса); 

 аспект судьбы – ибо наши партнѐры подбираются сообразно 

нашей аниме (анимусу). 

Проработке отношений между внутриличностными женскими и 

мужскими инстанциями, проявляющимися и воплощающимися в разных 

аспектах межличностных отношений с противоположным полом, и прежде 

всего – в отношениях супружеских, посвящена наша авторская 

сказкотерапевтическая техника «Сказка взаимоотношений». 

                                                         
5
 Бреусенко-Кузнєцов Олександр Анатолієвич, кандидат психологічних наук, доцент Национального 

техничного университету України «КПІ», казкотерапевт,  м. Київ 
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Конкретное назначение техники состоит в рефлексировании глубинных 

проблем и ресурсов в семейных и супружеских отношениях, в отношениях 

человека с противоположным полом.  

 Теоретическими основаниями техники стали типология внутренних 

мужских и женских фигур Т.Б.Василец, а также сказкотерапевтическое еѐ 

приложение Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой. Методическую основу техники 

составил наш авторский метод «Совместное сочинение сказки». 

Техника может применяться как в работе с супружеской парой (в 

контексте семейной терапии), так и в групповой и индивидуальной терапии. В 

любом случае сказка создаѐтся сочинителями от имени двух ролей-фигур – 

мужчины и женщины (реальных, либо условных, выполняемых реальной 

диадой, либо одним человеком, пересаживающимся с места на место). 

Ход работы с техникой в групповом варианте следующий: 

 участники объединяются в пары сообразно своим предпочтениям; после 

выбора ведущим предлагается заметить и попробовать понять, по каким 

признакам создана пара, чем мотивирован подбор партнѐра: интересом, 

симпатией, уважением, удобством, предварительным знакомством, остаточным 

принципом (кто остался незанятым) и т.д. (причѐм, учитывая предварительное 

знакомство участников с темой предстоящей работы, можно предполагать 

актуализацию ими привычных паттернов выбора партнѐра в женско-мужских 

межличностных отношениях; 

 в парах участники определяются, кто будет выступать от имени мужского 

начала, а кто – от женского; пара выступает как единый андрогин, которому 

предстоит создать повествование об отношениях мужчины и женщины; 

 происходит сочинение совместной сказки в парах; на этом этапе работы 

реализуется способ создания сказочного текста, прендложенный в методе 

«Совместное сочинение сказки» (А.А.Бреусенко-Кузнецов) – с той спецификой, 

что сказка поделена на главы, названия которых задаются ведущим; эти главы – 

с некоторыми нашими поправками – соответствуют уровням / стадиям 

отношений мужского и женского, выделенным Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой (на 

основе переосмысления ею схемы Т.Б.Василец); 

 участники попарно представляют свои сказки; осуществляется шеринг и 

рефлексия над содержательными особенностями текстов.  

Главы, предлагаемые ведущим для совместного сказочничества в диадах, 

задают содержательные уровни (измерения) сказкотерапевтической рефлексии 

супружеских отношений. 

 Название этих глав таковы: 

1. «Соперничество, или Поединок» – в главе с таким названием 

рассматривается соперничество мужчины и женщины как испытание силы 

друг друга в начале истории близких отношений; в такие взаимоотношения 

вступают фигуры Амазонки и Защитника. 
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2. «Открытие тайны Другого, или Прикосновение к тайне  Другого» – в этой 

главе исследуются познавательные (понимающие, постигающие глубинные 

смыслы) взаимоотношения фигур Ведьмы и Разведчика. 

3. «Интимная близость, или Брачное ложе» – в сексуальные отношения, 

которым посвящена глава, вступают Гейша и Кормилец. 

4. «Порождение, или Сотворчество в появлении Третьего» – в такие 

(родительские) отношения вступают фигуры Матери и Отца. 

5. «Хозяйствование, или Управление» – в данном аспекте (управления домом, 

домашним государством) выступают Королева и Полководец. 

6. «Забота, или Поддержка» – глава посвящена вниманию к настроению и 

телесному состоянию друг друга, взаимопомощи, реализуемой Феей и 

Целителем. 

7. «Вдохновение, или Божественное присутствие» – данная глава представляет 

духовное измерение семейной жизни, посредничество в творческой 

активности, реализуемое Богиней (как музой) и в общении с Высшим 

Существованием, реализуемое Священником. 

 

 

 

УДК 159.9.2 

 Вознесенська О. Л.
6
 
 

Медіа очами сучасної студентської молоді 
 

Особистість у процесі освіти засвоює зразки поведінки суспільства й 

соціальних груп за принципом наслідування, співвідносить свою поведінку з 

їхніми нормами й цінностями. 

Сьогодні дослідники відмічають суттєвий вплив медіа на розвиток як 

окремої людини так й суспільства взагалі. Саме через засоби масової 

комунікації (друковані засоби, відео-продукцію, телебачення, Інтернет, 

радіомовлення) відбувається процес укорінення цінностей та моделей 

поведінки, що домінують у певний час розвитку суспільства. Медіа фактично 

являє собою систему неформальної освіти та просвітництва різних груп 

населення, суттєво впливає на засвоєння соціальних норм, формування 

ціннісних орієнтацій особистості, становлення соціального досвіду та навичок 

соціокультурної взаємодії. 

Саме тому зв’язки між молодим поколінням та глобальною 

медіасистемою містять певний конфлікт. З одного боку, медіа надає дітям та 

                                                         
6
 Вознесенська Олена Леонідівна, кандидат  психологічних наук, с. н. с. Інституту соціальної  

та політичної психології НАПН України, президент Го «Арт-терапевтична асоціація»,  м. Київ. 
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молоді широкі можливості для поширення кругозору, знайомства з іншим 

культурами, включення в освітній процес на основі сучасних інформаційних 

технологій. З іншого – комерційні засади більшості медіаструктур (відеопрокат, 

супутникове та кабельне телебачення, радіо) створюють умови для 

проникнення антигуманних, антидуховних, аморальних програм до свідомості 

дітей та молоді, які ще не сформували власні думки щодо моралі, етики, 

естетики. 

Саме тому, в умовах інформаційного суспільства, що швидко 

розвивається, актуальність розробки програм медіаосвіти абсолютно очевидна. 

Тож оптимальне використання всіх набутків інформаційного суспільства є 

нагальною потребою. І без додаткової освіти тут не обійтися – чи то в 

шкільному, чи то в пенсійному віці. В багатьох демократичних країнах 

медіаосвіта стала обов’язковим предметом у середніх школах, спеціальні курси 

на цю тему викладаються в університетах та коледжах, а для дорослих існує 

багато програм, що забезпечують навчання медіаграмотності протягом життя. 

Але аналізуючи медіаосвіту, дослідники виділяють вісім підходів, визначаючи, 

що у світі не існує єдиної теоретичної концепції медіаосвіти [1]. 

З метою визначення змісту сучасної української медіаосвіти в рамках 

Всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в Україні [2] було 

проведено пошукове дослідження. Задля розробки конкретних програм 

потрібно чітко визначити особливості сприймання медіа сучасною молоддю, а 

також рівень її медіакомпетентності. Вважаючи обмеженість обсягу тез, ми 

пропонуємо часткові результати проведеного дослідження. 

Дослідження проводилося на групі студентів КНУ імені Тараса Шевченка 

спеціальності „Психологія‖ від першого до четвертого курсу (вік 

досліджуваних – від 17 до 20 років) та кафедри соціології Інституту 

міжнародних відносин і журналістики Київського національного університету 

культури і мистецтв. Загалом було опитано 127 студентів. 

Студентам пропонувалися різні відкриті питання типу „Що таке 

медійність‖, а також письмові завдання типу „Розповісти людині похилого віку 

(інопланетянину, маленькій дитині) що таке медіа‖.  

Результати піддавалися обробці за допомогою контент-аналізу. В якості 

одиниці контент-аналізу було обране слово або словосполучення, яким людина 

визначала медіа. 

Не дивно, що „провідне місце‖ за визначеннями студентів медіа зайняли 

назви різних засобів масової інформації (телебачення, радіо, книги і т. ін.), 

форми передачі інформації (слова, музика, тощо) та жанри (шоу, новини, 

реклама). Ця категорія охоплює 20 % відповідей. 

Але друге місце – 15 % відповідей – посідає категорія контент-аналізу, 

що умовно названа нами „Емоційне задоволення‖. Як з’ясувалося в 

дослідженні, студенти сприймають медіа як носія та джерело певних емоцій. До 

цієї категорії увійшли такі визначення як „те, що надає задоволення і насолоду‖, 

„несе енергетику‖, „почуттєве‖, „притягує увагу до себе‖ і таке інше. Отже, 

медіаосвіта, таким чином повинна обов’язково містити емоційний компонент, 

бути заснована на тих емоціях, що викликає медіа-контент.  
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Пов’язують медіа з інформацією та маніпуляціями з нею („передача‖, 

„обмін‖, „джерело‖) в 12 % випадків, й визначають медіа як соціальне явище, 

те, що пов’язане з великими групами людей (масова культура, адаптивність в 

соціумі, новий вид людської свідомості тощо) в 13 % випадків. 

Дуже корисною для медіаосвіти нам виявляється думка 12 % 

респондентів щодо „впливу медіа на психіку, свідомість, поведінку та розвиток 

людини‖, „формування соціальних стереотипів, установок і міфів‖, „зміни 

людських переконань‖, „підсаджування на чужі думки‖ через медіа. Цю 

категорію ми визначили як „Медіа як засіб маніпуляції людиною‖.  

В 7 % випадків студенти визначали медіа через спілкування, що 

викликало в нас певне здивування, тому що спостереження свідчать про 

використання молоддю медіа насамперед саме з цією метою. Біля 20 % 

відповідей не увійшли в жодну категорію, але серед них зустрічаються ті, що 

пов’язані зі сприйманням, створенням, залежністю, і такі, що викликають 

певний інтерес до подальшого пошуку: „новий вид реальності‖, „суміщення й 

сполучення чогось з чимось‖, „зв’язок між зовнішнім та внутрішнім світом 

людини‖. 

Отже, молодь визначає медіа через категорії „Засоби масової інформації‖, 

„Емоційне задоволення‖, „Маніпуляції інформацією‖, „Соціальність‖, 

„Маніпуляції людиною‖ та „Спілкування‖. На наш погляд, сучасна медіаосвіта 

повинна містити засоби запобігання маніпуляціям людини, базуватися на 

емоційному компоненті та спілкуванні за допомогою медіа. 
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Правова соціалізація учнів загальноосвітньої  

школи-інтернату:  системній підхід 
 

Орієнтація сучасної теорії і практики соціальної педагогіки на створення 

відповідного соціально-освітнього середовища, в якому важливим виховним 

принципом є входження людини в об’єктивні відносини відповідної залежності, що 

спонукають її обирати правильну форму поведінки і блокують небажану, 

стимулюють соціально-правову спрямованість її діяльності, виправдані тією 

обставиною, що саме в цих умовах виникає реальна можливість вирішення 
                                                         
7
 Горошнікова Ірина Геннадіївна, викладач Бердянського державного педагогічного університету,  м. Бердянськ 
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провідних завдань навчально-виховного процесу, зокрема правової соціалізації 

учнів. Соціально-педагогічна система передбачає створення у навчальному закладі 

комплексного соціалізуючого процесу з відповідними соціально-педагогічними 

умовами [3]. З огляду на це, необхідність впровадження виховної системи в 

кожному освітньому закладі, а особливо  в закладах закритого типу, таких як 

загальноосвітня школа-інтернат, сприймається сьогодні як актуальна наукова-

практична проблема. Створення системи в освітніх закладах за визначенням 

Державної національної програми „Освіта‖, розглядається як „один з основних 

шляхів реформування виховання‖ [1]. 

Школа-інтернат як освітній інститут є соціально-педагогічною системою, 

де ефективно повинні вирішуватися питання правової соціалізації дітей-сиріт, 

підготовки їх до майбутнього життя у соціумі. Згідно з «Положенням про 

дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування», загальноосвітня школа-інтернат – це 

навчальний заклад, що забезпечує виховання, навчання та соціальну адаптацію 

дітей-сиріт, а одним із головних завдань інтернатів є реалізація прав дітей на 

належні умови проживання, різнобічного розвитку, виховання, здобуття 

певного рівня освіти і підготовки їх до самостійного життя та праці тощо [2].  

Важливим є те, щоб у соціально-педагогічній системі школи-інтернату не 

лише створювалися умови для соціально-правового захисту прав учнів, але й 

надавалася інформація про права дітей, що гарантуються державою, 

формувалося усвідомлене ставлення до власних обов’язків. Прилучення 

учнівської молоді до правової системи суспільства розширює можливості її 

самореалізації у різних сферах суспільного життя. Правова соціалізація 

зміцнює життєву позицію, закладає основи розуміння соціальної цінності 

права, підвищує соціально-правову активність. Формування в учнів поваги до 

закону, чіткого розуміння прав і обов’язків є пріоритетним напрямом у 

діяльності інтернатних закладів.  

Правова соціалізація у загальному розумінні розглядається, передусім, як 

процес соціально-правого становлення особистості у правовій сфері. У процесі 

входження до соціально-правової системи суспільства людина оволодіває 

правовими знаннями, у неї формується правова свідомість, відбувається 

становлення активної правової позиції. 

Правова соціалізація дитини-сироти в загальноосвітній школі-інтернаті – 

це процес соціально-правового становлення дитини в умовах соціально-

педагогічної системи інтернату у ході цілеспрямованого педагогічного впливу 

на формування правової особистості, здатної самостійно орієнтуватися у 

соціально-правовому просторі соціуму. 

Метою правової соціалізації учнів повинно стати включення особистості 

до соціально-правової системи суспільства, у процесі якого відбувається 

систематичне оволодіння соціально-правовими знаннями та вміннями активно 

використовувати їх у процесі самостійної життєдіяльності у соціумі. 

Зміст правової соціалізації може охоплювати правовий розвиток 

особистості дитини, формування правових установок і ціннісно-правових 

орієнтації, процес засвоєння соціально-правового досвіду, оволодіння правовою 
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культурою суспільства, включення дитини в систему правовідносин, 

формування особи з відповідним рівнем правової свідомості, процес взаємодії 

особистості та суспільства тощо. 

Основними завданнями правової соціалізації учнів в загальноосвітній 

школі-інтернаті є: формування у дітей бажання оволодівати правовими 

знаннями, прагнення їх накопичувати, розвиток стійкого позитивного 

ставлення та поваги до закону і права, впевненості у справедливості права, 

рівного для усіх людей; формування правової свідомості, правових емоцій та 

правових почуттів; забезпечення учнів правовими знаннями основних прав та 

обов’язків, що мають діти в Україні та в усьому світі, законів, що захищають 

права та інтереси дітей і розуміння їх сутності; формування багатого активного 

правового словника, вміння проявляти правову культуру у спілкуванні, 

поведінці, діяльності; вироблення умінь дотримання правомірної поведінки 

відносно учнів, друзів, дорослих, відстоювати свої права та правильно 

доказувати свою позицію, знаходити вірні правові рішення у складних 

життєвих обставинах; формування життєвої соціально-правової активності.  

Слід зазначити, що в умовах функціонування соціально-педагогічної 

системи загальноосвітньої школи-інтернату правова соціалізація передбачає 

введення дітей-сиріт у світ соціальних, моральних та правових цінностей, 

формування позитивної гуманістичної життєвої позиції, накопичення певного 

досвіду правової поведінки, формування умінь додержання, виконання або 

використання норм права у реальних життєвих ситуаціях. Знання дітьми-

сиротами діючих законів країни, правильне розуміння власних прав та 

обов’язків, норм взаємостосунків з іншими людьми сприяють успішній 

адаптації, соціалізації та життєдіяльності у нових соціальних умовах. 
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1. Соціальна педагогіка. Підручник. / За ред. проф. Капської А.Й. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 468c. 

2. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"): 

[Електронний ресурс]: за станом на 3 листопада 1993 р. / Офіційний сайт Верховної Ради 

України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua 

3. Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: [Електронний ресурс]: за станом на 21 

вересня 2004 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


 

 18 

УДК 159.9 

 Грибенко І.В. 8
  

 
 Американські фільми: погляд психолога 

 

Ті фільми, які в часи перебудови показували лише у відеосалонах тепер 

заполонили екрани телевізорів та кінотеатрів. Варто увімкнути телевізор після 

десятої години вечора, як на глядача виливається потік насильства, стрілянини, 

мордобою (тобто, вибачте, рукоприкладства) і т.п. Вже не кажучи про фільми 

жахів та  порнографію (тобто «жорстку еротику»). Сучасний підліток вже й не 

знає іншого кінематографу. Але він і сприймає це  дещо по-іншому. 

Ось наприклад, «Хроніки Нарнії»,  класика жанру фентазі. Як же не 

додати яскравих фарб у цей нудний добропристойний англійський епос? Як же 

це обійтись без дешевої темної магії типа зеленого туману, який викрадає  

невинних людей? Як же не влаштувати битву чудовиськ, якщо у книжці є  аж 

цілих два чудовиська і подумаєш, проблеми, що вони розділені у часі. Дітям 

було нудно (а можливо й страшно), вони вставали, ходили по залі, досить 

голосно розмовляли. Дійсно, чудовиська для них – це вже банально, і якщо 

вони деруться досить довго, то яка різниця, хто переможе, - адже це все дуже 

нагадує комп’ютерні ігри, а там битву можна у любий момент зупинити, встати 

розім’ятися, кудись вийти. А результат та хід бою можна змінювати за власним 

бажанням. Тобто фільми програють комп’ютерним іграм.  А можливо, мав 

місце і справжній страх, адже чудовиська довго бились, занадто довго для 

ніжної дитячої психіки. Тому, можливо, це тип захисної реакції. 

Додає жаху реклама. Наприклад, у рекламі фільму «Росомаха»(один з 

головних героїв фільму «Люди Х»), герой фільму зображений з кігтями у 

вигляді чудовиська, у той час як за змістом фільму він не монстр, а навпаки, 

жертва експериментів і досить нещасна людина,  яка здатна на почуття любові, 

дружби, вірності і в цілому являється позитивним героєм. 

Слід сказати таку, на наш погляд важливу річ. У американських фільмах 

результат досягається, розкривається задум режисера не стільки за рахунок гри 

акторів, як за рахунок декорацій та розгортання сюжету. Якщо у європейських 

чи вітчизняних фільмах часто акцент робиться  на моральній перемозі, то у 

американських – головне знищити ворога фізично. Наприклад, фільм «Патріот» 

з Мелом Гібсоном у головній ролі. Спочатку він розуміє все, що необхідно 

зрозуміти героєві, а вже потім вбиває головного ворога. У європейському 

фільми достатньо було б знищити ворога морально, але в американському 

добро обов’язково має бути з кулаками, воно поставить зло на коліна, а потім 

по-звірячому замордує і остаточно знищить і це, і тільки це  буде перемогою.  

Проповідь американського стилю життя. Взяти, наприклад, фільми 

«Робін Гуд»  та «Принц Персії», які на перший погляд сильно різняться 
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історичними епохами та декораціями. Натомість нічого подібного, у яких би 

історичних декораціях не було знято фільм, його головний герой, - це 

«звичайний американський хороший хлопець», який рятує світ або принаймні 

його найзначнішу частину.  

Американська нація – підліткова за своєю суттю, досить молода за 

історичним віком (порівняно зі Старим світом) і не має сталого коріння, тому 

їхній інтерес до історії Європи закономірний.  Це потреба ритуалізувати, хоча б 

і уявно своє історичне минуле. Більш усього дістається англійській класиці. 

«Хроніки Нарнії» та «Робін Гуд» тому яскравий приклад. Та якби король 

насправді так себе поводив, як принц Джон (Іоанн, у безподражальному 

українському перекладі), його б повісили або четвертували власні лорди. А 

стосунки між лицарями-підлітками у другому фільмі «Хронік Нарнії» сильно 

нагадують стосунки між однокласниками у сучасній школі. Звичайно, глядача 

треба зацікавити чимось близьким йому емоційно, але ж усьому має бути 

розумна межа. Мені щиро шкода тих англійських психологів, та й просто 

добропорядних громадян, яким ще знайоме словосполучення «англійські 

традиції»,  кому довелося познайомитися    з американським варіантом 

трактуванням  цих традицій. 

 Водночас із тим можна зазначити  і деякі позитивні моменти, які можуть 

бути ресурсом у наш кризовий час. По-перше, у молоді спрацьовують 

психологічні захисти, яких не було у людей більш старшого покоління. По-

друге, емоційність та яскравість американських  фільмів сприяє розвитку 

образного мислення, якому не приділяється  належної уваги у нашій шкільній 

програмі. По-третє, розуміння історичних причин, якими обумовлена поява тих, 

чи інших мотивів у кінематографі призводить до більш глибокого розуміння 

між нашим світосприйняттям та американською культурою. І по-четверте, якій 

би нищівній критиці не піддавалися американські фільми, все ж таки вони 

вчать боротьбі за життя, а виховання  здатності до цього є  вимогою 

сьогодення. 

 

 

УДК. 159.9  

Григоровська Л.В.9 
 

Ситуаційний підхід у соціальній роботі 
 

Ситуаційний підхід, попри достатню кількість ще не розв’язаних тут 

теоретичних проблем, утвердився в соціальній психології як продуктивний 

напрям в дослідженні та інтерпретації людської поведінки. Його розробниками 

[1] теоретично постулюється і експериментально обґрунтовується вплив 

ситуаційних чинників на поведінку особистості, який часто або не 
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усвідомлюється, або недооцінюється. Ситуаційні чинники, соціальна ситуація в 

цілому можуть сприяти або, навпаки, перешкоджати розвитку як суспільства, 

так і індивіда, містити в собі ресурси для цього розвитку і становити ризики для 

нього. Особливо очевидною є необхідність їх врахування в періоди відчутних 

зсувів у суспільному житті, соціальному устрої, послаблення, а то й зникнення 

сталих орієнтирів, норм життя, тобто в періоди змін соціальної ситуації, 

проявлених насамперед через перетворення в її об`єктивній складовій.   

Термін "соціальна робота" вже сам по собі вказує на залучення 

соціального контексту як необхідної складової розгортання відповідної 

практики, передусім через визначення пріоритетної цільової аудиторії як такої, 

що має "понижений" соціальний статус – найбільш незахищені, вразливі 

верстви населення (діти-сироти, люди з обмеженими можливостями, люди 

похилого віку тощо),  визначення її найважливіших сфер (ми б сказали 0 

збільшити її ефективність як на системно-організаційному рівні, так и на рівні 

персональної професійної майстерності. Продуктивними в цьому сенсі 

видаються як теоретичні розробки, так і емпіричні дослідження соціальної 

ситуації в Україні, що протягом останніх років здійснюються науковцями  

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Виділимо, 

зокрема запропоновану схему класифікації соціальних ситуацій та виділені на її 

основі їх види,  а також глобальні, макро- та мікрорівневі ситуаційні чинники, 

що справляють сьогодні в Україні вплив на процес формування та прояву 

суб’єктного потенціалу особистості [2], зафіксовані в емпіричних дослідженнях 

(репрезентативні опитування громадської думки) парадокси посттоталітарної 

суб’єктності, зумовлені суб’єктивними інтерпретаціями соціальної ситуації, які 

розкривають її "вітчизняну" специфіку [3], обґрунтування та методичне 

забезпечення дискурсивного підходу до вивчення ситуації через виявлення 

смислових і ресурсних чинників її розвитку, пов’язаних із ситуаційною Я- та 

Ми-ідентичністю, що дають розуміння обмежень та перспектив особистості, що 

потребує допомоги соціальних служб для подолання скрутних життєвих 

обставин [4]. Залучення зазначених напрацювань, гадаємо, сприятиме руху 

практики надання соціальної допомоги від рівня компенсації наслідків 

проблем, до рівня роботи на їх випередження.  
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 УДК 159.923    

                                                     Гридковець Л. М.10
 

                                                                    
Психологічна допомога родинам  

з неповносправними дітьми 
 

Теоретичний аналіз досліджень в галузі психологічної адаптації батьків 

до народження та виховання дітей з особливими потребами до яких належали 

роботи таких науковців як: Л.Алексєєва, Р.Баннікова, Н.Бастун., О.Белінська, 

Р.Боровський, Л. Борщевська,  Р.Вуліс, А.Волкова, Л.Грачова, Н.Демент′єва, 

Т.Ісаєва, М.Карпа, М.Лєтов, Л.Мудрик, Н.Нестерова,  А.Панова, М. Перфільєва, 

Я.Коломенський , Л.  Одинченко, М. Радченко, К.Тінг-Міхеліс та ін.  показав, 

що батьки при народженні дитини з особливими потребами опиняються в 

ситуації: інформаційного обмеження, соціальної ізольованості (спілкуються з 

друзями лише 13% батьків, 44% респондентів  спілкуються в основному з 

батьками, які мають дітей зі схожими проблемами; 25% – стверджують, що на 

спілкування не вистачає часу), матеріальної скрути, комунікативних 

деформацій в родині (викликаних соціальними, матеріальними, психологічними 

змінами); психологічних викривлень (пов′язаних з переживаннями стану 

втрати, «гострого горя», страху, розгубленості, невпевненості у майбутньому та 

ін. ) 

Для подолання соціальних обмежень, комунікативної деформації та 

психологічних викривлень необхідно досягти: реконструкції батьківсько-

дитячих взаємин; оптимізації подружніх і сімейних взаємин; гармонізації 

міжособистісних відносин між діадою «мати з хворою дитиною» і членами 

сім'ї, членами сім'ї та іншими (сторонніми особами); корекції неадекватних 

поведінкових і емоційних реакцій батьків дітей з патологією в розвитку; 

розвитку комунікативних форм поведінки, що сприяють самоствердженню і 

самореалізації.  

Для з′ясування рівня психологічного стану батьків, ми також приділили 

увагу проблемі синдрому емоційного вигорання [1].   В ході дослідження було 

виявлено зв′язок СЕВ з домінантними емоційними патернами особи, що 

виховує неповносправну дитину. Зокрема: кожен із компонентів синдрому 

емоційного вигорання (напруження, резистенція та виснаження) 

супроводжується симптомами, завдяки яким можна дослідити специфіку 

прояву синдрому, зокрема: напруження виявляється через переживання 

психотравмуючих обставин,  незадоволеності собою; відчуття безвихідності 
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ситуації; тривогу й депресію; резистенція - через неадекватне вибіркове 

емоційне реагування,  емоційно-моральну дезорієнтацію;  розширення сфери 

економії емоцій,  редукцію обов’язків; виснаження характеризується  

емоційним дефіцитом,  емоційним відчуженням,  деперсоналізацією,  

психосоматичними та психовегетативними порушеннями.  

Зазначені психічні стани відбиваються у базових емоційних патернах, що 

переживають батьки дітей із вадами, особливо на перших етапах 

життєдіяльності дитини, зокрема: патерн горя, патерн емоції страху, патерн 

емоції печалі, патерн емоції провини, патерн емоції гніву, патерн депресії [2]. 

Емпірично-експериментальне дослідження рівня емоційного вигорання 

батьків, що мають дітей з особливими потребами показало, що первинна  

провідна емоція, яку переживають батьки при встановленні дитині 

невиліковного діагнозу – це  емоція печалі.  У проміжку до 2-х років домінує 

патерн емоції страху, що лише за інтенсивністю ледь  відрізняється від емоції 

печалі. В період 2-7 років від установлення діагнозу дитині спостерігається 

значне збільшення емоції провини, яка розташувалася відразу ж за емоцією 

печалі.  

Застосувавши методику Бойко щодо визначення рівня розвитку 

емоційного вигорання у досліджуваній вибірці батьків, які виховують дітей з 

вадами, ми отримали наступні результати: низький рівень сформованості 

першої фази емоційного вигорання «напруження» мають лише 8% батьків, 19% 

- мають середній рівень та 73 % досліджуваних мають високий рівень, тобто 

сформовану фазу. Низькі показники по сформованості другої фази емоційного 

вигорання «резистенція» мають 12% батьків, 29% - мають середній рівень 

сформованості та 59% досліджуваних батьків мають сформовану другу фазу. 

По сформованості третьої фази емоційного вигорання низькі показники 

«виснаження» має 16% батьків (батьки дітей, що виховують в інтернатах), 32% 

знаходяться на стадії формування синдрому та 52% досліджуваних батьків 

мають сформований синдром емоційного вигорання.  

В ході експериментального дослідження була розроблена авторська 

програма профілактики розвитку синдрому емоційного вигорання у батьків 

неповносправних дітей «Моя дитина – це радість і шанс для мене». 

Результати дослідження показали: у батьків, які пройшли дану програму, 

змінився емоційний патерн життєдіяльності. Так методика К.Ізарда [2] виявила, 

що у батьків відбувся емоційний перерозподіл: на початку експерименту 

найвагоміші показники мала емоція страху та печалі, натомість на прикінці 

експерименту – емоція радості і з великим відривом – емоція страху, що 

розпочинала ряд маргінальних переживань печалі, почуття провини. При цьому 

змінився  весь патерн переживань батьків щодо себе, людей, власного життя та 

Бога. Зміни за зазначеними показниками склали 1.8 у позитивізації власного 

образу, 2.7 – у ставленні до людей, 2.9 у ставленні до життя, 2.0 – у сприйманні 

Бога. 

Нами були розроблені загальні рекомендації поетапного психологічного 

супроводу родин, в яких виховуються діти з особливими потребами, що 

полягають у наступних кроках: дати батькам відчуття цінності своєї дитини; 
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відродити відчуття цінності себе і своєї «половини»; допомогти прожити 

усвідомлення цінності самої життєвої ситуації; розробити концепцію 

реабілітації дитини; розробити програму сімейної інтеграції у соціум; 

розробити програми сімейного відпочинку. Для стабілізації отриманого 

результату нами була запропонована батькам додатково програма сопричасної 

християнської психотерапії. 
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Використання творчого підходу в роботі  

з майбутніми соціальними педагогами 
 

Сьогодні серед науковців відбуваються  дискусії з проблем 

компетентнісної парадигми у вищий школі, висуваються високі вимоги до 

підготовки майбутній фахівців. Наголошується на необхідності включення в 

процес навчання таких методів і прийомів, які дають можливість формувати не 

лише знання та навички, а поведінкові компетенції студентів (А. М. Алексюк, 

Т. Г. Веретенко, С. А. Калашникова, С. О. Сисоєва та ін.). 

На думку дослідників, це стає можливим, коли сам педагог володіє 

лідерськими якостями, зорієнтований на розвиток не окремих якостей 

особистості, а особистості в цілому, вміє налагоджувати  стосунки зі 

студентами на основі міжособистісної довіри, поваги, залучає їх до взаємодії та 

спільного досягнення мети [1, с. 293].  

Отже, актуальною є проблема використання творчого підходу в роботі з 

майбутніми соціальними педагогами. 

Мета статті – розкрити значення  курсу «Основи сімейного виховання» у 

професійній підготовці соціального педагога, необхідності забезпечення 

побудови спілкування викладача та студента на засадах діалогу та партнерства, 

використанні творчого підходу в роботі з ними. 

Так, за новою парадигмою лідерства велике значення в процесі навчання 

майбутніх фахівців набувають візії (одкровення), натхнення, власні приклади 

педагога тощо (С. А. Калашникова).  

Особливо важливо їх використання під час читання курсу «Основи 

сімейного виховання». Курс «Основи сімейного виховання»  покликаний 
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забезпечити в першу чергу студентів, як майбутніх фахівців, які працюють з 

людьми, знаннями з основ педагогіки та психології сімейного виховання. Як 

правило, проблеми сім’ї в нашій державі привертають увагу спеціалістів у 

зв’язку із завданнями сімейного виховання, профілактикою правопорушень, 

психічних і нервових захворювань. Сімейне виховання – вид непрофесійної 

педагогічної діяльності. Впровадиться батьками або особами, які їх замінюють 

[4, с. 7]. 

Результати соціологічних та психолого-педагогічних досліджень свідчать, 

що значна частина сімей не належним чином виконує основну функцію – 

виховну. Це пояснюється як суспільно-політичними умовами, так і втратою 

досвіду народної педагогіки, найкращих виховних традицій. Держава й уряд, 

усвідомлюючи значення поліпшення становища родини, передбачають 

посилення допомоги материнству і дитинству з метою зміцнення ролі сім’ї в 

житті суспільства і створення належних умов для виховання дітей.  

Сучасний фахівець, що працює у сфері надання допомоги особистості та 

розкриття її потенційних можливостей для ефективної самореалізації у 

суспільстві, не повинен нехтувати знаннями про такі важливі проблеми, як 

основи сім’ї i родинне виховання. Особистістю не народжуються — нею стають 

у процесі спілкування i діяльності. Саме через соціальне середовище, в якому 

перебуває людина, набуваються знання, досвід i практичні вміння для 

налагодження стосунків з іншими людьми. А перше соціальне середовище, яке 

оточує дитину — це сім'я. Яка сім'я, на яких принципах базується виховання, 

особистість батька, матері та інших членів родини, специфіка сімейного 

спілкування, сімейні традиції i свята — все це здійснює неоціненний вплив на 

розвиток i формування особистості дитини. 

Досвід, що отримує дитина через взаємодію з батьками, закріплюється i 

формує відповідні моделі стосунків з іншими людьми, що передаються із 

покоління в покоління. У кожному суспільстві складається відповідна культура 

взаємин i взаємодії між батьками й дітьми, виникають соціальні стереотипи, 

відповідні установки i погляди на виховання у сім’ї. Нові соціально-економічні 

умови розвитку нашої країни створюють труднощі, з якими зустрічаються 

сучасні батьки, i це неодмінно позначається на сімейних стосунках. Науковці 

стверджують, що сприятливе стабільне сімейне середовище може формуватися 

лише у сприятливому суспільному середовищі. Водночас благополуччя сім’ї є 

запорукою благополуччя дитини, яка набуває здатності у перспективі 

покращити суспільне середовище, вивівши його на навий ступінь економічного, 

соціального і культурного розвитку [3, с. 22]. 

З огляду на це набуває особливого значення опанування дисципліни  

«Основи сімейного виховання» у професійній підготовці соціального педагога. 

Головна мета курсу — розкрити сучасні наукові уявлення про психологію сім’ї, 

доцільні шляхи i засоби сімейного виховання дітей та сформувати у студентів 

певні вміння i навички консультування батьків з питань сімейної педагогіки. 

Курс «Основи сімейного виховання» зорієнтований на забезпечення 

студентів знаннями про психологію сім’ї, специфіку сімейного виховання; роль 

батьків i інших членів родини у формуванні особистості дитини; особливості 
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статевої ідентифікації хлопчиків i дівчаток та врахування цього фактора у 

сімейному вихованні; методи педагогічного впливу батьків i доцільність їх 

використання. Окрема увага зосереджується на взаєминах батьків, методах 

дослідження сім’ї i сімейного виховання та poботі соціального педагога з 

батьками.  

Опановуючи курс, студенти набувають умінь та навичок: 

використовувати різноманітні методики діагностування сімей; аналізувати 

життєві ситуації з подальшим визначенням варіантів поведінки батьків та дітей; 

створювати та випробовувати на практиці стратегії виховного впливу, які 

визначаються потребами родини та громади; консультувати батьків з питань 

сімейної педагогіки; підвищувати рівень педагогічної культури батьків, 

враховуючи їхній загальний розвиток, активність, різноманітні інтереси; 

підвищувати свій власний рівень педагогічної культури як майбутніх батьків.  

У процесі проходження курсу максимальну ефективність процесу 

взаємодії «викладач»-«студент» забезпечує побудова спілкування на засадах 

діалогу та партнерства. Саме такий підхід підвищує результативність 

досягнення навчально-виховних завдань, забезпечує взаємне збагачення 

учасників освітнього процесу (синергетичний ефект).  В основі такого підходу 

лежить довіра, яка є основою і лідерства. Увага викладача повинна 

акцентуватись на переконаннях студентів, формуванні спільного 

світосприйняття. Під час лекційних, практичних та семінарських занять 

важливо використовувати інтерактивні методи навчання, які спрямовані на 

виникнення спільної творчої емпатії. У результаті створюється підгрунття для 

роздумів. Це особливо важливо для формування уміння студентів аналізувати 

життєві ситуації, моделювати варіанти поведінки батьків в різноманітних 

ситуаціях, знаходити нові можливості. Необхідно навчити студентів як 

майбутніх соціальних педагогів та майбутніх (а деяких студентів ВНЗ, 

теперішніх) батьків, цінувати відмінності між людьми: у менталітеті, в 

емоційній сфері, психологічні відмінності [1, 4]. 

У численних наукових дослідженнях наголошується, що батьки швидше 

готові прийняти ці постулати відносно своїх підлеглих, співробітників, проте не 

співвідносять це до своїх дітей. І як наслідок – точка зору дитини і дорослого не 

співпадає, що може призводити до конфліктів, відкритої конфронтації зі світом 

дорослих (вибух емоцій, протиправні діти тощо) [2]. 

Усвідомленню того, що люди бачуть світ через призму власного 

сприйняття, таким, якими є вони самі допоможуть спеціально підібрані вправи 

та завдання на практичні заняття, з подальшим обговоренням в аудиторних 

умовах, звернення до власних спогадів дитинства тощо. Виконання творчих 

завдань типу написання есе «Традиції моєї сім’ї», підготовка запитань та 

проведення інтерв’ю з батьками (із зазначенням типу сім’ї) про їхні стратегії 

виховання дітей у сім’ї, аналіз форуму для батьків з питань виховання сприяє  

розвитку логічного мислення, педагогічної інтуїції, умінню здійснювати аналіз 

стану дитини та впливу на неї мікросоціуму, оцінювати виховний потенціал 

сім’ї.  
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Використання творчого підходу в підготовці соціальних педагогів з курсу 

«Основи сімейного виховання» сприяє оволодінню як знаннями, так i 

практичними навичками щодо вирішення проблем сім’ї i сімейного виховання, 

формуванню мотивів, установок, цінностей студента, створює передумови для 

подальшого опанування професією. 
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Розвиток професійної ідентичності студентів 
 вищих навчальних закладів як ресурс  

для процесу професіоналізації 

 
Вважається, що глобальна криза, яка охопила сучасне суспільство, 

викликала формування нових моделей соціальної поведінки людей та 

конструювання іншої персональної системи цінностей, безпосередньо вплинула 

на процес ідентифікації та похідні від цього процесу. Тож, актуальною є 

потреба в переосмисленні трактування процесу розвитку ідентифікації 

особистості студента, як умови для успішної професіоналізації. 

Проблема професійної ідентичності та професіоналізації в психології не є 

новою, проте досі лишається актуальною, не зважаючи на те, що велика 

кількість видатних представників наукової думки залучалися до вивчення даної 

теми.  

Аналіз останніх публікацій дозволяє стверджувати, що проблемами 

професійної соціалізації та діяльності особистості займалися такі науковці як  
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Абульханова-Славська К.О., Ананьєв Б.Г., Барулін В., Виготський Л.С., 

Дюркгейм Е., Іванова О.М., Климов Є.О., Кон І., Леонтьєв О.М., Максименко С.Д., 

Москаленко А, Мудрик В.В., Рибалка В.В., Федоришин Б.О. та ін.; аспектами 

формування «Я-концепції» і самоідентифікації фахівців різних професій 

переймалися Бодальов О.О., Еріксон Е., Зливков В.І., Кон І.С., Міщик Л.І., Панок 

В.Г., Петренко В.Ф., Чепелєва Н.В., Шнейдер Л. Б. та інші. 

Будуючи свою думку на аналізі робіт вищезазначених науковців, 

зауважимо, що метою для автора є демонстрація феномену професійної 

ідентичності студентів вищих навчальних закладів як ресурсу для процесу 

майбутньої професіоналізації. 

Процеси професіоналізації розгорнуті у часі і мають свої специфічні 

етапи, стадії, фази. Серед них, особливий інтерес для нашого дослідження 

становить період входження особистості в професійну діяльність на етапі 

професійного навчання, опанування професії у ВНЗ. Студентський вік є 

найважливішим етапом безпосередньої професійної підготовки [1, с. 92], бо, по-

перше, відбувається усвідомлений вибір між отриманням та неотриманням 

професійно спрямованих знань; по-друге, змінюється картина світу молодої 

людини та усвідомлення свого місця в соціумі; по-третє, продовжується 

інтенсивне формування професійної ідентичності. Тобто, під час навчання в 

освітній організації, відбувається цілеспрямований процес формування 

професійної ідентичності студента, яка у подальшому буде сприяти швидкому 

пристосуванню до робочого місця та успішній професіоналізації особи.  

До речі, професіоналізацію визначають, як процес становлення 

професіонала [2, с. 151]. Цей процес включає:  

1. вибір людиною професії з урахуванням своїх власних можливостей і 

здібностей – тобто визначення сфери майбутньої професії, вибір вищого 

навчального закладу та необхідного факультету; 

2. освоєння правил і норм професії – успішне засвоєння професійно 

спрямованих знань, вмінь та навичок, прийняття студентом цих правил та норм 

до власної системи цінностей;  

3. формування і усвідомлення себе як професіонала – самоототожнення з 

ідеальним уявленням образу «Я» професіонала, цілісне сприйняття студентом 

своєї особистості та професії, яка отримується у вищому навчальному закладі, а 

інакше кажучи, формування професійної ідентичності; 

4. збагачення досвіду професії за рахунок особистого вкладу, розвиток 

своєї особистості засобами професії і ін. – саморозвиток особистості на тлі 

професії, акценти зміщуються в бік професійного вдосконалення.  

Отже, навіть виходячи з аналізу складових компонентів процесу 

професіоналізації, необхідно визнати важливу та спрямовуючу дію професійної 

ідентичності.  

Професійна ідентичність обговорюється в психології як «складний 

інтегративний психологічний феномен», як «провідна характеристика 

професійного розвитку людини, яка свідчить про ступінь прийняття обраної 

професійної діяльності в якості засобу самореалізації та розвитку», як 

усвідомлення своєї тотожності з групою [3, с. 39].  
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Отже, сформована професійна ідентичність сприяє процесу 

професіоналізації з висококваліфікованим виконанням професійних обов’язків, 

успішною взаємодією з суспільством, а головне з реалізацією власного 

потенціалу. Професійна ідентифікація виступає надійною платформою, 

фундаментом для побудови успішного процесу становлення особистості як 

професіонала, адже у роки навчання у закладі вищої освіти, студент набуває 

цілісності, відповідності та визначеності, за спрямуванням професійного 

навчання усвідомлює та розвиває професійно важливі якості, вдосконалює 

образ ідеального професійного «Я» та намагається йому відповідати.  

Зазначимо, що аналіз теоретичних та практичних досліджень в області 

феномену професійної ідентичності та процесу професіоналізації, показав, що 

ця проблема потребує теоретико-методологічного обґрунтування та подальшої 

емпіричної розробки.  
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Сприяння суб’єктогенезу особистості в критичні 
періоди життя як інноваційний засіб психологічної 

допомоги  
 

Інноваційний процес супроводжується посиленням процесу 

технологізації з метою оптимізації діяльності, що передбачає зменшення 

можливих негативних впливів людського фактора на досягнення бажаного 

результату, однак не принижує його ролі, висуваючи високі вимоги до 

професіоналізму. Це зумовлює суперечності, а саме: здатність людини діяти в 

умовах жорсткої регламентованості, і в той же час виявляти творчий підхід; 

відповідність нормам у традиційній ситуації і надситуативну активність у 

ситуації невизначеності; здатність приймати відповідальність, нав’язану ззовні, 

і високий рівень особистої відповідальності за результати власної 

життєдіяльності. Подолання цих суперечностей можливе тільки за умов 
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високого рівня суб’єктності особистості. Згідно концепції акмеологічних 

інваріант професіоналізму, діяльність буде незалежною від екстремальних 

факторів і ефективною, якщо сформовані основні акмеологічні інваріанти: 

високий рівень антиципації, саморегуляції, вміння приймати рішення, стійкість 

образної сфери. Ці якості є характерними для суб’єкта активності [1]. 

Встановлено, що у єдиній структурі функціональної системи психіки 

суб’єктність становить центр і має певні рівні усвідомлення [2]. Відповідно, 

суб’єкт  як соціально-психологічний агент саморозвитку у процесі 

самоусвідомлення концептуалізує себе як ―Я‖, тобто із визнанням людиною  

себе як суб'єкта і прийняттям суб’єктного способу життєпобудови відбувається 

трансформація Я-концепції з підпорядкуванням її структури і функцій процесу 

суб’єктогенезу. В службі зайнятості України посилено відбувається процес 

технологізації надання соціальних послуг безробітному, при цьому результатом 

діяльності стосовно безробітних є показник працевлаштування. З точки зору 

психології особистості безробітного, необхідна поправка: працевлаштування 

при збереженні і покращенні психічного здоров’я безробітного.  

Досягнення даної умови забезпечується при задоволенні реальних 

життєвих потреб індивіда, коли він виступає як суб’єкт життєдіяльності і 

відбувається зростання рівня його суб’єктності, а не навпаки – об’єктності. З 

іншого боку, найкращий стан діяльності і забезпечення найкращого стану 

суб’єкта стосується задач підвищення рівня суб’єктного потенціалу працівників 

служби зайнятості. Це визначає актуальність оптимізації психологічної 

допомоги з точки зору високої продуктивності і нормальних 

психоенергетичних витрат, що в дійсності є назрілою проблемою у службі 

зайнятості, яка до цих пір не розглядалася. За наших досліджень саме сприяння 

позитивним трансформаціям Я-концепції, що виявляють себе у підвищенні 

рівня суб’єктності особистості безробітного надають можливість оптимізувати 

процес психологічної допомоги за наявних умов. Формою сприяння може бути 

психологічний тренінг сприяння суб’єктогенезу як групова форма роботи у 

поєднанні з психологічною консультацією для тих учасників тренінгу, для кого 

це є потрібним. Цей спосіб є інноваційним засобом психологічної допомоги, що 

передбачає кардинально зміну особистісної спрямованості із конституюванням 

себе як суб’єкта власного життєвого шляху із гармонізацією ―Я-концепції‖.  

На основі положень суб’єктно-вчинкової парадигми [3], нами було 

створено психологічний тренінг ―Підвищення рівня суб’єктності особистості в 

умовах професійного самовизначення‖. Згідно досліджень сприяння 

суб’єктогенезу є ефективним способом підвищення активності людини для 

подолання важкої життєвої ситуації – 43% працевлаштованих  впродовж двох 

місяців після тренінгу. Виявилися статистично значимі зміни за шкалами 

Сила Я, особистісна зрілість, відповідальність, здатність досягати цілей, 

залежність, емоційний комфорт, самоставлення .  Програма сприяння 

суб’єктогенезу — це розвивальна програма формування та розвитку готовності 

до саморозвитку, набування професійної суб’єктності, творчого ставлення до 

діяльності. ЇЇ компонентами є: усвідомлення особистісних ресурсів, що є 

основою суб’єктогенезу (Я-концепція, ціннісно-смислова система, 
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комунікативне ядро, потреби); формування навиків емоційної та поведінкової 

саморегуляції;  розвиток навичок реалізації активної життєвої позиції; 

формування готовності до прийняття рішень, відповідальності, до продуктивної 

творчої активності; розвиток вміння здійснювати суб’єкт-суб’єктні відносини, 

вибирати оптимальні форми поведінки. З метою розвитку рефлексії, збільшення 

саморозуміння, самоприйняття і гармонізації  ―Я-концепції‖ в кожне заняття 

була включена в якості завершальної арттерапевтична авторська вправа ―Суть 

явища. Конкретизація явища у власному житті‖. На кожному занятті ―явище‖ 

було іншим в залежності від мети заняття, наприклад: потреба, мир, радість, 

любов, добро, правда, істина‖. Виконання даного завдання включає зображення 

і аналіз змісту і конкретних форм, яких дане явище набуває у власному житті, і 

передбачає фокусування на змінах, можливості змін, що надали б можливість 

бажаному явищу стати складовою власного життя.   

Тренінгова програма сприяння суб’єктогенезу є ефективним способом 

оптимізації психологічної допомоги у кризових життєвих ситуаціях, таких як 

безробіття, та гуманітарно-технологічного розвитку персоналу. 
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Проблема оцінки імпліцитних соціальних настановлень в 

професійній діяльності працівників соціальної сфери 
 

За останні десятиріччя проблема настановлень у світовій психології 

набула нового звучання. Причиною цьому послужила поява нової низки 

методів вимірювання соціальних настановлень, які були названі непрямими або 

імпліцитними. Поштовхом до розвитку нових методів вимірювання були 

прогалини в функціональності існуючих, що призводили до суттєвих обмежень 

інтерпретації отриманих даних. Повсякчас в соціальних і поведінкових науках 

домінуючим методом вимірювання настановлень було збирання експліцитних 

самодосліджень (самозвітів), які є елементом будь-яких методів суб’єктивного 

шкалювання. Якщо необхідно було дізнатись про настановлення людей щодо 
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особистості, групи, певної продукції або політичного питання, досліджуваних 

просили тим чи іншим способом звітуватись про своє ставлення, зазвичай 

оцінюючи рейтингову шкалу чи обираючи одну з кількох альтернативних 

відповідей.  

З самого початку досліджень настановлень учені були стурбовані тим, що 

респонденти подеколи не бажали, або не були спроможні неупереджено 

звітувати щодо власних настановлень. Відповіді, які давали учасники 

досліджень, залежали від ситуації і змінювались у відповідності до того, хто 

питає, як питає та від багатьох інших ситуаційних чинників. Деякі з виявлених 

ситуаційних ефектів відбивали стратегії реагування досліджуваних, тоді як інші 

спричинювались когнітивними та комунікативними процесами, включеними в 

розуміння питань і формулювання відповідей [1]. Проте всі погоджувалися, що 

в певних сферах (наприклад сфера соціальної роботи) потреба отримання більш 

адекватних даних досить нагальна. 

Починаючи з 1970-х років вчені, які займалися вивченням настановлень, 

намагалися віднайти рішення для розв’язання цих методологічних проблем. 

Серед існуючих спроб варто виокремити новий методологічний підхід, що 

отримав загальну назву імпліцитні, непрямі методи вимірювання настановлень. 

Наразі вони досить широко використовуються. Головний принцип їхньої дії – 

вимір часу реакції з урахуванням відкритих закономірностей оцінювання 

різниці виконання задач складного сортування. Час реакції – це параметр, який 

не підлягає свідомому контролю, як вербальні реакції при прямому 

вимірюванні настановлення.  

Одним з таких методів, що став підсумком багаторічного пошуку в цьому 

напрямі став Імпліцитно-асоціативний тест (Implicit Association Test IAT), 

запропонований Е. Грінвальдом, Б. Носеком, М. Банаджі та колегами в 1998 

році [2]. Його процедура була заснована на вимірюванні сили і швидкості 

актуалізації автоматичних асоціацій між окремими уявленнями людини. 

ІАТ вимірює відносну силу асоціацій між парами понять, маркованих в 

педагогічних цілях як категорія і ознака. Виконуючи ІАТ учасники швидко 

класифікують індивідуальні стимули, які представляють категорію і ознаку (у 

формі слів, символів чи зображень) в одну з чотирьох відмінних категорій за 

допомогою тільки двох варіантів відповідей. Основне припущення – 

відповідати буде легше коли категорії близько пов’язані, а не навпаки, і тому 

відповіді будуть швидші та точніші. 

Категорії можуть представляти собою будь-яке групування, в тому числі 

такі що можуть нас цікавити при оцінці працівників соціальної сфери: 

наприклад такі – старі й молоді, або здорові люди і люди з обмеженими 

можливостями, товсті й худі тощо. Ознака також може змінюватись у різний 

спосіб. В залежності від того, що нас цікавить, виміри ознаки можуть бути 

представлені ярликами добре/погане, приємне/неприємне, позитивне/негативне 

або певною рисою чи ознакою, що забезпечує асоціацію з досліджуваною 

категорією – наприклад, згідно з результатами досліджень, категорія 

«чоловіки» на відміну від «жінки» більше пов’язана з математикою ніж з 

гуманітарними науками [1, 60; 3]. 
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Тест має усталену структуру з сімох блоків. На першій стадії піддослідні 

швидко класифікують назви квітів та комах до відповідної категорії за 

допомогою клавіатури  комп’ютера. Потім виконують таке ж завдання щодо 

категорій добре і погано. В наступній третій стадії поєднані дві попередні 

задачі і учасник має натискати ліву клавішу якщо бачить слова з категорій 

квітка і добре та праву, коли бачить комаха та погано. Четверта стадія повторює 

3-ю з додатковою інструкцією. П’ята стадія – це повторення другої зі зміною 

сортувального завдання. Так само як шоста і сьома – повторення третьої і 

четвертої [1, 62-63]. 

Для аналізу даних використовується критерій D, що вираховується як 

різниця в середніх значеннях часу реакції між двома комбінованими 

завданнями (наприклад, квітка+добре та квітка+погано) поділене на 

«інклюзивне» стандартне відхилення суб’єктивного часу реакції у двох 

комбінованих завданнях.  

Використовуючи ІАТ метод можна частково подолати проблему 

неможливості отримання адекватних даних при оцінці імпліцитних соціальних 

настановлень в професійній діяльності працівників соціальної сфери. 
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Ресурсний підхід у теорії групової рефлексії 

 
У груп-рефлексивній психології поняття ресурсу на базовому рівні 

розгляду продовжує попередні, передусім економічні логіки його вживання як 

потенції (запасу, резерву, передумови) та основи відтворення. Сторона 

визначення ресурсу як засобу найкраще наповнює його психологічне розуміння 

середовищних, темпоральних аспектів у моделі статусно-рольових 

трансформацій суб'єкта в трудових відносинах (найму). Саме уявлення про 

робітника як про засіб (ресурс) бізнесу забарвлює в сірі (песимістичні) кольори 
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сферу діяльності та соціально-психологічні особливості професійної діяльності 

працівників соціальної сфери у межах і самих трудових відносин, і їхньої 

соціальної інфраструктури. Прямі та не прямі показники рівня та чинників 

престижності професій [1; 2] також відбивають смисл знесуб'єктнення, 

перетворення людини на засіб виробництва. Натомість аналіз суперечності, як 

проблеми, а в подальшому системи задач та заходів, спрямованих на її зняття, 

наповнюють картину оптимістичною палітрою кольорів. 

Основою причиною формування ресурсного підходу є головна 

суперечність використання людських ресурсів у виробництві матеріальних і 

духовних благ. Суперечність полягає, з одного боку, в тому, що 

використовуються людські ресурси не тільки як часткові функції цілісної 

особистості, а й з настановою ототожнення себе з цією частковістю. З іншого 

боку, відтворення людських ресурсів можливе тільки при відтворені всієї 

цілісної особистості. Отже, в переважній більшості соціоекономічних процесів 

використання людських ресурсів услід за тенденцією економії здійснюється в 

логіці спрощення, редукування, відчуження. Відтворення ж людських ресурсів 

переважно відбувається поза межами виробництва в логіці унікалізації, 

смислонасичення. При потребі забезпечення конкурентоздатності, ефективності 

виробництва оператори всіх ресурсів виробництва (в тому числі і людських) 

шукають шляхи забезпечення другої логіки (відтворення цілісності) в межах 

самого ж виробництва. У такого пошуку існує два наслідки: перший, 

підконтрольність як шлях гарантованості відтворення та другий, складність як 

цінність, яка протистоїть тенденціям спрощення, редукування. 

Пропозиція ресурсного підходу до тих операторів бізнесу, які близькі, або 

ідуть шляхом пошуку забезпечення логіки відтворення використання людських 

ресурсів у виробництві матеріальних і духовних благ, полягає в розподілені 

ресурсних ролей за роботодавцем та робото- отримувачем в межах 

організаційної культури. Так, для найманого працівника передбачається роль 

добровільної відмови особистості від власних унікальних особливостей, які 

обтяжують технологічний процес на час перебування в ньому. Відповідно, для  

роботодавця пропонується ресурсна роль відстеження меж частковості-

цілісності робітника та забезпечення заходів вчасної зміни ним ролей. 

Оскільки декларовані функції може бути здійснено тільки в межах 

складної організаційної культури з певною психологічною підтримкою, нами 

пропонується ряд кейсів психологічної послуги [3, 326-459], які забезпечують 

як принципову можливість отримання першого досвіду перебування у 

складному середовищі зі змінними ролями, так і  – розвитку у тренінгу 

 вправності їх вчасної зміни, опосередкованої підтримкою із зовні, чим 

розкриваємо конкретику реалізації ресурсного підходу в трудових відносинах в 

моделі статусно-рольових трансформацій суб'єкта. 

Теоретична форма ресурсного підходу, здійснена у теорії групової 

рефлексії з її положеннями про транзитарність, взаємозумовленість, 

реверсивність, дискурсивну реконструкцію і керованість рефлексивного 

процесу, через трансформаційну якісь індивідної та групової суб'єктності надає 

статус ресурсу кожному з цих проявів суб'єктності [3, 281]. Отже, бізнес має 
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потребу в людських ресурсах не тільки в сенсі засобу, а в сенсі складової 

відтворення власної суб'єктності, що у випадку розладів даного процесу 

породжує прямий запит до професійної діяльності працівників соціальної сфери 

у межах трудових відносин і їх соціальної інфраструктури. 
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Соціальна дилема як методологема професійної  
діяльності працівників соціальної сфери:  

на шляху до рефлексивних громад 
 

Парадокс сучасної цивілізації полягає в тому, що психологічної допомоги 

потребує все більша кількість людей, а жодне суспільство сьогодні не може з 

економічних причин забезпечити таку потужну армію психологів, 

консультантів, психотерапевтів. Вихід полягає в тому, щоб не тільки 

допомагати індивіду, а допомогти спільноті, яка є соціальним середовищем 

існування і самоздійснення особистості, стати психологічно здоровою, 

екологічною, ресурсною, потужною. Фахівці з соціальної роботи все більше в 

сферу своєї діяльності включають не тільки індивідів із їхнім найближчим 

оточенням, але й громади. Метою цієї роботи є теоретичний аналіз одного із 

важливих для сфери соціальної роботи напряму психології спільнот: досвіду 

вивчення механізмів розв’язання соціальних дилем. Соціальна дилема 

розглядатиметься як методологема практичної діяльності фахівця. 

Соціальна дилема – ситуація, в якій громада має працювати разом задля 

однієї мети, яку кожен із її членів окремо досягти не може. Соціальні дилеми є 

формою усвідомлення суперечливості взаємозв’язку індивіда і громади у 

вигляді формулювання альтернатив для подальшого самовизначення. Загальний 

формат дилеми: бути чи не бути; діяти, чи не діяти, робити власний внесок чи 

не робити і т.п. В соціальній дилемі альтернативи формулюються на основі 
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протиставлення індивідуальних і громадських наслідків здійсненого вибору в 

різній часовій перспективі. В професійній роботі фахівці соціальної сфери 

досить часто стикаються із ситуаціями, до яких можна застосувати методологію 

розгляду соціальної дилеми. 

Соціальні дилеми розділяють на два типи: дилема громадського добра 

(створення спільного блага) і дилема спільних ресурсів (трагедія 

перевикористання спільних ресурсів). У дилемі громадського добра 

короткотермінові втрати індивідів (інвестиції) протиставлені  довготривалим 

вигодам громади: сьогдні потрібно зробити свої власні внески для того, щоб 

потім з’явився спільний ресурс, яким всі можуть користуватись.  Другий тип 

соціальних дилем – спільного ресурсу – стосується суперечності отримання 

короткочасової індивідуальної вигоди із довготривалими негативними 

наслідками для громади (наприклад, неекономне використання води веде до 

знищення джерела, якщо воно не встигає відновлюватись). Виділення в ситуації 

соціальної роботи елементів соціальної дилеми дає змогу організувати 

усвідомлення учасниками ситуації в необхідному масштабі часової 

перспективи, створити умови для відповідального вибору лінії поведінки. 

Вивчення соціальних дилем розпочали економісти у 1930-х роках, 

розглядаючи зовнішні чинники, які впливають на їхнє розв'язання. З 1970-х 

років розпочалось систематичне вивчення психологічної складової процесу 

прийняття рішення щодо соціальних дилем, адже розуміння способів впливу на 

розв’язання дилем є необхідною складовою розвитку громади, компетентної 

взаємодії політика з громадою. Усвідомлювати довготривалі наслідки власних 

дій не тільки для особистого майбутнього, але і для майбуття громади – 

максима, яка набуває особливо гострого звучання завдяки процесам 

глобалізації. 

Для створення нового громадського добра, як будь-якого спільного 

ресурсу, яким можуть користуватись усі без винятку члени громади, необхідно 

поєднати індивідуальні внески членів громади. Окремий внесок індивіда на 

створення громадського добра справжнюється лише тоді, коли інші теж взяли 

участь (мінімальна кількість інвестицій учасників називається соціальним 

бар’єром). Наприклад, потрібно зібрати гроші для будови нового мосту через 

струмок, якщо не буд зібрано внесків для всіх будівельних матеріалів, а лише 

на половину, то міст побудувати неможливо). Ця ж схема соціального бар’єру 

може бути використана для аналізу будь якої ситуації поєднання ресурсів 

членів громади. Нажаль, ці природні для традиційної громади схеми зазнають 

все більшої деформації внаслідок формалізму, відчуженості, 

забюрократизованості, непрозорості взаємозв’язків у громаді. 

Розв’язання дилеми громадського добра – це подолання соціального 

бар’єру. Визначатись на те, щоб робити внесок у громадське добро часто треба 

в ситуації невизначеності щодо намірів інших, тому уявлення людини про 

прийняття рішення іншими членами громади є суттєвим чинником розв’язання 

дилеми громадського добра. Із зростанням розміру групи, яка потрібна для 

створення громадського добра, а відповідно його масштабу, дилема 

загострюється: чим більша група, тим, здається, менше залежить спільний 
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результат від окремого члена, сильнішими стають соціальні лінощі. Разом з 

тим, на рішення дилеми громадського добра позитивно впливає інформація про 

збільшення кількості тих, хто вже зробив внесок. 

Оскільки користуватися громадським добром за визначенням будуть усі, 

навіть ті, хто не брав участь у створенні, це спокушає не робити особистий 

внесок (феномен "вільного вершника"). Якщо члени спільноти мають 

побоювання щодо наявності таких "вільних вершників" у їх оточенні, 

соціальний бар'єр індивідуального інвестування у спільне добро подолати 

набагато важче. Чим вище довіра до інших, тим впевненіше громада розв’язує 

дилеми громадського добра. Розв’язанню сприяє також наявність групової 

ідентичності членів громади, координація спільних дій, формування 

відповідних норм і цінностей.  

У 1990-х роках соціолог Еліонор Остром вивчала різні спільноти, які 

користуються спільними ресурсами: людей, які поділяють лісові ресурси в 

Японії, пасовища в Швейцарії, іригаційні споруди (гуертас) в Іспанії. Трагедія 

спільного ресурсу (сформульована Гаррет Гардін [1]) полягає в тому, що 

індивіди в намаганні збільшити свою власну вигоду починають збільшувати 

своє користування спільним ресурсом, якщо створюються умови вільного 

використання спільним ресурсом, трагедія неминуча – ресурс буде пере 

використано і знищено (ліси вирубано, пасовища витоптано, водні джерела 

виснажені аж до неможливості відновлення). Порівнюючи спільноти, Остром 

знайшла, що ті групи, які здатні організуватись і ефективно управляти своєю 

поведінкою, відмічаються наступними сьома ознаками: 1) чітко визначені межі 

групи; 2) правила управління використанням колективного блага чітко 

відповідають місцевим потребам і умовам; 3) більшість індивідів, на яких 

впливають правила, можуть брати участь в модифікації цих правил; 4) право 

членів спільноти вигадати власне правило поважається зовнішньою владою; 5) 

існує система моніторингу поведінки членів, члени спільноти задіяні в цьому 

моніторингу; 6) використовується градуйована система санкцій; 7) члени 

спільноти мають доступ до недорогого (низьковитратного) механізму 

розв’язання конфліктів [2, 44]. Дослідження довели, що однією з найбільш 

ефективних стратегій впливу на розв'язання дилеми громадського добра є 

створення в громаді цінності санкцій (не лише наявність санкцій самих по собі, 

а цінності санкцій) щодо тих членів, які не роблять внесків: уявлення про те, що 

за відсутності внесків на особу буде здійснено соціальний тиск, вона зганьбить 

себе, до неї погіршиться ставлення оточення. 

Рефлексивний підхід до розв’язання соціальних дилем, спрямований на 

забезпечення усвідомлення взаємозв’язку і взаємозумовленості наслідків 

рішень і дій для індивіда і для громади, є перспективним шляхом розвитку 

компетентності фахівців соціальної сфери в напрямі розвитку рефлексивних 

громад. Однією із перспективних концепцій, що можуть слугувати 

інструментом підготовки фахівців соціальної сфери до такої роботи, є 

концепція рефлексивного капіталу територіальної спільноти. 
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Розвиток конкуренто значущих якостей у процесі  

професійної підготовки майбутнього фахівця як умова 
запобігання молодіжному безробіттю  

 
Проблема безробіття молоді є однією з найбільш актуальних та гострих 

проблем сьогодення, тому робота з цією категорією безробітних громадян 

завжди була і залишається пріоритетною в діяльності державної служби 

зайнятості.  

За статистичними даними, серед усіх випускників закладів освіти, що 

перебували на обліку в службі зайнятості у 2008 році, найбільший відсоток  –

54,3% (а у 2009 – 56,5%) склали саме випускники вищих закладів освіти. І така 

тенденція є сталою. Опитування роботодавців показало, що тільки 21,14% з них 

при прийомі на роботу надають переваги працівникам віком від 18 до 25 років. 

Значна частина роботодавців (62,72%) воліють мати працівників віком від 26 до 

30 років. При цьому 72,82% роботодавців обирають працівника з досвідом 

роботи за фахом. Випускнику ж вищого навчального закладу надають переваги 

відповідно тільки 17,42% роботодавців [1]. 

Розкриваючи зміст проблеми безробіття серед випускників з вищою 

освітою, доцільно зосередити увагу на організаційно-психологічних аспектах 

професійної підготовки молодого спеціаліста. Як показують дослідження, ще 

під час навчання у вищому навчальному закладі молода людина починає 

сумніватися у правильності вибору професії. Так, опитування студентів 

психолого-педагогічних спеціальностей показало, що намір працювати за 

обраною професією мають 77,3% опитаних студентів першого курсу; 17,3% ще 

не визначилися і тільки 4,0% не мають такого наміру. А от серед студентів 

четвертого курсу лише 50% мріє працювати за обраною професією. Майже 

вдвічі вищим за першокурсників є відсоток четвертокурсників, які ще не 

визначилися (37,9%), і 12,1% з опитаних не мають наміру працювати за 

обраною професією [2, с. 244-250]. Така ситуація може мати як позитивні, так й 

негативні моменти. Позитивним можна вважати те, що за чотири роки навчання 

студенти набули значну кількість знань, вмінь, розширили свій кругозір, і тепер 

більше, ніж студенти-першокурсники усвідомлюють, в яких галузях можуть 
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застосувати набутий професійний багаж, включаючи навіть й ті з них, що 

безпосередньо не пов’язані з обраною професією. Негативним є те, що молода 

людина на час вступу до вищого навчального закладу не замислювалася про 

своє покликання, свою професійну кар’єру, і здійснила вибір не усвідомлено, 

але ―аби куди-небудь піти вчитися‖, ―аби отримати диплом‖, ―на якій вищий 

навчальний заклад у батьків грошей вистачило‖, відкладаючи головне ―на 

потім‖. Лише вихід на реальний ринок праці відразу показує, що саме було 

втрачено перед вступом до навчального закладу та під час навчання. 

Відсутність своєчасного професійного інформування, консультування, 

відповідної психологічної підтримки та допомоги на етапі шкільного навчання 

з боку педагогічних працівників, батьків, інших компетентних соціальних 

структур, як правило й призводить до того, що молода людина є психологічно 

не готовою до здійснення усвідомленого вибору професії.   

Неправильний вибір майбутньої професії є лише одним із багатьох 

організаційно-психологічних чинників, що впливає на успішне 

працевлаштування молодої людини. Іншим негативним аспектом, що превалює 

в так званій ―системі‖ неготовності випускника вищого навчального закладу до 

переходу на якісно новий етап – етап професійної діяльності, є відсутність або 

―недорозвиненість‖ так званих конкуренто значущих якостей – унікальних 

характеристик особистості, які є важливими, необхідними для суспільства з 

ринковими відносинами, в якому навчальні заклади спеціалістів випускають 

забагато, а от робочих місць для цих спеціалістів замало, в якому існує 

конкуренція за право бути кращим і першим. Саме ці унікальні характеристики 

сприяють прискоренню працевлаштування та успішній реалізації особистості 

на професійному поприщі; надають можливість бути конкурентоздатним на 

ринку праці.  Розвиток конкуренто значущих якостей в процесі професійної 

підготовки є одним із нагальних завдань будь-якого навчального закладу [3]. 

На основі теоретичного аналізу сучасних психолого-педагогічних праць 

та проведення низки емпіричних досліджень, ми приходимо до висновку, що 

етимологічне значення поняття ―конкуренто значущі якості‖,  в деякій мірі, 

співпадає с характеристиками особистості сучасного підприємця, людини, яка 

професійно займається підприємницькою діяльністю — приватним 

виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг, а 

підприємництво, в свою чергу, є невід’ємним елементом існування суспільства 

з ринковими відносинами, відносинами, в яких обов’язково присутня 

конкуренція. В той же час, ми не можемо ігнорувати такий факт, що 

конкурентоздатна особистість в певній професійній діяльності повинна 

володіти й необхідним (достатньо високим) рівнем професійно-важливих 

якостей. Таким чином, під конкуренто значущими якостями особистості ми 

розуміємо комплекс професійно-важливих та особистісних якостей, що 

відповідають актуальним запитам суспільства, та надають можливість 

особистості, при рівних або майже рівних умовах, швидше зорієнтуватися і 

адаптуватися в будь-якій професійній ситуації, а також проявити себе в якості 

спеціаліста високого рівня краще за конкурентів.  
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Аспекти кризового втручання у соціальній роботі 
 

Теорія соціальної роботи передбачає різноманітність професійної 

допомоги різним категоріям клієнтів. Серед методів роботи окремо стоїть 

кризове втручання. У практиці соціальної роботи зарубіжних країн – це чи не 

найбільш популярний метод роботи. Соціальні працівники надають допомогу  

клієнтам, що опинилися в складній життєвій ситуації. Але коли людина 

знаходиться у стані безпорадності, соціальні служби надають безпосередню 

комплексну допомогу: юридичну, психологічну, соціально-психологічну, 

соціальну, медичну та таке інше.  

Під кризове втручання підпадають клієнти, що постраждали в наслідок  

якогось стихійного лиха, насильства або стали жертвами терористичних акцій. 

В залежності від виду кризи, втручання має свою специфіку. Так, люди, що 

постраждали в наслідок насильства, мають можливість отримати психологічну, 

юридичну, медичну допомогу. Соціальний працівник в цьому випадку може 

виступати представником інтересів даного клієнта у суді. В Україні поширена 

практика надання допомоги в вигляді представництва інтересів дітей та 

підлітків, що зазнали насильства. З даною категорією клієнтів працюють 

психологи, лікарі, юристи. У інших країнах запроваджується практика 

переселення постраждалого клієнта до кризового центру, поки йде слідство та 

не покарано насильника. У світі існують кризові центри для жінок та дітей, 

чоловіків, що стали жертвами сімейного насилля. Адреси цих центрів знають 

тільки фахівці задля забезпечення безпеки жертв насилля. У цих центрах 

клієнти отримують комплексну допомогу, навіть, коли є потреба, людині 

змінюють ім’я та допомагають переїхати у безпечне місце.  Клієнтам, що 

постраждали в наслідок стихійного лиха, доступна допомога психолога, юриста 
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та соціального працівника, який роз’яснює права, відновлює документи. 

Соціальне забезпечення може надати фіксовану одноразову допомогу таким 

людям.  

На жаль в нашій країні тільки зароджується практика такої роботи. 

Кризові центри, які є в Україні, надають допомогу хімічно залежним, 

постраждалим від насилля, безпритульним громадянам. Досвіду роботи з 

постраждалими від терористичних актів на щасті в нашій країні досить 

обмежений. Але з огляду на досвід інших країн, зокрема Росії, можна 

констатувати, що таким клієнтам важливо надати первинну допомогу на місці. 

Існують певні правила спілкування з такими клієнтами. Так, фахівці 

зазначають, що важливо вислухати людину, підтримати її, розпитати про деталі 

подій, що відбулися, про стан самопочуття, про найближчих родичів. Така 

тактика допомагає відреагувати події, пом’якшує емоційний стан, виводить зі 

стану безпорадності, допомагає людині «вернутися» до нормального 

сприйняття дійсності, знижує вплив страху та таке інше. 

Важливим аспектом успішності кризового втручання є відновлення 

соціальних зв’язків та налагодження нових соціальних мереж клієнта бо 

ізольованість стає деструктивною для постраждалого. Спроможність клієнта 

попросити про допомогу фахівців і близьких, вміння розказати про пережите 

сприяє позитивній динаміці ресоціалізації та реадаптації.  

Психологічний стан людини, що переживає або пережила кризу, має 

нестабільний, емоційно-напружений характер. Відчуття безпорадності, 

безсилля, приреченості, бажання втекти від пережитого, скоріше забути не 

може конструктивним чином вплинути на актуальний стан людини. Тому 

соціальні психологи, соціальні працівники надають первинну допомогу 

безпосередньо на місці подій, або в момент звернення до соціальної служби. 

Серед методів роботи з даною категорією клієнтів є такі, що не тільки 

допомагають відновити психічний стан, але й сприяють скорішому 

відновленню. Таким ресурсним методом виступає арт-терапія. Людина, 

створюючи творчий продукт, відреаговує затиснуті страхом емоції, м’яко 

«вертається» з гострого стану, стає здатною розповісти про те, що відбулося. 

Робота з цими клієнтами потребує безоціночного, «м’якого» підходу. Турбота 

та підтримка є ключовими у такій роботі. 
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Специфіка соціально-педагогічного супроводу  
дитячих будинків сімейного типу 
 

Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – це окрема сім'я, що 

створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у 

шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не 

менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклування. 

Загальна кількість дітей у ДБСТ не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи 

рідних дітей [1]. Функціонування  ДБСТ в Україні закріплено законодавчо, 

практика влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до даного інституту сімейного виховання в країні щорічно 

поширюється. Так, станом на 31.12.2010 створено 535 ДБСТ та влаштовано до 

них на виховання 3573 дітей, що залишилися без піклування батьків [2].  

Розвиток ДБСТ, як інституту сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, зумовив потребу розробки відповідних 

технологій роботи соціальних працівників. В рамках проекту ЮНІСЕФ та 

Міністерства у справах сім'ї та молоді України «Трансформація державної 

системи опіки над дітьми», що здійснювався у 1998-2001 роках Українським 

Інститутом соціальних досліджень у Запорізькій, Харківській, Львівській та 

Київській областях, вперше в Україні було запропоновано та практично 

апробовано технологію соціального супроводу стосовно ДБСТ.  

Сьогодні науковці (Г. Бевз, Т. Бондаренко, Н. Комарова, Г. Лактіонова, 

І. Пєша) сходяться в думці про те, що  соціальний супровід є оптимальним 

способом здійснення підтримки ДБСТ.  На законодавчому рівні даний вид 

соціальної діяльності визначається  як необхідна умова функціонування ДБСТ, 

що задекларовано в нормативно-правових документах: Положенні про дитячий 

будинок сімейного типу затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 

України № 564 від 26.04.2002; Законі України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» № 2342-IV від 13.01.2005;  Наказі 

Мін'юст України «Про затвердження порядку здійснення соціального 

супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу» № 

966/16982 вiд 16.10.2009  та ін.  

Соціальний супровід – вид соціальної діяльності, що є формою соціальної 

підтримки та передбачає впродовж певного (іноді досить тривалого) терміну 

надання конкретній особі чи сім'ї комплексу правових, психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних, 

інформаційних послуг соціальним працівником, а також, у разі потреби, 
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спільно з іншими фахівцями (психологами, педагогами, юристами, медичними 

працівниками тощо) з різних установ та організацій [3, с. 255]. 

У зарубіжних країнах (Іспанії, Швеції, Великобританії, США) послуги  по 

наданню соціального супроводу розподіляються між різними фахівцями. В 

умовах сучасної системи соціальної політики України, всі функції щодо 

підтримки ДБСТ покладаються на одного соціального працівника. Означене 

вимагає від спеціаліста комплексної теоретичної підготовки (педагогічної, 

психологічної, медичної, юридичної) та практичних навичок, володіння повним 

набором методів для надання соціальної допомоги та підтримки. 

Разом з тим, аналіз наукової літератури (Т.  Алєксєєнко, Г. Бевз, І. Доля, 

Ж. Захарова, Н. Комарової,  Г. Лактіонова, Н. Хрусталькова), зарубіжного 

досвіду Іспанії, Швеції, Великобританії і США в рамках проектів ЄС,  

ЮНІСЕФ, CrossRoads щодо підтримки сімейних форм влаштування дітей, 

ретроспективний аналіз вітчизняного досвіду спілкування з батьками-

вихователями та дітьми-вихованцями, фахівцями ЦСС переконує в тому, що 

проблеми у функціонуванні ДБСТ, насамперед, стосуються педагогічних основ 

виховання дітей. Це, на нашу думку,  зумовлює необхідність виділення  

окремого напрямку в  процесі соціального супроводу, котрий буде спрямований 

на вирішення власне педагогічних  проблем функціонування ДБСТ – соціально-

педагогічного супроводу.  

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що деякі дослідники (Г. 

Золотова,  С. Талімова) ототожнюють поняття  «соціальний супровід» і 

«соціально-педагогічний супровід», вживаючи їх як синоніми. Ми не поділяємо 

таку позицію та розглядаємо  соціально-педагогічний супровід як складову 

частину соціального супроводу. 

 Соціально-педагогічний супровід ДБСТ визначається нами як діяльність 

соціального педагога спрямована на формування здатності батьків-вихователів 

реалізовувати власний педагогічний і виховний потенціал; забезпечення  

оптимальних  умов життя та захисту прав дитини, корекцію та покращення 

внутішньосімейних стосунків, зв’язків сім’ї з мікро- та макросередовищем 

шляхом надання комплексу якісних соціально-педагогічних послуг.  

В теорії сучасної соціальної роботи України соціально-педагогічний 

супровід як окремий напрямок соціальної підтримки ДБСТ не розглядається, а 

дослідження в цій сфері носять фрагментарний характер.     

У контексті проблеми дослідження цікавою є модель соціально-

педагогічного супроводу заміщувальної сім'ї, запропонована російською 

дослідницею Ж. Захаровою, що включає шість блоків: цільовий, ціннісно-

мотиваційний, змістовний, процесуальний, технологічний, аналітико-

результативний [4]. 

Таким чином, у процесі дослідження нами було виявлено суперечність 

між необхідністю запровадження соціально-педагогічного супроводу ДБСТ і 

недостатньою визначеністю концептуальних, теоретико-методичних основ 

цього процесу, необґрунтованістю методик і технологій його впровадження.  
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Проекція як провідний внутрішній механізм  
політичного вибору 

 
В процесі вибору того чи іншого політичного суб’єкта (колективного – 

політичної партії, або індивідуального – окремого кандидата) в умовах 

інформаційного суспільства людина в більшості випадків вступає в контакт не з 

конкретною особистістю , а з усвідомленим образом цього суб’єкта сформовано 

ЗМІ та виборчим штабом. При формуванні такого образу (політичного іміджу) 

діють всі основні соціально-перцептивні механізми та ефекти: стереотипізація, 

казуальна атрибуція, фізіономічна редукція, інгруповий фаворитивізм, ефекти 

ореолу, первинності та ін. [1, 2] 

Всі вони описують вплив різних соціально-психологічних факторів 

(групової приналежності, суспільних норм та цінностей, зовнішності, змісту 

інформації та часу її надання) на процес формування цього образу, але не 

відповідають на головне запитання: як саме з розрізнених фрагментів 

інформації людина утворює уявлення про політика та вирішує підтримати його 

під час голосування. 

Можливості позиціювання політичного суб’єкта обмежені. Під час 

виборчої кампанії кандидатів (декілька публічних виступів, матеріали в ЗМІ, 

наочна агітація, неформальні комунікативні джерела) виборці встигають 

усвідомити дуже незначну кількість інформації про кандидата: окремі факти 

біографії, партійну приналежність, наміри (передвиборчі зобов’язання) 

зовнішній вигляд. Найбільш цінна інформацію (про особливості внутрішнього 
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світу: світогляду, характеру, спрямованості та ін.), яка сприятиме зростанню 

довіри до кандидата найчастіше у виборця відсутня. 

Загальновідомо, що однією з основних властивостей сприймання є 

прагнення до утворення певної цілісності з окремих частин. Пустоту людина 

заповнює сама спираючись на власний попередній досвід. Інакше кажучи 

виборці на основі окремих відомих їм фактів про кандидата створюють його 

цілісний образ за допомогою власного внутрішнього світу. Кандидату 

приписуються певні риси, думки, властивості, мотиви притаманні самому 

виборцю. Такий механізм називається проекцією. 

Проекція ґрунтовно досліджується в межах гештальтпсихології та 

гештальттерапії, як один з механізмів творчого пристосування людини до 

оточення, та передбачає приписування частин внутрішнього світу фігурам з 

зовнішнього світу: іншим людям або неживим об’єктам. Приписуватися 

можуть почуття та емоційні стани, мотиви поведінки, думки, цінності, плани та 

ін. [3-5] 

Обираючи свого представника людина розширює границі власного «Я» за 

рахунок дій іншої людини ( див. Рис. 1). Ступень «злоякісності» проекцій тим 

вищий, чим більше людина, що переносить «свою частину» на кандидата 

відчужує її від себе, перестає її усвідомлювати, як власну. Іншим випадком 

«патогенності» проекцій є впевненість в тому, що так є насправді, відмова 

розуміти, що уявлення про іншого потребують перевірки [5, с.182]. 

 

 
 

Рис 1. Дія проекції при перенесенні частини повноважень (А) до іншої 

людини з оточуючого світу (В) 

 

Розрізняють кілька типів проекцій, кожна з яких певним чином впливає на 

політичний вибір особистості:  

1)  Дзеркальна проекція – суб’єкт знаходить в образі іншої людини 

риси, подібні до своїх власних: він (вона) такий як я. Така проекція дозволяє 

легко ідентифікуватися з політиком, відчути довіру та співчуття, підвищує 

рівень емпатії. 

2)  Додаткова проекція – суб’єкт приписує іншій людині риси, які 

дозволяють передати відповідальність за власну бездіяльність: він (вона) 

зробить це замість мене тому що він (вона) кращий, сильніший, досвідченіший 

та ін. Завдяки цьому механізму формуються соціальні очікування від політика. 

3)  Проекція катарсису – суб’єкт приписує іншій людині риси, які не 

визнає власними. Найчастіше це соціально небажані якості: я хороший, а він 
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поганий. Саме проекція катарсису є базою для формування соціальних 

стереотипів стосовно того, що всі політики хитрі, брехливі, вболівають лише за 

власні інтереси тощо. Однак це не заважає виборцям підтримувати тих, хто 

виявився найхитрішим, або здатен відстоювати себе.  

Зважаючи на вищезазначене проекцію можна вважати провідним 

внутрішнім психологічним механізмом політичного вибору особистості та 

розпочати ґрунтовні дослідження її дії в електоральній поведінці  
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Особливості сучасного стану розвитку  
плейбек-театру в Україні 

 

Плейбек-театр – сучасна соціально-психологічна практика, що поєднує 

елементи сценічного та вуличного театру, інтерактивного мистецтва (хепенінгу, 

перформансу), психологічного шоу, арт-терапії та психодраматичних 

постановок. Не ставлячи власне психотерапевтичні завдання, участь у 

перформансі плейбек-театру все ж має ефект гармонізації та розвитку 

особистості. 

Актуальна ситуація плейбек-театрального руху в Україні, обумовлена 

історією його виникнення і розвитку, з одного боку, та нашим менталітетом, з 

іншого, на мій погляд, має низку таких особливостей (тенденцій). А саме: 

1. Зростання популярності. Починаючи з 2001 року Київський 

плейбек-театр ―Відображення‖ активно діє. На сьогодні в Україні 
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функціонують 7 колективів, тобто не лише київська публіка звикла до 

можливості взяти участь у перформансі плейбек-театру, а організатори 

психологічних заходів мають вибір, до кого звернутися, щоб, наприклад, 

поставити ―фінальний акорд‖ конференції. 

2. Командний принцип формування труп. Люди, які утворюють 

плейбек-театральні трупи, збираються саме для створення діючої команди. При 

цьому переважною мотивацією участі акторів є не особистісне зростання, 

психотерапія чи навчання, а самореалізація в оригінальному театральному 

мистецтві. На цьому етапі заклик лідерів труп – ―Шукаємо таланти!‖ – як в 

традиційному драматичному гуртку чи театральній студії. 

3. Висока варіативність підходів. Оскільки ідея плейбек-театру 

поширювалась з різних джерел, то можна говорити про ―авторський‖ плейбек-

театр – побудові плейбек-театральної практики на власному баченні процесу 

лідерським ядром кожної конкретної трупи. Так модифікації ритуалу, 

принципів, технік (форм) гри, інших нюансів, – вдалі і не дуже, – вражають 

своїм різноманіттям. 

4. Самонавчання. Підготовка нових акторів відбувається тими, хто вже 

грає, має досвід, шляхом достатньо швидкого їх включення до практики гри та 

її спільного ―відшліфовування‖. Підвищення майстерності лідерського ядра 

відбувається шляхом участі в одиничних плейбек-театр-семінарах зарубіжних 

майстрів, читання і застосування нової інформації, аналізу відеороликів з 

мережі інтернет, самостійного експериментування на практиці й рефлексії 

отриманого досвіду тощо. 

5. Некомерційний характер. Ставлення до участі в плейбек-театрі 

ґрунтується переважно на бажанні творити, дарувати щось нове, красиве, цікаве 

й корисне. Існує думка, що плейбек-театр – це в першу чергу хобі, яке дає 

задоволення. Це не означає, що воно має бути непрофесійним в сенсі 

відсутності вимог до якості виконання, навпаки – все робиться заради якості 

гри та з усвідомленим самокритичним настроєм. Проте це хобі не має 

приносити значний матеріальний прибуток та вимагає мінімальних витрат. 

Зважаючи на зазначені особливості,  хотілося б позначити 

певні напрямки розвитку плейбек -театру в Україні.  Вбачаю їх у 

підвищенні професіоналізму за рахунок програм систематичного 

навчання та міжнародного обміну досвідом, інституціоналізації, 

підведенні ґрунтовної наукової бази та р озширенні співробітництва 

з державними, громадськими та приватними організаціями.  
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Соціальне проектування як механізм  
впровадження нововведень у практику  

соціально-педагогічної діяльності 
 

Соціальна робота, як вид професійної допомоги окремій особистості, 

сім’ї або групі осіб з метою забезпечення належного соціального, матеріального 

та культурного рівня життя, є однією із основних складових суспільної 

політики та соціальної практики XXІ століття. 

Нині в Україні простежується активний розвиток соціально-педагогічної 

моделі соціальної роботи, що пояснюється, зокрема, розвиненими 

педагогічними традиціями країни,  інституалізацією соціальної педагогіки як 

академічної дисципліни, стрімким розвитком державних центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді тощо [1, с. 165]. 

Проте, для продуктивного розв’язання накопичених на разі суспільних 

проблем доцільно активізувати пошук нових педагогічних можливостей 

організації соціального виховання особистості, тобто забезпечити розробку, 

поширення та впровадження нововведень у практику соціально-педагогічної 

діяльності. 

Наша держава виробила основні засади інноваційної політики, а також 

механізми підтримки інноваційних проектів і структур, що в цілому 

забезпечують інноваційний розвиток України [2, с. 316]. 

Про важливість організації інноваційної освітньої діяльності наголошено 

в окремих державних документах. Так, Комплексним планом заходів розвитку 

загальної середньої освіти на 1999-2012 роки (1999 р.) передбачено забезпечити 

проведення наукових досліджень із актуальних проблем підготовки 

педагогічних кадрів, їх діяльності та професійного вдосконалення [Там само]. 

Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України 

(1999 р.) підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів з пріоритетних 

напрямів науково-технологічного розвитку означено сферою державної 

підтримки [2, с. 316]. Середньостроковими пріоритетними напрямами 

інноваційної діяльності галузевого рівня у сфері освіти (2003 р.) заплановано 

розробку прогнозів та програм розвитку освіти і науки а також план конкретних 

заходів щодо реалізації зазначених пріоритетних напрямів діяльності у сфері 

освіти [2,с. 317]. 

Результативність соціальних змін у площині розбудови інноваційних 

аспектів залежить від наявності, щонайменше, трьох головних чинників: 

- по-перше, ступінь державної підтримки розроблення, поширення та 

застосування соціальних інновацій на всеукраїнському, регіональному чи 

індивідуальному рівнях;  
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- по-друге, характеристики соціально-педагогічного середовища освітніх 

закладів, що визначають спроможність забезпечення системного підходу до 

нововведень, а також надання інформаційно-методичної підтримки та 

здійснення професійного супроводу фахівців-новаторів; 

- по-третє, стан професійної підготовки педагогічних працівників 

(зокрема, соціальних педагогів), здатних не лише втілювати в життя конкретні 

інноваційні проекти, але й самостійно продукувати відповідні соціально-

педагогічні нововведення [3,  с. 195]. 

З позиції системного підходу, на нашу думку, інноваційна соціально-

педагогічна практика має розглядатися як множина взаємопов’язаних елементів 

(суб’єкти інноваційного процесу; об’єкти впливу; інноваційний проект чи 

програма; соціально-педагогічні технології; інституційне забезпечення 

інноваційної соціально-педагогічної діяльності тощо), об’єднаних, насамперед, 

спільністю функцій і мети а також єдністю управління та функціонування. 

У сучасних умовах, як зазначає В. Давидов, основним механізмом 

розвитку інноваційної практики постає процес проектування, що має 

розглядатися як особливий і своєрідний вид творчої діяльності, пов’язаний з 

науковим дослідженням, прогнозуванням, плануванням, моделюванням, 

програмуванням, соціальним управлінням [4, с. 100]. 

Соціальний проект визначається як сконструйоване соціальне 

нововведення, метою якого є створення, модернізація чи підтримка в 

середовищі, що змінюється, матеріальної або духовної цінності [5]. 

Забезпечення створення та реалізації соціального проекту в соціально-

педагогічній діяльності потребує виконання певного комплексу робіт: 

інформаційних, аналітичних, правових, фінансових, кадрових, матеріально-

технічних, експертних, прогнозних тощо [Там само]. 

Отже, соціальне проектування є специфічною діяльністю, що тісно 

пов’язана з інноваційною чи соціально-педагогічною практикою, оскільки 

являє собою сукупність технологічних дій, спрямованих на розробку інновацій, 

апробацію нових ідей та реалізацію проектних зразків, що в цілому покликані 

забезпечити якісні зміни в різних сферах суспільного життя. 
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УДК 88.411              

                           Сергеев С. Н.23
  

Психологические  основы формирования профессионального 
системного мышления 

 

В профессионально-техническом обучении педагогу нередко приходится 

сталкиваться с учащимися, мышление которых еще недостаточно развито и не 

соответствует  требованиям, которые предъявляет осваиваемая профессия. 

Поэтому, обучая, педагог должен не только объяснить и показывать 

конкретные практические профессиональные действия, но и развивать 

мышление [1, с.15-22]. 

Профессиональное мышление 

Профессиональные типы мышления привлекают все больше внимания 

современных учѐных. Накопилось большое количество работ, посвященных 

анализу клинического, технического, математического, художественного, 

педагогического мышления. 

Термин «профессиональное мышление» в практический обиход стал 

входить со второй половины XX века, в связи со значительной 

интеллектуализацией общественного труда. Понятие «профессиональное 

мышление» употребляется в двух смыслах. Когда хотят подчеркнуть высокий 

профессиональный уровень специалиста, т.к. речь идѐт об особенностях 

мышления, выражающих его [2, с. 87-89]. 

Когда хотят подчеркнуть особенности мышления, обусловленные 

характером профессиональной деятельности, здесь имеется в виду предметный 

аспект, но чаще понятие «профессиональное мышление» употребляется в обоих 

этих значениях. Когда речь идѐт о профессиональном мышлении отмечает 

З.А.Решетова: « Интуитивно имеется в виду некоторые особенности мышления 

специалиста, позволяющие ему успешно выполнять профессиональные задачи 

на высоком уровне мастерства: быстро, точно и оригинально решать как 

ординарные, так и не ординарные задачи в определѐнной предметной 

области»[3, с. 153-155]. 

Такой специалист характеризуется обычно как человек творческий, по 

особому воспринимающий предмет своей деятельности, способный к 

рационализаторству, новаторству, открытиям. В настоящее время можно 

выделить два подхода к определению сущности профессионального мышления. 

В одних исследованиях профессиональное мышление понимается как процесс 

решения профессиональных задач в той или иной области деятельности, в 
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других, как тот или иной тип ориентировки специалистов в предмете своей 

деятельности [4, с. 60-65]. 

Первый подход связан  с концепцией С.Л. Рубинштейна о детерминации 

мышления «внешними условиями через внутренние». В роли внешних условий 

согласно названной концепции выступает задача, которая обуславливает 

объективное содержание и направление мыслительного процесса. При этом в 

процессе исследования профессионального мышления основное внимание 

уделяется анализу специфических особенностей профессиональных задач [5, с. 

12-13]. 

Второй подход связан с концепцией поэтапного формирования 

умственных действий (П.Я. Гольперин), согласно которой специфические 

особенности мышления, содержание, структура умственного образа не могут 

быть обусловлены характером, особенностями и содержанием задач. 

Мышление рассматривается как тот или иной тип «ориентировки субъектов в 

предмете деятельности и еѐ условиях, что в свою очередь и определяет 

характер решаемых задач» [6, с. 85-97]. 

Дело в том, что один и тот же предмет может быть по-разному отражѐн в 

умственном образе. Это зависит от способа и условий его формирования. Так 

образ может отражать: несущественные свойства предмета, как единичного 

образования; закономерно взаимосвязанные свойства, как особенного; 

всеобщую сущность законов организации объектов. Поскольку отражение 

одного и того же предмета деятельности может быть разным, поскольку 

ориентировка на его основе при решении задач тоже будет происходить по-

разному [7, с. 40-42]. 

Есть мнение, что специфика профессионального мышления зависит от 

своеобразия задач, решаемых различными специалистами, тогда качество 

профессиональной деятельности или уровень профессионализма зависит от 

типа мышления. Следовательно, высокий уровень профессионализма связан, 

прежде всего, с теоретическим, разумным типом мышления. 

Таким образом, целенаправленная работа по развитию качественных 

характеристик мышления обеспечивает эффективное формирование 

управленческого мышления у студентов в профессионально-техническом 

обучении. 

 

Литература: 

 
1. Беспечанский В.П. Психология исторического мышления школьников./ В.П. 

Беспечанский.  – Челябинск: ЧГПИ, 1980. 

2. Гольперин П.Я. Развитие исследований о формировании умственных действий // 

Психологическая наука в СССР (в двух томах). – М., 1959.-т.1. 

3. Никитин Л.Е. К вопросу о новой идеологии воспитания // Мир образования. – 2005 - 

№1. – 184 с. 

4. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения./ З.А. 

Решетова. - М.: МГУ, 1985. 



 

 51 

5. Билибин А.Ф., Царегородцев Г.И. О клиническом мышлении./ А.Ф. Билибин, Г.И. 

Царегородцев.  – М: Медицина, 1993. 

6. Библер В.С. Мышление как творчество. / В.С. Библер. – М.: Политиздат, 1975. 

7.  Андронов Б.П. Психологические основы формирования профессионального 

мышления: пособие к спецкурсу./ Б.П. Андронов.  – Саранск: МГУ, 1981. 

 

 

УДК 159.9  

Скнар О. М. 24 
Ресурси  бібліотерапії  в  роботі   

зі  складними  емоційними станами 
 

Арт-терапія – потужний метод розвитку особистості за допомогою 

технологій психологічної, психотерапевтичної роботи, що ґрунтуються на 

феномені «зцілювальних можливостей мистецтва», який тісно пов’язаний з 

активізацією творчого потенціалу людини. Арт-терапія не вимагає від учасника 

навичок малювання чи вмілості іншої творчої роботи. Важливо прислухатись, 

довіритися собі, дати вихід здавна накопиченим емоціям, вивільнити пригнічені 

переживання й спогади і при цьому отримати величезне задоволення від самого 

процесу творчості. Самовираження через малювання, ліплення, 

фотографування, створення масок, ляльок, мозаїк, через танець, спів, музику, а 

також складання казок, історій, написання віршів й інших віршованих форм, дає 

людині змогу відчути й краще зрозуміти саму себе, сприяє усвідомленню й 

адекватній оцінці власних почуттів, допомагає переосмислити складні 

переживання, що відкриває нові можливості й додає особистості сили будувати 

позитивне майбутнє. 

Бібліотерапія, як один з напрямів арт-терапії, грунтується на ідеї 

зцілювального впливу слова на людину. При цьому бібліотерапія може 

застосовуватись у двох видах: 1) як  використання, читання вже готових 

художніх – поетичних й прозаїчних – творів, притч і т.д., створених 

письменниками чи поетами (Т.Калошина), так і 2) як самостійне складання, 

написання різних видів творів (листів, автобіографій, оповідей тощо) та 

авторське римування (віршів, «лякалок», «дражнилок», частівок, синквейнів, 

японських хайку і танку, лімериків та багато іншого) (Т.Калошина, Т.Зінкевич-

Євстигнєєва, Т.Грабенко). При цьому можливе як абсолютно вільне творіння 

через самовираження у творі (про що хочу, та що хочу і як хочу – так і пишу), 

так і задані теми (Т.Калошина, О.Вознесенська), або ж навіть пропонуються 

певні «схеми» чи «формули» творчого написання (Т.Калошина). Художнє 

творення відкриває можливість особистості красиво й метафорично розповісти 

про що завгодно і «не про себе». Як слушно зазначає Т.Калошина та 

підтверджує наш досвід роботи, більшість із того, що складають люди, які 

раніше ніколи не створювали літературні форми, є талановимим, гарним, 

                                                         
24

 Скнар Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, с. н. с. Інституту соціальної  та політичної 

психології НАПН України, член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація»,  м.Київ   

 



 

 52 

елегантним, і, що головне, – сприяє зміні психологічного стану, допомагає 

опанувати й трансформувати небажані, складні емоційні стани й переживання. 

На майстер-класі учасники познайомляться з однією з літературних форм, 

що використовується як бібліотерапевтична методика, – написання  

«Сінквейну». Техніка орієнтована на набуття навичок саморегуляції і 

самозбереження в стресових ситуаціях, спрямована на зміну складних, 

небажаних емоційних станів. Це свого роду саморегуляція через розкодування 

словесних метафор. Може використовуватись також для розвитку креативності 

та віднайдення й активізації ресурсу особистості. 

 

 

 УДК 159.9                                                                                      

Скрипник О.В.25
  

 

Лояльність до групи в процесі 
 професійного становлення 

 
Сучасний етап розвитку суспільства вимагає інновацій у галузях освіти та 

соціальної сфери. Відповідно підвищується рівень вимог до майбутнього 

працівника соціальної сфери, до рівня його самостійності, відповідальності, 

творчої ініціативи. Вивчення процесу успішного професійного становлення, як 

поєднання людини із професією та реалізації себе в ній завжди залишалося в 

центрі уваги дослідників. Особливого значення набуває поглиблене і всебічне 

вивчення чинників, що впливають на складний процес опанування людиною 

професією соціальної сфери та набуття майстерності в ній. 

Професійне становлення здійснюється в професійному і водночас 

соціально-психологічному просторі малої групи, з якою фахівець вступає в 

певну взаємодію. Всередині групи відбуваються процеси розвитку, що мають 

складний психодинамічний характер і передбачають взаємну адаптацію 

учасників групи в часовому та психологічному вимірі, а також за певними 

правилами. Під час функціонування групи ці правила стають факторами, що 

об’єднують учасників, регулюють міжособистісні стосунки та спільну 

діяльність. Дотримання таких групових правил стає однією із умов належності 

особи до групи, а прийняття їх є складним процесом з певними 

закономірностями. Власне, лояльністю до групи в зазначеному контексті є 

прийняття учасником норм, правил конкретної групи та їх інтеграція в систему 

особистісних цінностей і переконань. Лояльністю буде також готовність 

сприяти і бажання бути корисним групі при виконанні нею поставлених 

завдань. В такій якості лояльність виступає важелем, що впливає на 

згуртованість групи, досягнення нею мети своєї діяльності, покращення 

взаємодії, прийняття рішень та ін. Таке бачення проблеми і впливу лояльності 

до групи, як соціально-психологічного феномену, є досить актуальним і 
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потребує більш детального дослідження. Адже мова йтиме, насправді, про 

успішність та продуктивність професійного становлення працівника соціальної 

сфери. 

У вивченні феномену лояльності найбільші доробки має організаційна 

психологія (Н. Аллен, Д. Герберт, Л. Портер, К. Харський, І. Чумарін, 

Л. Почебут, В.Чікер, М. Магура, та ін.). В працях авторів лояльність 

розглядається як одна із головних передумов змістовної діяльності організації і 

розглядається як соціально-психологічне настановлення, що відображає 

ставлення до організації на когнітивному, емоційному та поведінковому рівні.  

Суттєвий внесок  в розумінні феномену «лояльності» зробили  представники 

системної сімейної психотерапії (Б. Хеллінгер, А. Шутценбергер,  І. Бузормені-

Надь та ін.) В зазначених підходах лояльність порівнюється з такими 

поняттями як «прихильність», «відданість», «вірність», «надійність», а також 

соціально-психологічною адаптацією. Вказуючи на роль „лояльності‖, 

зазначимо, що чинники, які впливають безпосередньо на рівень лояльності, 

пов’язані із змістом роботи, професійним зростанням, кар’єрними 

досягненнями, визнанням, певними пільгами, умовами роботи або навчання, 

соціально-психологічним кліматом та ін. Такі стимули можна виділити при 

більш глибокому дослідженні проявів лояльності до різних малих груп у 

професійному становленні. Вони можуть розглядатися як внутрішні або 

зовнішні 

В психологічній літературі існує ґрунтовна теоретико-методологічна 

основа дослідження професійного розвитку і становлення. Широко 

представлені напрацювання із професійного самовизначення та 

професіоналізму (Є. Климов, В. Брагіна, Н. Пряжніков, В. Асєєв, К. Гуревич та 

ін.). Професії описуються вже не тільки в термінах зобов’язань, вмінь, навичок, 

але і в таких характеристиках як престиж, рівень освіти, матеріальний достаток, 

соціальна значущість праці та ін. В процесі набуття та вдосконалення 

професійних знань, фахової спеціалізації у людини відбувається формування 

життєвої і професійної позиції. Відбувається реалізація професійних намірів, 

формуються професійні ознаки. 

Відзначаючи роль лояльності до групи, вкажемо, що лояльність є 

складним багатовимірним конструктом, що має свою структуру і спрямування. 

А також має свої витоки та наслідки в групових процесах. Аналіз феномену 

лояльності дозволяє припустити вплив лояльності до групи на професійне 

становлення. 

У лояльності можна виділити три складові: 

1) емоційну - яка обумовлена прихильністю до групи солідарністю із її 

членами, прийняттям її цінностей, настанов та вимог пов’язана з позитивним 

емоційним ставленням; 

2)  когнітивну – пов’язану із позитивною раціональною оцінкою і своєю 

причетністю; 

3)  поведінкову – готовністю і прагненням здійснювати певні дії на 

користь групи. 
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Прояви лояльності або нелояльності притаманні різним учасникам групи, 

в різній мірі і по-різному. Лояльність, як позиція, ставлення до чогось певним 

чином „вбудована‖ у систему поглядів особистості із своїми переконаннями, 

цінностями, досвідом, особливостями своєї спрямованості (на справу, 

професію, на себе). Вона впливає на міжособистісні стосунки, уподобання і 

пріоритети кожного учасника групи. Лояльність змінюється в певних 

діапазонах: у „зростанні‖, - від зовнішніх, - на рівні поведінки, корисних дій для 

групи до рівня цінностей, переконань. А також, у „спаданні‖, – до прихованої 

та демонстративної нелояльності. Вказані параметри зміни лояльності по-

різному позначаються на розвитку групи, її ефективності та вирішенні групою 

своїх завдань. Викладені положення склали основу концептуальної моделі 

лояльності до групи. 
 

 

УДК 159.99 

Тамакова Т.А.26 
 

Арт- и телесно-ориентированные методы работы 
как профилактика, терапия и сопровождение  в периоды 

 кризисного профессионального  и личностного  развития 
 

В последнее время очень популярным и распространенным стало понятие 

феномена «эмоционального выгорания» в отношении людей, чьей профессией 

является помощь другим людям (врачи, педагоги, психологи, социальные 

работники). Специалисты всех уровней испытывают значительные 

психоэмоциональные нагрузки при своей повседневной деятельности, что и 

приводит, особенно с увеличением стажа работы, при дополнительных 

неблагоприятных факторах, к эмоциональному истощению, возникновению 

психосоматической симптоматики, а в крайних проявлениях и к 

деперсонализации личности, стагнации профессиональных обязанностей. 

Профессии психолога и врача, педагога, социального работника 

предусматривают частый контакт с чужой душевной и физической болью, 

сопровождается психоэмоциональными нагрузками, что, в свою очередь, может 

привести к синдрому профессионального выгорания. Ничто не является для 

человека такой мощной нагрузкой как другой человек. Профессиональный 

стресс – многомерный феномен, который выражается в физиологических и 

психических реакциях на сложную рабочую ситуацию. Сама профессиональная 

деятельность специалистов в области помощи другим предполагает 

эмоциональную насыщенность и достаточно высокий процент факторов, 

вызывающих стресс. Выгорание наступает, когда деятельность не наполнена 

смыслом, не имеет отдачи, компенсации за потраченные усилия. При таких 

условиях, а также в определенные возрастные периоды (возрастные кризисы), 

велика вероятность возникновения кризиса профессиональной и личностной 
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идентичности. Развитие, протекание и выход из кризиса может быть 

конструктивным или разрушающим определенные личностные структуры. Это 

зависит от степени адаптивности личности, а также профессиональной и 

личностной осознанности.  

Развитие и повышение адаптивности профессиональной идентичности 

специалистов помогающих профессий будет создавать условия для повышения 

осознанности в профессиональной деятельности и способствовать 

профилактике эмоционального выгорания.  Хотелось бы остановиться  на 

арт- и телесно-ориентированных методах развития самосознания и 

профессиональной компетентности, профилактики эмоционального выгорания 

представителей помогающих профессий. 

На сегодняшний день арт-терапия, учитывающая в равной степени 

достижения научной мысли и опыт искусства, интеллект человека и его 

чувства, рефлексию и деятельность, позволяет создать оптимальные условия 

для перехода самосознания личности специалиста на высокий уровень 

психического развития, мобилизации психических резервов личности и 

развертывания сознательной, целенаправленной деятельности по 

преобразованию своей духовной и профессиональной сферы. 

Арт-терапия является основным методом работы и методом исцеления с 

помощью творчества и практически не имеет ограничений в использовании и 

противопоказаний.  

Арт-терапия представляет собой инструмент для исследования и 

гармонизации тех сторон внутреннего мира человека, для выражения которых 

слова не всегда уместны и имеет значительные преимущества по сравнению с 

вербальными формами социальной работы. Арт-терапия обращается к 

внутренним, самоисцеляющим ресурсам человека, позволяет расширить и 

изменить спектр паттернов поведения, примерить на себя и освоить новые 

роли, в наибольшей степени соответствует внутренним потребностям личности 

и задачам профессионального развития в частности. 

Телесно-ориентированный подход привлекает возможностью 

непосредственной коммуникации с подсознанием с помощью языка тела, а 

также контроля эмоций через воздействие на их телесное выражение. Важным 

достоинством сомато-центрированной психотерапии является широкое 

разнообразие техник, многие из которых доступны и могут быть освоены не 

психологами и не психотерапевтами и использованы в качестве инструмента 

личностного роста и саморегуляции. 

Тело – самый первый и самый правдивый инструмент, который 

сопровождает нас в жизни. Изначально все наши импульсы, желания и 

устремления рождаются в теле, и только потом переходят на уровень 

осознания. Насколько хорошо мы знаем, любим и понимаем свое тело, 

настолько тело отвечает нам взаимностью. Знание основных механизмов 

взаимосвязи тела и психики лежит  в основе профилактики и коррекции 

«эмоционального выгорания» в среде работников помогающих профессий. 

Выводы.  Проблема развития профессиональной идентичности 

специалистов помогающих профессий, а также психологическое 
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сопровождение критических периодов развития работников данной 

сферы, вызывает значительный интерес и занимает достаточно 

много места в исследованиях современных психологов и педагогов. 

И все таки, не все аспекты этой проблематики освещены. 

Представляет интерес исследование динамики формирования 

профессиональной идентичности в период профессиональной 

подготовки данных специалистов в учебных заведениях на разных 

этапах обучения. Так же, необходимо исследование состояния 

профессиональной идентичности и уровня сформированности 

синдрома эмоционального выгорания у выпускников, которые уже 

имеют определенный опыт непосредственной работы. Актуальной 

является разработка мероприятий по коррекции и профилактике 

синдрома эмоционального выгорания.  
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Основні параметри побудови життєвої 
 стратегії особистості 

 
Для кожної особистості характерний свій, унікальний спосіб життя, 

спосіб її організації, оцінювання та осмислення. У процесі життя особистість 

виступає суб'єктом спілкування, суб'єктом діяльності та суб'єктом власного 

життя. Позиція суб'єкта дозволяє людині співвіднести свої можливості з 

поставленими цілями, інтегрувати свої здібності в різних сферах. 

К. Абульханова-Славська таку здатність особистості до з'єднання своєї 

індивідуальності з умовами життя визначає як життєву стратегію [1].  

Основним параметром побудови життєвої стратегії К. Абульханова-

Славська вважає активність. Активність особистості в здійсненні життєвої 

стратегії виявляється як здатність до балансу між бажаним і необхідним, 

особистим і соціальним. У свою чергу такий баланс (оптимальний чи 

неоптимальний для особистості) встановлюється за допомогою ініціативи і 

відповідальності. У різних стратегіях особистість виробляє індивідуальний 

спосіб реалізації своєї активності, при якому відбувається розподіл ініціативи і 

відповідальності. Ю. Рєзнік поняття «активність» характеризує як 

системоутворюючу ознаку, що визначає в одному випадку системні якості 

людини (широке розуміння), а в іншому – ступінь його участі в соціальному 

житті (у вузькому значенні). Він підкреслює, що однією з найбільш поширених 

форм активності особистості виступає її соціальна активність. Це – спосіб 
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існування і розвитку особистості як суб'єкта суспільного життя, заснований на 

її свідомому чи несвідомому прагненні до зміни соціальних умов та 

формування власних якостей (здібностей, установок, ціннісних орієнтацій). 

Передумовою свідомої соціальної активності виступає усвідомлений вибір 

особистістю можливостей своєї участі у суспільному житті. Кожна особистість 

спочатку визначає характер своєї участі в суспільному житті, міру (ступінь) 

інтенсивності своєї діяльності, а вже потім займає ту чи іншу соціальну 

позицію. Вибір особистістю активної життєвої позиції обумовлений причинами 

як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру [2].  

Соціальна активність не є єдиною формою розвитку особистості як 

суспільного суб'єкта. Їй протистоїть, як відомо, соціальна пасивність і апатія, 

породжувані кризовими явищами в суспільстві, зростанням відчуження.  

Однією з важливих характеристик активності особистості виступає 

активна життєва позиція, наявність якої свідчить про зміну всього способу 

життя особистості, а не його окремих сторін.  

Активна життєва позиція – стійка позиція особистості, спрямована на 

зміну і перетворення суспільних умов життя відповідно до її переконань та 

поглядів. З точки зору суспільної значущості життєва позиція особистості може 

бути як позитивною, конструктивною, адекватною суспільним нормам та 

ідеалам, так і негативною, деструктивною, орієнтованою на зруйнування 

існуючих в суспільстві засад і традицій. Проте критерій правильності 

(істинності) життєвої позиції лежить не тільки в суспільному визнанні та 

схваленні, що іноді породжує настрій конформізму й апатії. Набагато більш 

важливим для розуміння активної життєвої позиції є вимога дотримання 

автономії, автономних прав і громадянських свобод особистості. Активна 

життєва позиція стає в суспільстві невід'ємною рисою життєдіяльності 

автономних суб'єктів. Вона висловлює їх прагнення до розширення і зміцнення 

свого життєвого простору, що розглядається в контексті самореалізації та 

вільної творчості. А. Созонтов центральним компонентом, ядром життєвої 

стратегії називає цінності особистості. А. Волочков і Є. Єрмоленко 

відзначають, що ціннісні орієнтації виражають особистісну значущість 

соціальних, культурних, моральних цінностей, відображаючи ціннісне 

ставлення до дійсності. Цінності регулюють спрямованість, ступінь зусиль 

суб'єкта, визначають в значній мірі мотиви і цілі організації діяльності. 

К. Хорні основною характеристикою, що впливає на вибір життєвого шляху 

вважає ставлення до оточуючих людей. Зокрема, відзначає, що вже з дитинства 

людина виробляє одну з трьох основних стратегій чи особистісних орієнтацій 

по відношенню до інших людей: рух до людей, рух проти людей, рух від 

людей.  

Розглядаючи питання про стратегії поведінки в значущих ситуаціях, 

Л. Бурлачук і Є. Коржова звертають увагу на таку характеристику як рівень 

суб'єктивного контролю, або локус контролю. Відповідно до цього показника 

можна судити про те, якою мірою людина вважає себе активним суб'єктом 

власної діяльності, а в якій - пасивним об'єктом дії інших людей і зовнішніх 

обставин. О. Васильєва та Є. Демченко найважливішими характеристиками 
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життєвих стратегій вважають прийняття відповідальності за своє життя, 

осмисленість життя, наявність вибудуваної системи цінностей і життєвих цілей. 

Відповідальність, будучи однією з основних характеристик життєвої стратегії, 

має великий вплив на ефективність реалізації людиною своїх життєвих цілей і, 

отже, на задоволеність життям і психічне здоров'я. Автори стверджують, що 

люди з високими показниками осмислення життя і загального рівня 

суб'єктивного контролю, як правило, свідомо чи несвідомо займають позицію 

активного творця свого життя і спираються на такі цінності, як любов, краса, 

творчість, добро, розвиток [3].  

Таким чином, у сучасній психолого-педагогічній науці активно 

проводяться дослідження з вивчення основних характеристик життєвих 

стратегій. Різні автори пропонують власну позицію в розумінні стратегій життя. 

Наявність різних точок зору вказує на складність і специфічність даного 

питання вивчення. Разом з тим, більшість авторів виділяє серед основних 

характеристик життєвих стратегій такі як відповідальність, система ціннісних 

орієнтацій, активність особистісної позиції. 
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Обрядовое действие как основа для индивидуального 
авторского мифотворчества и совместного поступка 

 
Творческий потенциал индивидуального и группового субъекта 

раскрывается и благодаря обращению к элементам этнотерапии. На наш взгляд, 

обрядовое действие как основа для индивидуального авторского 

мифотворчества и совместного поступка. Задействование хронотопа 
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календарного праздника богини Живы, относящего к весеннее-летнему 

календарному циклу (последние выходные мая) актуализирует идею границы, 

которая делает возможной самоинициацию личности в культуре, в том числе и 

в профессиональной сфере. Участие в праздничном действе оживляет архетипы 

плодородия, ярой силы, сотворения, заложенные в традиции древних славян.  

Черпая эти знания из коллективного бессознательного, мы расширяем сферу 

своих профессиональных интересов, раскрывая при этом свой культурно-

исторический потенциал. Исходя из этих положений, нами разработан мастер-

класс «Живая вода мифотворчества», который опирается на концепцию 

этнокультурного мифотворчества личности (О.В.Яремчук) и задействует 

феномен индивидуального мифа. На наш взгляд, он содержит элементы 

нескольких психологических техник: мифодрамы, символдрамы, этнотерапии. 

Элементами мифодрамы являются:  

 инсценировка сюжета обрядового действа, связанного с 

мифологемой древнеславянской богини Живы (Жизни). Архетипический 

конфликт в данном случае проявляется в соотнесении представлений о 

гармонии жизни, проявляющихся у участников мастер-класса как 

представителей помогающих профессий с архетипическими содержаниями 

этого феномена (жизни) в славянской древности.    

 Символическое действие «кумления». Ключевым мотивом 

групповой работы является идея «кумления» как объединения с целью помощи 

другим людям в гармонизации их жизни.  

 Символическими артефактами являются зозулица – символ богини 

Живы, посредница между нею и участниками мифологического действа, 

«живая вода» – как бессознательный психологический ресурс участников, 

объединяющий их в помощи другим, венок из трав и цветов -  олицетворяет 

индивидуальный профессиональный опыт и его осмысление участниками. 

 Обмен венками, соответственно, - возможность дополнить свой 

человеческий и профессиональный ресурс, создавая, в итоге, новое целостное 

поле профессионального опыта, укорененного в этнокультурной традиции. 

Данный феномен трактуется нами как совместный поступок.  

 Музыкальное сопровождение символизирует обрядовые практики, 

связанные с кукушкой, улучшает контакт участников с полем 

бессознательного.  

Элементами символдрамы являются: 

 погружение в мифологическое пространство – одно на всех и, в то 

же время, индивидуальное для каждого, что актуализирует мотивацию 

самораскрытия и самосовершенствования;  



 

 60 

 задействование разных временных пластов – Прошлого, 

Настоящего и Будущего и их соединение в индивидуальном авторском мифе 

участников.  

 Проработка мифологических образов – диалог группового субъекта 

со значимым лицом - богиней Живой помогает раскрыть внутренние 

противоречия и бессознательную мотивацию самоидентификации психолога 

как, в первую очередь, «проводника жизни», а с другой стороны, как 

профессионала, выполняющего социальную роль.  

 Символические передвижения участников в кругу, 

символизирующем мандалу, обращение к центру ее, где находится «живая 

вода», учитывание направления по часовой или против часовой стрелки, диалог 

в парах с последующей групповой аффирмацией «Да будет так!»,  переводящий 

индивидуальный опыт в групповой ресурс и наоборот.   

 Формула «да будет так!», завершающая групповой процесс, 

усиливает профессиональные возможности каждого, принимающего участие в 

символическом «кумлении».  

Количество участников может варьироваться, но в основе лежит принцип 

неформальной группы, т.е. 5-9 человек. 

Музыкальное оформление должно отражать связь с традицией и ее 

преломление в современности. Рекомендуются:  

1. Фольклорная композиция на основе образа кукушки (начало 

действа), под которую возможно водить хоровод 

2. Эстрадная композиция, отражающая идею судьбы и призвания 

человека в завершении мастер-класса. 

Реквизит: венки из трав и цветов для каждого участника и два основных 

обрядовых венка, посвященных богине Живе, желательна этническая или 

стилизованная одежда, глечик с символической «живой водой» (на празднике 

Живы ритуально использовался квас), рушники, уложенные в виде сварги 

(импровизированный престол Живы), зозулица - кукушка (трипольский 

музыкальный инструмент из керамики) или ее аналог. 

Обратная связь: в виде группового обсуждения внутренних переживаний, 

связанных с приобщением к культурно-историческим корням и ресурсности 

приобретенных личностных новообразований в профессиональной сфере. 

Таким образом, обрядовое действие праздника прославления богини Живы 

является основой для индивидуального авторского мифотворчества и 

совместного поступка представителей помогающих профессий. На наш взгляд, 

задействование возможностей этнотерапии в организации социальной работы с 

молодежью, является перспективным, учитывая современную кризисную 

ситуацию развития украинского социума.  

 


