
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  

Національна академія педагогічних наук України 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

Федерація психологів освіти Росії 

Мелітопольський  державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

Мелітопольський інститут екології  

та соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» 

ВГО «Арт-терапевтична асоціація» 

 
 

                                                    
                                                 

 

 

 

 

 

Соціально-психологічні особливості 

професійної діяльності працівників 

соціальної сфери: соціальні виміри 

сучасності 

 
(Матеріали VІ всеукраїнської науково-практичної конференції 

з міжнародною участю) 

 

 

22–24 травня 2014 року 
 

 

 

 
Київ-Мелітополь  2014 

  

 



2 

 

Наукове видання 

 

 

УДК 159.9 + 378 + 316.6 + 88.4 

ББК 88.5 

 

 

 

 

Друкується за рішенням вченої ради МІЕСТ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» 

(протокол № 6 від 12.05.14) 

 

 

Редакційна колегія: 
Найдьонова Л.А., д. психол. н. с.н.с., 

Федорова О.В., канд. пед. н., професор, 

Лисенко В.І., д. біол. н., професор. 

 

Відповідальний секретар: Плетка О.Т. 

Упорядники випуску: Плетка О.Т. 

 

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих 

матеріалів 
 

 

 

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників 
соціальної сфери: соціальні виміри сучасності. Матеріали VІ всеукр.наук.-

практ.конф.з міжнар. участю// упор. Плетка О.Т. – Київ-Мелітополь, 2014. – 

106 с. (на українській та російській мовах) 

 

 
У збірнику представлені тези доповідей VІ всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю, що присвячені проблемам 

професійної діяльності працівників соціальної сфери. Для студентів ВНЗ, 

аспірантів, викладачів, практичних психологів, соціальних працівників, 

соціальних педагогів, науковців. 

 

 
© Автори, 2014 

 

 

 

 



3 

 

ЗМІСТ 
 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

 

Бєлавіна Т.І. Напрями корекційних заходів оптимізації правової свідомост осіб із 

низьким економічним статусом………………………………………………...........................4 

Зайцев С. В., Панова І. Ю. Изменение внутренней картины болезни при использовании 

арт-терапевтической техники  «Изобрази свою болезнь»…….................................................6 

Іщук О. В. Основні психологічні аспекти прояву професійної ідентичності студентів 

вищих навчальних закладів…………………………………………………………..................9 

Мазур Р. І. Провідна мотивація сприймання та наслідування молоддю ціннісних 

орієнтацій пропонованих сучасним медіа-контентом………............................................….11 

Мова Л.В. Танец/Движение как жизнь Или  что важно в подготовке социального 

педагога………………………………………………………………………………………….13 

Мульована Л. І. Методи психологічної підтримки як засоби попередження розвитку 

посттравматичних стресових розладів в учасників бойових дій…………………................15 

Плетка О. Т. Соціальні виміри сучасності: групова взаємодія у ґендерному контексті.....17 

Покладова В. В. Співпраця – крок до майбутнього успіху………………………………....19 

Прыгунов Г. Ю. Зависимость и независимость  – я – это я и я и не я, я и он, я и ты сквозь 

призму ценностей и потенциалов личности…..………………………………………….…...21 

Самойлова А. Г. Психолоічні проблеми формування професійної свідомості психологів 

на етапі підготовки у вищому навчальному закладі……………………………………..…..25 

Скрипнік О. В. Групова ідентичність працівників соціальної сфери: фактор лояльності.27 

Тамакова Т. А. До проблеми формування професійної ідентичності медичних 

психологів.....................................................................................................................................29 

 

НАУКОВІ СТАТТІ 

 

Вознесенська О. Л. Образи серіальних персонажів як джерело медіасоціалізації дитини32 

Горностай П. П. Социальные конфликты и групповая идентичность ............................ 40 

Грибенко І. В. Свідоме та несвідоме в груповій динаміці ................................................... 45 

Гридковець Л. М. Бібліотерапія як метод психологічного моделювання складних систем 

(результати прогнозування ситуації в Україні)…………………………………………...… 51 

Коробанова О. Л. Свідомі і несвідомі аспекти групової взаємодії……………………...…59 

Логвина-Бык  Т. А,  Бык Н. В. Маска в жизни человека…………………………….........67 

Плетка О. Т. Особливості групової взаємодії у малій групі……………………………......75 

Скрипнік О. В. Лояльність до групи працівників соціальної сфери: якою їй бути?.......... 82 

Титаренко О. І. Використання  образотворчої арт-терапії у роботі з дітьми……………..88 

Чаплінська Ю. С. Особливості парасоціальних стосунків: аналіз зарубіжного та 

вітчизняного досвіду досліджень……………………….……………………………………..98 

 

 
 

 

 

 

 



4 

 

 ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

 

 

УДК 159.9:33 + 316.62 

Т. І. Бєлавіна 
1 

 
Напрями корекційних заходів оптимізації правової свідомості  

осіб із низьким економічним статусом 
 

Постановка проблеми. Правове самовизначення особи, розвиток її 

правосвідомості зумовлені соціально-економічним, соціально-політичним 

контекстом, станом та змінами в правовій сфері суспільства. Ці зміни 

безпосередньо відображуються на правовому житті соціуму, а іноді 

проявляються у загальному знеціненні правових та етичних норм, інститутів 

правовиконання. У невизнанні правових норм та санкцій виявляється криза 

правосвідомості, коли суб’єкти правослухняної поведінки піддають сумніву 

здатність закону захистити їх права і свободи або не вірять в його 

справедливість, з одного боку, а з іншого – не володіють достатнім 

арсеналом знань, переконань, цінностей та соціально-психологічних ресурсів 

долання такої кризи.  

Особливо гостро ці протиріччя стосуються осіб із дефіцитом 

економічних ресурсів (К. Муздибаєв, 2000), які належать до субкультур 

невдоволеності, для яких ключовим є суб’єктивне почуття позбавленості 

(Н.Ф.Каліна, 1999), осіб, яких зазвичай відносять до носіїв стилю життя 

бідних які мають високі та вище середнього показники психологічного 

тяжіння до бідності (В.О. Васютинський, 2012). Саме вони стають найбільш 

безпорадними у питанні пошуку та використанні соціально-психологічних 

ресурсів долання кризи. 

З точки зору соціальної психології питання про те, яким чином і за яких 

умов здійснюється процес правового самовизначення, як і чому виникають 

порушення правової соціалізації, ціннісних орієнтацій, формування 

моральної мотивації, системи регуляції стилю поведінки (О.О. Гулевич, О.О. 

Голинчик, 2003) у осіб із дефіцитом економічних ресурсів стають 

надзвичайно своєчасними. 

Метою дослідження стає пошук соціально-психологічних напрямів та 

апробація комплексу соціально-психологічних засобів та заходів формування 

нормативних правових поглядів, моральних та етичних цінностей в нових 

умовах. Результатом комплексного впливу має стати досягнення вищого 

рівню правової соціалізації особистості – звична правопослушна поведінка як 

стійка особливість особистості, коли норми права підтримуються не зі страху 

покарання, а завдяки стійкої моральної потреби вчиняти правомірно. 

                                                         
1
 Белавіна Тетяна Іванівна, канд.. психол.н., с.н.с., ІСПП НАПНУ, м. Київ. 
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Методами дослідження на різних етапах стали: спостереження, бесіда, 

опитування, контент-аналіз, консультування, інформування, соціально-

психологічний тренінг (СПТ), організаційно-ділова гра або ігрове 

моделювання (ОДГ), систематизація та узагальнення отриманих даних. 

Попередній аналіз наукових джерел дозволів визначити деякі напрямки 

позитивного соціально-психологічного впливу на розвиток правосвідомості 

формувальні заході правової соціалізації.  

По-перше, це стосується питання дотримання прав людини, що 

передбачає трьох аспектний погляд на це: а) забезпечення (права, які надають 

доступ до певних благ або послуг: освіта, охорона здоров’я, догляд тощо); б) 

захист (право на захист від злочинних напрямів, насильства, експлуатації); в) 

участь (право бути залученим до процесу прийняття рішень, право діяти за 

певних обставин). Дослідження показали, що особам з високим або вище 

середнього рівнем психологічного тяжіння до бідності притаманне 

переважно прагнення прав забезпечення і захисту. Особи з низьким рівнем 

тяжіння до бідності, як суб’єктивним показником, незалежно від їхнього 

реального економічного статусу, виявляються менш безпорадними, їм 

притаманне прагнення прав участі, залучення до процесу прийняття рішень 

щодо змін у правової системи. 

По-друге, необхідний позитивний соціально-психологічний вплив за 

напрямом – правові норми та санкції, тобто обов’язки, які особа свідомо 

приймає. Мова йде про визнання функції закону (покарання, підтримка основ 

державності, поліпшення життя людей тощо), про основні атитюди 

стосовно закону и моральних норм, ставлення до закону, моральних норм.  

По-третє, напрямом формуючого впливу є правова деформація. Особи з 

дефіцитом економічних ресурсів виявляють невизнання цінності права 

(правовий негативізм), некритичне ставлення до вимог закону (правовий 

інфантілізм), активне неприйняття норм права (правовий нігілізм). За 

результатами дослідження цієї категорії осіб більш притаманне нігілістичне, 

песимістичне, ідеалістичне, раціональне ставлення до вимог закону і 

правових норм. Однією з форм з форм правої деформації є корупція, коли 

чинником стратифікації суспільства визначається статус людини за ознакою 

її службової посади, як можливість доступу до ресурсів. Парадоксально, що 

особам з цільової групи притаманна певна терпимість до неї. 

Передумовою долання деформації правосвідомості, зламу переконань, 

настанов, стереотипів, що раніше склалися в свідомості і поведінці особи, 

повинна стати не лише зміна умов і можливостей економічних досягнень, але 

й використання інших власних ресурсів більшої частини представників 

соціуму. 

Застосування комплексу корекційних заходів оптимізації правової 

свідомості осіб із низьким економічним статусом таких як консультування, 

інформування, соціально-психологічний тренінг, організаційно-ділова гра 

або ігрове моделювання тощо допомагає усвідомити у процесі 

самовизначення сутність правових норм суспільства, правових явищ, уявлень 

(когнітивний компонент), сприяє формуванню адекватних почуттів, що 
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відображують ставлення людей, соціальних спільнот до існуючій або бажаної 

правової реальності, до поведінки людей у правової сфері (афективний 

компонент); формуванню та здійсненню програми цілеспрямованої 

правовслухняної діяльності (поведінковий). 

Висновки. Правове самовизначення здійснюється в процесі 

формування когнітивного, афективного і поведінкового компонентів 

правосвідомості. Комплекс соціально-психологічних методів та методик 

забезпечують формування адекватних атитюдів стосовно закону в соціальної 

страті бідних, розвиток ресурсів в структурі саморегулювання особи з точки 

зору планування, моделювання, програмування, оцінки результатів, 

здатність до самостійності та гнучкості приймання рішення стосовно 

вибору поведінки, або за вимогами закону, або за моральними нормами, які 

не завжди співпадають, визначення ступеню поваги до соціальних норм та 

етичних вимог: відповідальність, сумлінність, стійкість моральних 

принципів, ресурсне ставлення до ситуації, що дозволяє використовувати 

актуальні умови як засоби її вирішення. 
 

 
УДК  159.9+ 615.851                                                                          

 С. В. Зайцев, І. Ю. Панова 
2
  
 

Изменение внутренней картины болезни при использовании 
арт-терапевтической техники  «Изобрази свою болезнь» 

 

 

Проблема. Р. А. Лурия [8] писал  о важности изучения субъективных 

особенностей заболевания, отмечая, что характер жалоб больного, их анализ 

и изменения особенностей личности под воздействием болезни не менее 

важны, чем данные объективных (инструментальных) исследований. 

В. Г. Волков [2], также отмечая важность отношения к своему здоровью и 

болезни, когнитивный и эмоциональный компоненты этих отношений, 

подчѐркивал значимость внутренней картины болезни при исследовании 

механизмов заболевания и терапевтического процесса, ведущего к 

выздоровлению.  

Влияние личностных качеств на развитие и течение заболевания важно 

не менее, чем те изменения в психике, которые возникают у страдающей 

особы под воздействием патологического процесса.  

«Внутренняя картина болезни»  –  термин, предложенный А. Р. Лурия [8] 

наиболее объемно отражает субъективные особенности заболевания и 

охватывает четыре уровня психического отражения болезни – чувственный, 

эмоциональный, интеллектуальный и мотивационный, на которых с 

наступлением болезни происходят изменения с переформированием 

                                                         
2
 Зайцев Сергей Владимирович, врач, психолог, арт-терапевт, г. Киев; Панова Ирина Юрьевна, врач-

психиатр, психотерапевт, арт-терапевт, г. Киев 
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преморбидной мотивационной структуры [1]. В результате изменяется 

отношение к своему здоровью и заболеванию,  происходит изменение 

поведения, привычек и всего образа жизни. 

Важность внутренней картины болезни и эмоциональных факторов 

подтверждается ещѐ и тем, что при  выраженных клинических симптомах 

заболевания с характерными проявлениями и жалобами часто состояние 

больного органа не соответствует тяжести клинической картины. Таковы 

особенности некоторых личностей. Болезнь больше в голове, чем в теле. Но с 

течением времени пролонгированная фиксация на болезни приводит к 

выраженным деструктивным изменениям и в самих органах. 

Двенадцать типов реагирования на болезнь, состоящие из трех блоков 

были описаны в 1980 г. А. Е. Личко и Н. Я. Ивановым [4;5] . 

Процесс изображения своей болезни имеет большое значение в 

диагностике и лечении соматической патологии. Это объясняется 

приобретением нового опыта,  противоположного опыту отождествления 

себя с болезнью, опыта разотождествления себя со своим недугом.  

Как называется Ваша болезнь? Что Вы знаете об этой болезни? 

Откуда Вы об этом узнали (Интернет, соседи, книги…)? А что Вы сами 

думаете о Вашей болезни? Как Вы думаете, почему она появилась у Вас? 

Почему? Что Вы почувствовали, когда Вам поставили диагноз? Что 

заставило Вас обратиться за помощью? А как Вы сейчас можете оценить 

состояние своего здоровья? Как Вы полагаете, Вы сможете выздороветь? 

Какого результата Вы хотите добиться в конце лечения (в результате 

лечения)? Что нужно для выздоровления? Через каное время Вы хотите 

выздороветь? От чего это зависит? А если Вы выздоровеете быстрее? 

Когда Вы будете здоровы, как изменится Ваша жизнь? Что Вы планируете 

после выздоровления (улучшения, ремиссии)?  

Беседа, построенная таким образом, может дать нам много информации 

и сама по себе обладает терапевтическим эффектом. В ходе беседы мы уже 

отделяем Личность от Болезни. Мы используем определения «Ваша 

болезнь», «Эта болезнь»…, вместо «Вы больны (ой)», «У Вас появилось 

заболевание», «У Вас болит»… Тем самым мы подводим к тому, что наш 

клиент, сначала углубившись в свои ощущения, переходит с уровня 

переживания на уровень анализа того, что с ним происходит (происходило). 

Развивается новая структура взаимоотношений – «Я и Болезнь» с 

последующим переходом к планированию здоровой жизни.  

После такой беседы можно спросить: «Как бы могла выглядеть ваша 

болезнь, если бы Вы захотели ( или не захотели) еѐ изобразить (нарисовать, 

вырезать, вылепить) ?».«А как она пришла в Вашу жизнь? Расскажите. 

Покажите» и так далее. 

Важной целью этой методики является выявление отношения 

пациента-клиента и болезни для построения дальнейшей тактики 

психотерапии. Кроме того, при помощи методики изображения болезни 

человек начинает отделять себя от болезни (болезнь от себя) и может 

наблюдать свою болезнь со стороны.  
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После изображения болезни продолжаем беседу. 

Как, по-вашему, эта болезнь (показываем на рисунке) мужского или 

женского рода? Как еѐ зовут? Хотите что-то спросить у неѐ,сказать ей? 

Как Вам кажется, что она Вам ответила? (ответила бы, если бы могла 

говорить).  А о чѐм она молчит?… 

Следующим важным этапом психотерапии является изображение себя 

отдельно от болезни. После этого идѐт опрос о взаимоотношениях 

изображѐнного человека и болезни. 

  Перейдя в роль наблюдателя и увидев себя и болезнь со стороны, 

клиент может осознать себя в новом качестве: «Я ХОЗЯИН ВСЕЙ 

СИТУАЦИИ». «Я ВСЁ ВИЖУ», «Я ВСЁ КОНТРОЛИРУЮ». Теперь «Я могу 

управлять болезнью и выйти из - под еѐ гнѐта (если она изображается в 

виде чего-то нависающего и большого)». 

Работа может продолжаться в форме рассказа. Это может быть рассказ, 

начинающимся словами «Жил да был человек…» или «Жила-была 

болезнь…».  

Рисунок можно расширять, добавляя различные персонажи. Это 

различные значимые фигуры в жизни человека (родня, товарищи, 

начальники, подчинѐнные…). Иногда рисуют фигуры других болезней и 

взаимосвязи между ними. Чем больше фигур на рисунке, тем меньше и 

значимее видится болезнь. Последнее утверждение касается лишь значимых 

позитивных персонажей. Депрессивные клиенты склонны к изображению 

многих заболеваний, которые нападают с разных сторон, поэтому важно 

ввести реальных помогающих героев. Визуализация себя в кругу заботливых 

близких часто приводит к пониманию своей нужности и важности. Можно 

удалять болезни (стереть ластиком, заклеить белой бумагой и нарисовать 

что-то новое…). Просим клиента отследить изменения. Так, мы можем 

проверить, насколько человек готов избавиться от болезни. У длительно 

болеющих и пожилых людей может возникать беспокойство и 

сопротивление, основанные на опасении, что после этого исчезнут и все 

фигуры близких людей. Это является ярким примером выгодной болезни и 

выявляет направление работы. 

Вывод. Арт - терапевтическая техника «Изобрази свою болезнь» может 

использоваться в качестве диагностической и лечебной методики и 

позволяет: 

- диагностировать внутреннюю картину заболевания; 

- разъединить человека и болезнь; 

- увидеть себя и заболевание со стороны; 

- принять на себя ответственность за  сложившуюся ситуацию; 

- почувствовать себя не жертвой болезни, а хозяином положения; 

- является ресурсной и повышает мотивацию к выздоровлению. 
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УДК: 159. 923: 37. 047: 378 – 057. 87  

О. В. Іщук
3
  
 

Основні психологічні аспекти прояву професійної ідентичності 
студентів вищих навчальних закладів 

 

Проблема професійної ідентичності та професіоналізації в психології 

не є новою, проте досі лишається актуальною, незважаючи на те, що багато 

видатних представників наукової думки залучалися до вивчення цієї теми.  

Попри великий обсяг емпіричних даних та розробку різних теоретичних 

підходів до їх інтерпретації, вчені [1; 2] зазначають, що «шляхи практичного 

розв’язання проблем ідентичності сучасної людини багато в чому лишаються 

нез’ясованими». 

Детально вивченням професійної ідентичності займалися К. Абульханова-

Славська, О. Гавриченко, І. Григорович, Л. Шнейдер та ін., як представники 

російської психологічної наукової думки та В. Зливков, О. Міненко, 

О. Остаповський та ін. як представники української психологічної наукової 

думки. Становлення професійної ідентичності студентів аналізували Т. 

Кириченко, У. Родигіна, О. Савицька та ін.  

Метою публікації є аналіз основних психологічних аспектів прояву 

професійної ідентичності саме студентів вищих навчальних закладів. Тож 

автором професійна ідентичність студентів визначається як динамічне 

концептуальне уявлення стосовно ототожнення власного образу «Я» з 

професією, образом ідеального фахівця, професійною спільнотою, 

професійною діяльністю. 

Для реалізації поставленої мети було використано емпіричні методи 
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дослідження. Застосовано методичний інструментарій спрямований на 

визначення особливостей «Я-образу» студентів вищого навчального закладу 

(тест М. Куна «Хто Я?» у модифікації Т. Румянцевої); вивчення типу професійної 

ідентичності студентів вищого навчального закладу («Опитувальник професійної 

ідентичності студентів» У. Родигіної) [3]; вивчення статусів професійної 

ідентичності студентів вищого навчального закладу («Методика вивчення 

професійної ідентичності» (МІПІ) Л. Шнейдер) [4]. 

Математична обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерного 

забезпечення SPSS Statistics 17,0 та Microsoft Office Excel 2007.  

Констатовано, що студенти ВНЗ приватної форми власності значно 

більше усвідомлюють власну професійну ідентичність як структурний 

компонент «Я-образу», ніж студенти ВНЗ державної форми власності. 

Результати експерименту показали, що домінуючий тип професійної 

ідентичності студентів ВНЗ державної форми власності розподілено між 

«Типом 5» (середній рівень активної позиції, що супроводжується 

нейтральними емоціями щодо майбутньої професії) і «Типом 8» (високий 

рівень активної позиції, що супроводжується нейтральними емоціями щодо 

майбутньої професії). Це свідчить про те, що респонденти з ВНЗ державної 

форми власності усвідомлюють необхідність працевлаштування, але не 

відчувають при цьому ні позитивних, ні негативних емоцій. У респондентів 

ВНЗ приватної форми власності переважає «Тип 9», що свідчить про стійке 

переконання в майбутньому працевлаштуванні за фахом та домінуванні лише 

позитивних емоцій. У процесі аналізу статусу професійної ідентичності 

студентів виявлено домінування у студентів ВНЗ державної форми власності 

та у студентів ВНЗ приватної форми власності такого статусу, як 

«Псевдопозитивна ідентичність» (завищена оцінка власного професійного 

спрямування). 

Висновок. Отже, аналіз теоретичних та практичних досліджень в 

галузіі прояву професійної ідентичності студентів вищих навчальних 

закладів показав, що ця проблема потребує теоретико-методологічного 

обґрунтування та подальшої емпіричної розробки.  
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УДК 159.922.2: 962.7 + 316.6      

Р. І. Мазур 
4
 
 

 Провідна мотивація сприймання та наслідування молоддю 
ціннісних орієнтацій пропонованих сучасним медіа-контентом 

 

Проблема. У процесі написання дисертаційної роботи «Вплив медіа-

контенту на формування альтруїстичної поведінки у молоді» нами було 

проведене теоретичне дослідження, результатом якого стала розробка 

класифікації видів альтруїстичної поведінки та формування переліку методів 

впливу ЗМК на формування поведінки у молоді, а також емпіричне 

дослідження для виявлення ступеню впливу медіа-контенту на формування 

альтруїстичної поведінки у молоді; визначення нормативності сприйняття 

альтруїстичних та агресивних проявів поведінки, рівнів усвідомлення 

молоддю понять  «альтруїзм», «агресія», рефлексивного потенціалу медіа-

контенту та ін. На етапі виявлення методів впливу ЗМК було  опитано 237 

респондентів віком від 15 до 22 років.  

Мета публікації – показати провідну мотивацію сприймання та 

наслідування молоддю ціннісних орієнтацій, пропонованих сучасних медіа-

контентів. Зівставлення результатів теоретичного та емпіричного 

дослідженнь дало змогу сформулювати висновки щодо мотивації 

сприймання та наслідування молоддю медіа-контенту (рис.1). 

 

Рис. 1.  Домінуюча мотивація перегляду медіа-контенту 

Як видно, 38% (89 осіб) та 32% (75 осіб) з опитаних респондентів 

переглядають медіа-контент заради можливостей отримати нову інформацію 

та співпереживати з героєм. 

Тобто кожен третій реципієнт медіа-контенту покладається на 

отриману з медіа-контенту інформацію, що дає змогу активно передавати 

неправдиву інформацію (метод дезінформації) або пропагувати певні 

цінності чи поведінкові норми (методи культивування цінностей та 
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моделювання поведінки). При цьому кожен третій респондент схильний до 

ідентифікації себе з героєм, адже прагне співпереживати з ним, а отже, 

виявляється включеним у процес зараження і наслідування цінностей, 

переконань, поведінкових норм та правил. 

Отримані нами результати показують, що більша частина молоді (87%, 

208 осіб) прагне наслідувати референтих героїв та схильна до запозичення 

пропагованих в медіа-контенті цінностей та моделей поведінки. Графічне 

зображення результатів на рис.2 показує розподіл домінуючої мотивації 

споживання медіа-контенту молоддю. 

 

Рис. 2.  Домінуюча мотивація наслідування спожитого медіа-контенту 
 

У розроблений нами опитувальник ми спеціально не включали варіант 

«не хочу бути ні на кого схожим», щоб не спонукати молодь до соціально 

очікуваної відповіді, а залишили вільне поле «ваш варіант». Результати 

показали, що лише 11%  (25 осіб) від усієї кількості опитаних нами 

респондентів в полі «ваш варіант» написали, що вони не бажають нікого 

наслідувати. Решта ж молоді свідомо чи не усвідомлено схильна до 

наслідування. Так, майже половина учасників дослідження (49%, 114 осіб) 

прагне до наслідування поглядів на життя, які сповідує референтний 

головний герой (фактично це є запозиченням цінностей та настанов). 36% (84 

особи) та 35% (82 особи) респондентів намагаються наслідувати поведінку та 

манеру розмовляти, сприйняту за допомогою медіа-контенту. Тобто ця 

частина молоді наслідує уже готові завершені поведінкові моделі взаємодії. 

Ще 29% (71 особа) наслідують ставлення головного героя до оточуючих, 

фактично переймаючи його цінності та нормативність поведінки. 

Висновок. Як ми бачимо, молодь схильна до наслідування і 

запозичення пропонованих в ЗМК цінностей, моделей поведінки, переконань 

і т.ін. Медіа давно перетворилися для молоді в єдине достовірне джерело 

інформації, яка не потребує уточнення чи перевірки хоча би в інших медіа-

джерелах. Тому молодь через неповну сформованість духовно-ціннісної 

сфери запозичує пропонований контент, не задумуючись над його оцінкою, 

адже він подається референтним героєм із «достовірного» джерела. Це 

призводить до зменшення критичності оцінки пропонованої інформації і, як 

наслідок,до неусвідомленого наслідування. 

Самі ж ЗМК мають широкий арсенал методів маніпулятивного впливу 

спрямованого на використання сугестивних технік впливу на свідомість та 

підсвідомість людини. Тому створення єдиного універсального методу 

захисту є неможливим. Нам здається, що впровадження курсу медіаосвіти у 

старших класах школи, який розвиватиме у дітей критичне мислення, вміння 
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аналізувати та перевіряти медіа-контент, розвиватиме медіаімунітет у молоді 

і таким чином захищатиме її від негативного впливу на формування 

особистості. Крім того, це створить сприятливу атмосферу для рефлексії 

отриманих за допомогою медіа-контенту знань та досвіду і, як наслідок, 

з’явиться можливість для позитивного впливу ЗМК та медіа-контенту на 

формування альтруїстичної поведінки у молоді. 

 

Література 
1. Данилова А. А. Манипулирование словом в средствах массовой 

информации / А. А.  Данилова— М.: Добросвет, Издательство КДУ, 2009. — 

234 с. 

2. Найдьонова Л.А. Вплив медіа на розвиток особистості / Л. 

А. Найдьонова //Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник– К.: Центр 

вільної преси, 2012. – С. 237 – 282. 

3. Мазур Р. И. Суггестивные методы воздействия СМК на формирование 

поведения молодежи // Материалы науч. Конф. «Неформальное образование: 

состояние, проблемы, перспективы». Брест, 2013 

 

 

УДК  159.9 + 37.013.42 

Л. В. Мова
5
 
 

Танец/Движение как жизнь  
Или  что важно в подготовке социального педагога 

 

Целостность человека (связь между сознанием и телом) – это прежде 

всего форма его адекватных реакций на изменение во внешней среде и на 

изменяющиеся события и действия партнеров. 

Для социального педагога важно владеть навыками самоконтроля, 

самоанализа, самонаблюдения, приемами артистизма, дыханием, 

постановкой голоса, а также организационными навыками. Необходимы 

знания из области психологии общения, отношений, педагогической 

психологии. Ну и, конечно же, хорошее физическое здоровье. 

Исходя из собственного движенческого опыта, опыта  наблюдений и 

исследований в области анализа движений и телесного выстраивания, 

преподавательской практики танцевальной и психологической, а также  

знаний, приобретенных на занятиях по Сontemporary, Release, Somatics, 

Основам Бартениефф и Лабан-анализу, импровизации, контактной 

импровизации, хотелось бы отметить, что в целом Танец/Движение является 

важной составляющей современного искусства и одновременно 

терапевтического/развивающего  процесса.   

                                                         
5
 Мова Людмила Викторовна, канд.. психол. н., доцент, КНУКиИ, г. Киев 
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И если искусство неотделимо от жизни, то к обратному тезису можно 

прийти  в результате своей творческой эволюции и даже сделать его своим 

девизом «Искусство – это стиль жизни», как это сделал выдающийся 

американский композитор ХХ ст. Джон Кейдж. Для него очень важным 

моментом было максимально приблизить искусство к жизни и, не отвергая 

второстепенное, банальное, бесполезное, быть практичными.  Кейдж был 

автором концепции экспериментальности и все время старался изобретать 

что-то новое, ломая устаревшие каноны. 

Для нас техники импровизации – это возможность раскрытия 

личностного потенциала, предполагая со-творчество с телом, признавая 

одинаковую значимость предыдущего жизненного опыта и сиюминутных 

импульсов. Импровизация позволяет развивать чувствующее и «думающее» 

тело, причем способ этого мышления кардинально отличается от 

традиционного вербального. 

 Импровизация высвобождает внутренние резервы и активирует 

огромный потенциал возможностей, ранее спящих в теле.  

Что это за процесс, благодаря которому, развиваются новые формы, 

последовательности, стили? Как определить смысл словосочетания «новые 

возможности»? Как они  возникают и развиваются? В результате чего 

проявляется потенциал для создания чего-то нового?  

         Человек с древнейших времен обладал целостной системой 

представлений о себе и окружающем мире, о своей роли и месте в нем, о 

пространственной и временной последовательности событий, их причинах, 

значении и целях. Такой целостной системой мироустройства обладает 

каждая культура, внутри которой формируется мировоззрение отдельной 

личности. Существует столько образов мира, сколько их носителей, и каждый 

человек является конструктором собственного мира. 

Каждое новое поколение «создает» такой образ мира, который 

позволяет ему адекватно адаптироваться в мире и адекватно воздействовать 

на этот мир. 

Но, что характерно, человек присутствует в этом мире именно в 

телесной форме. И существуют вещи, которые являются постоянными 

независимо от того, какой век на дворе, а именно человеческое тело и его 

движение.  

Сущность двигательного опыта  –  это ощущение «я двигаюсь» и «мной 

движет». В идеале оба присутствуют единовременно. Это момент тотального 

осознавания того, что я делаю и что со мной происходит (Мэри Старкс 

Уайтхауз, 1958).  

Таким образом, для социального педагога актуальной  является задача 

научиться слушать и слышать свое тело, развивать внутренние взаимосвязи и 

налаживать связь с пространством, чувствовать время, находить и удерживать 

баланс между внутренним и внешним вниманием. А также по-прежнему важно 

думать и понимать, для чего, как, в чем выходить на сцену собственной жизни. 

Акцентировать внимание на то, что любому человеку, независимо от его 

профессии, важно постоянно развиваться и «расти над собой».  
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Можно сформулировать следующие задачи, которые необходимо решать:  

1. Осознание реалистического образа тела и внутренних ощущений. 

2. «Выстраивание» тела  и гармонизация телесных ощущений. 

3. Расширение телесной лексики и развитие возможности осознанно владеть 

ею и развивать различные качества движения. 

4. Участие в групповой (партнерской) деятельности и осознание своих 

паттернов движений как определенного стиля взаимодействия с 

окружающими и пространством.  

5. Развитие сонастройки (понимания чувств и переживаний других людей), 

расширение возможностей осознанного и продуктивного взаимодействия с 

окружающими и пространством через расширение телесного и 

движенческого лексического материала. 

6. Формирование открытости новым знаниям, возможностям, действиям. 

 
 

УДК 316.6  + 159.9      

Л. І. Мульована
6
  
 

Методи психологічної підтримки як засоби попередження 
розвитку посттравматичних стресових розладів в учасників 

бойових дій 
 

Проблема. Значна частина українських громадян, які брали участь у 

воєнних конфліктах, втратили здоров'я не лише внаслідок поранень та 

бойових травм, але від впливу на їх психіку стресових факторів підвищеної 

інтенсивності. Дослідженням проблематики учасників бойових дій 

займається низка науковців, зокрема, В. О. Лесков, Н. В. Павлик, Т. П.  

Паронянц, В. С. Сідак та ін. [1; 2].  

Необхідність соціальної підтримки при вирішенні цілої низки проблем, 

таких як адаптація до нових умов соціального середовища, наявність 

несприятливих психологічних факторів, незадоволення новим соціальним та 

професійним статусом, гостра потреба для багатьох учасників бойових дій у 

соціально-психологічному захисті та психологічній реабілітації, зумовлює 

актуальність теми дослідження. 

Мета публікації полягає у стислій характеристиці деяких можливостей 

при застосуванні методів соціально-психологічної підтримки, зокрема 

дебрифінгу, для подолання психологічних наслідків дії стресових факторів та 

запобігання розвитку посттравматичних стресових розладів в учасників 

бойових дій. 

За даними Української Спілки ветеранів Афганістану, нині в Україні 

мешкає близько 130 тис. осіб, які мають статус учасника бойових дій. 

                                                         
6
 Мульована Любов Іванівна, викладач, ЧНТУ, м. Чернігів 
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Зазначимо, що це переважно чоловіки середнього і старшого віку, котрі 

брали участь у воєнних діях на території інших держав [3, с. 344]. 

Аналіз досліджень [3; 4] дає підстави стверджувати, що учасники 

бойових дій і особливо інваліди відчувають стійку ситуаційну соціально-

психологічну дезадаптованість. Це зумовлено наявністю у них травматичних 

та посттравматичних стресових розладів.  

Дієвими формами соціально-психологічної підтримки є індивідуальні 

консультації для учасників бойових дій і членів їх сімей, організація бесід 

стосовно особливостей переживання і подолання людиною кризових станів і 

кризових та надзвичайних ситуацій, психологічний дебрифінг, а також 

проведення соціально-психологічних тренінгів екзистенційної спрямованості 

[3, с.371]. 

Відносно новим засобом зменшення психологічних наслідків 

пережитого стресу для учасників бойових дій в Україні є застосування 

психологічного дебрифінгу.   

Дебрифінг – це психолого-педагогічний груповий метод дискусії під 

керівництвом підготовленого фахівця. Це особливим чином організоване 

групове обговорення, спрямоване на те, щоб допомогти учасникам кризового 

інциденту подолати психологічні наслідки кризи, а також виробити навички, 

потрібні в разі повторного зіткнення з аналогічною ситуацією.  

Мета дебрифінгу – зменшити негативні психологічні наслідки після 

пережитого стресу і запобігти розвитку синдрому посттравматичних 

стресових розладів. Серед основних завдань де брифінгу: врегулювання 

вражень, почуттів, реакцій; зменшення індивідуальної і групової 

напруженості; зменшення відчуття унікальності та патологічності власних 

реакцій; мобілізація внутрішніх і зовнішніх групових ресурсів, посилення 

групової підтримки, солідарності, розуміння; підготовка до переживання тих 

симптомів чи реакцій, які можуть виникнути; інформування учасників про 

те, де вони в подальшому можуть отримати допомогу. 

Проводиться дебрифінг під керівництвом двох підготовлених фахівців-

дебриферів. Оптимальна кількість учасників у групі – від 10 до 15 осіб. 

Неприпустимою є присутність сторонніх осіб, які не мають безпосереднього 

стосунку до події. Час проведення де брифінгу чітко визначається на початку 

і становить  2 – 2,5 години без перерви.  

Дебрифінг має чітку структуру і включає в себе сім послідовних фаз: 

вступну фазу;  фазу опису фактів; фазу опису думок; фазу опису переживань; 

фазу опису симптомів; фазу навчання; заключну фазу. 

Зазначимо, що це метод, який дає змогу поділитися своїми відчуттями 

та реакціями, допомогти собі та іншим, дізнатися про те, які зазвичай 

бувають реакції на схожі події і як з ними впоратись. Доцільно 

використовувати всі форми соціально-психологічної підтримки учасників 

бойових дій комплексно, розробляти цілісну систему надання психологічної 

допомоги. 

Висновок. Враховуючи, що 2014 р. у нашій країні оголошено роком 

вшанування учасників бойових дій, важливо здійснювати наукові та 
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прикладні пошуки нових (для вітчизняної системи соціальної роботи) 

методів соціально-психологічної допомоги та послуг для цієї категорії 

населення. Перспективою подальших пошуків буде створення 

реабілітаційної програми для колишніх воїнів-інтернаціоналістів, в основу 

якої буде покладено метод психологічного дебрифінгу. 
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УДК 159.9+316.6  

О. Т. Плетка
7
  
 

Соціальні виміри сучасності: групова взаємодія  
у ґендерному контексті 

 

Трансформаційні процеси сучасного українського суспільства 

спонукають шукати нові форми взаємодії між органами влади, соціальними 

інститутами та громадянами. Якщо раніше головною метою соціальних 

інституцій було надання адресної допомоги різним категоріям населення, які 

опинилися у скрутному становищі, то наразі метою може стати формування 

стабільного соціально-психологічного клімату серед широких верств 

населення. Так, ситуація лютневого Майдану потребує дедальшого 

супроводу постраждалих, що мають ПТСР, а також інформування населення 

                                                         
7
 Плетка Ольга Тарасівна, м.н.с., ІСПП НАПНУ, м. Київ 

http://www.invalidnost.com/forum/11-1078-1
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про можливості соціальних інститутів щодо подолання наслідків стресу. 

Державна політика, спрямована на модернізацію та скорочення армії, 

сприяла тому, що люди відчували себе у безпеці і вважали, що армія нам не 

потрібна. Але сталося не так, як хотілося. Події у лютому в Києві, у березні в 

Криму та квітнево-травневі – у Луганську, Донецьку та Одесі сформували 

декілька незвичних для пересічного громадянина правил життя, а саме: 

турботу про власну безпеку, тривожність щодо поточних подій, 

роздратованість невизначеністю ситуації.  

Надання соціально-психологічної допомоги у такому випадку, як 

показує практика, є ефективнішим у разі групової роботи. Вона сприяє 

виваженому аналізу свого стану, знімає панічні уявлення щодо себе, знижує 

загальну тривожність та формує атмосферу довіри, дає можливість розказати 

про свій стан, свої страхи. Помічено, що стосунки між учасниками у групі 

сприяють екологічному, м’якому виведенню з стресових станів. У пригоді 

стають різноманітні підходи до групової роботи. На нашу думку, найбільш 

ефективними є методи арт-терапії, зокрема, робота з глиною, пластиліном, 

яка допомагає «повернутися» в тіло, почати усвідомлено дихати, не 

затамовуючи подиху; пластичні матеріали дають змогу «перенести» 

проблеми та «блоки» з тіла на виріб, що сприяє переорієнтуванню мислення 

– не ситуація керує мною, а я керую собою в ситуації, що виникла. Дієвими є 

також техніки малювання. Так, Методика Ю. Латуненко «Мазня» дає змогу 

«виплеснути» на папір гнів, сором і страх за допомогою чорної, коричневої 

та червоної фарб. Техніка виконується руками, тобто пензлики не 

застосовуються. Експресія почуттів залишається на папері, людина ніби 

вивільняється від вантажу проблем. У транзактному аналізі є багато технік 

роботи з ПТСР, але найдієвішою вважається здатність професіонала 

вислухати й надати найнеобхідніші для людини послуги – зігріти, 

потурбуватися про їжу, притулок, безпеку, тобто турботу, безпеку й  захист. 

У психодрамі можна «програти» ситуації, знайти необхідні ресурси та 

відновити психологічний стан людини.  

У груповій роботі неабияке значення має склад групи. Бажано, щоб у 

ній зібралися учасники зі схожими проблемами та різними стадіями їх 

переживання – люди, котрі щойно пережили надмірний стрес, вже протягом 

деякого часу намагаються впоратися з ним і, які майже впоралися. Це сприяє 

швидкому пошуку ресурсів, шляхів вирішення проблеми та виробленню 

здатності до планування подальшого життя. Гомогенні чи гетерогенні групи 

також мають значення. У гомогенних групах швидше виникає довіра, 

учасники розкриваються перед аудиторією, уважніше слухають, але вони 

можуть залишитися на рівні турботи. У гетерогенних групах довіра 

встановлюється повільніше, але планування та вихід зі стресового стану 

відбуваються швидше  –  учасники ніби змагаються один з одним, виникають 

симпатії, ділові стосунки, тобто життя вирує, стрес перестає бути головним 

станом учасників.  

З досвіду роботи в групах відомо, що змішані за складом групи у роботі 

зі стресом виявляються більш соціально спрямовані, а однорідні вважають 
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вектором роботи глибинне психологічне вивільнення стресу. Іноді 

ефективність роботи збільшується поступово, іноді циклічно, але 

необхідність у такій роботі є. 

Зважаючи на соціальну ситуацію у країні, основними темами роботи у 

групі мають бути страх, втрати, гнів, тривожність, роздратування, знецінення 

себе й ситуації, в якій опинився. Робота має бути спрямована на пошук 

зовнішнього і внутрішнього ресурсу, прояснення ситуації, зняття тілесних 

реакцій завмирання, тремору, оніміння. Супровід осіб з такими проявами 

потребує ініціювання зустрічей, турботу та надання безпечного довірливого 

простору для групи. Професіоналам важливо не «вигоряти» самим – 

турбуватися про власний відпочинок, власну безпеку і мати супервізійний 

супровід. Зауважимо, що потреби сьогодення не можуть зникнути самі по 

собі, тому професійна допомога є найефективнішою формою подолання 

стресів та їх наслідків серед різних верств населення. 
 

 

УДК 159.9 + 316.6 + 37.013.42 

В. В. Покладова
8
  

 

Співпраця – крок до майбутнього успіху 
 

Проблема. Людина навчається протягом усього життя. Опановує нові 

знання, вміння, навички. Життя і навчання відбуваються одночасно. 

Спочатку таке середовище створює сім’я, потім школа, вищий навчальний 

заклад, організація, де відбувається професійна діяльність людини. На 

кожному етапі – свої очікування, відповідальність та результати, свої методи 

й підходи. Але саме школа у своєму середовищі  концентрує можливості 

співпрацювати з сім’єю, супроводжувати дитину в її кроках до дорослого 

світу, поступового виходу із сім’ї до самостійного  життя, вибору шляху до 

професійної діяльності, закладання фундаменту свого майбутнього 

дорослого середовища успіхів та досягнень.  

За такої відповідальності яким має бути середовище життя зростаючої 

людини? Як скласти пазли успішного підтримувального спілкування людей 

різного віку, різної статі, різного темпераменту, типів мислення, з різним 

набором соціальних ролей, різних здібностей та талантів тощо? Як поєднати 

людей на шляху до успіху, серед яких: учні, що проживають приблизно 

сьому частину свого життя в школі; вчителі, які живуть від половини до 

всього життя в тому ж середовищі; батьки, які самі були учнями, а при цьому 

можуть бути і вчителями; адміністрація, яка є відповідальною за все і 

кожного; психологи, що мають розуміти, шукати порозуміння і бути 

толерантними до будь-кого, а також самі при цьому залишаються просто 

людьми, які живуть серед усіх; взагалі весь персонал, що є відповідальним за 

навчально-виховний процес? Як поєднати життя разом різних, але рівних 
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людей і зробити його сприятливим для кожного? І завдяки цьому дати дитині 

приклад успішного життя в різнобарвному світі толерантних стосунків (1; 2). 

У співпраці вирішується проблема взаємопорозуміння, взаємодобору 

всіх учасників навчально-виховного процесу. Особливістю сучасного 

шкільного середовища є те, що в ньому  з’являється можливість для 

дорослих усвідомити різницю між власним внутрішнім світом та світом 

дитини, що допомагає дорослому розширити свою навчально-виховну 

«рамку» відповідно до потреб та здібностей дитини. Саме супроводжувати 

дитину, а не намагатися затиснути її у правила та вимоги. Допомогти дитині 

усвідомити та прийняти спільно напрацьовані правила. З приводу всього 

цього дитина має певні переживання, які часто є досить складними для 

усвідомлення и самокерування [3].  Для розвитку емоційної грамотності та 

соціальних компетенцій, які складаються зі знання та розуміння власних 

емоцій, навичок управління емоціями, самоконтролю та самомотивації, 

розуміння емоцій інших людей, підтримки позитивних взаємостосунків 

одним із головних надбань є розвиток рефлексії. Завдяки  рефлексії 

відбувається відкриття, що в кожного є власний особистий світ, особисте 

сприйняття зовнішнього світу, і воно не збігається із внутрішнім 

сприйняттям іншого. Це є шлях від розуміння себе через розуміння іншого до 

поєднання різноманітностей у побудові  простору спільного існування для 

навчання, для спільної творчості [2].  Дуже важливим компонентом співпраці 

у школі є набуття практики спільної побудови життєстворюючого простору, 

який є усвідомленим продовженням внутрішнього світу. А практичним 

методом є побудова дитиною моделі своєї мрії, розробка  моделі успішного 

майбутнього життя [4].  

Для підтримки в розробці такого проекту пропонується 

використовувати алгоритм  М – М – П – К – Д – І – П, де:  

1). М – мої мрії, на які спрямований; 

2). М – можливості, які я маю, щоб їх здійснити; 

3). П – перепони, що заважають використовувати можливості; 

4). К – кроки для подолання перепон; 

5). Д – друзі, близькі люди, які допоможуть здійснити кроки; 

6). І – інтереси друзів, близьких, в яких я їм допоможу; 

7). П – події  та результати, які будуть свідчити мені, що я поступово 

наближаюсь до своїх мрій . 

Висновок. Отже, у ланцюг проектування гармонійно вплетені  

індикатори для прояву внутрішнього світу, власних особистих цінностей та 

командних цінностей, які ґрунтуються на розумінні, що всі ми різні, але 

тільки разом можемо досягти результатів, крокуючи  до успіху.  
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УДК  159.9 + 37.013 

Г. Ю. Прыгунов
9
 
 

Зависимость и независимость  – я – это я и я и не я, я и он, я и 
ты сквозь призму ценностей и потенциалов личности 

 

Существует общепринятое мнение о том, что необходимой основой 

формирования профессиональной компетентности психотерапевтов является 

освоение концептуальных и технических средств психотерапии. В связи с 

этим очень важными представляются усилия по разработке различных 

моделей и конкретных процедур терапевтического воздействия и 

исследование их практического применения. Сердцевиной любого метода 

психотерапии является концепция терапевтического (психокорекционного) 

воздействия, которая содержит указания для действий терапевта и критерии 

для их оценки, то есть выполняет важную регуляторную функцию по 

преобразованию намерений и гипотез терапевта в стратегию 

целенаправленных психотехнических действий. 

Программа работы базируется на современном научном подходе к 

терапии зависимостей и созависимости, она включает в себя группу методик, 

основанных на разных теоретических посылках. 

Среди них: 

• интермодальный системный подход – ориентирован на социальную 

систему индивида, частью которой он является. Цель – обеспечение развития 

у человека способности к самопомощи, саморегуляции и актуализации 

потенциала осознанности;  

• когнитивно-бихевиоральный подход (основа предлагаемой терапии) 

зиждется на заключении о том, что наркомания, как и стратегии поведения 
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семьи, является заученным поведением.  Поэтому цель терапии – разучиться 

вести деструктивный или дезадаптивный образ жизни и научится более 

здоровым и подходящим моделям поведения. 

Цикл образовательных лекций, программа с изложением концепции 

зависимости и созависимости, основных признаков созависимости, 

концепции дисфункциональной семьи, форм психологической защиты и т. д.  

• вся психотерапия в целом, обеспечивается творческим подходом к ней. 

Базовый курс – 76 часов. 

Модуль 1. 

• Био-психо-социальная модель зависимого поведения (симптомы, 

характеристики, методы реабилитации). 

• Семья (функции в семье, функциональная и дисфункциональная семья, 

правила в дисфункциональной семье). 

• Со/зависимость (общие понятия, основные характеристики, параллелизм в 

проявлениях с зависимостью, самодиагностика). 

• Родительская семья (корни привычного поведения, типы семей). 

• Семинар-тренинг – 16 часов. 

Модуль 2. 

• Чувства (понятие, значение, определение чувств, «дневник чувств»). 

• Поведение «спасателя» со/зависимого (типы привычного поведения, 

пагубный треугольник, роль «спасателя»). 

• Желание держать всѐ под контролем (роль «контролера», выгоды, причины, 

последствия). 

• Избавление от психологии «жертвы» (роль «жертвы», причины, выгоды, 

последствия). 

• Семинар-тренинг 16 часов. 

Модуль 3. 

• Самоценность. Самооценка (понятие, значение). 

• Границы (понятие, значение, установка границ). 

• Семинар-тренинг – 16 часов. 

Риск созависимости обусловлен комплексом социальных и 

психологических факторов, проявляющимся в процессе профессиональной 

деятельности . Созависимость — одна из самых распространенных проблем, 

мешающих полноценной жизни людей. Она касается не только отдельных 

личностей, но и общества в целом, которое создает условия, 

благоприятствующие созависимым отношениям и их передаче из поколения 

в поколение. Эмоциональное благополучие профессионала крайне важно для  

любых профессий типа «человек-человек». 

Для тех, кто вырос в дисфункциональных семьях и привык заботиться 

о других, такие профессии как: терапевт, юрист, педагог, социальный 

работник, священник, врач и медсестра и др., становятся естественным 

продолжением их роли. Кроме того, помощь другим может быть попыткой 

найти удовлетворение собственных потребностей – мы стремимся давать 

другим то, что сами хотим получить. Люди, выросшие в нездоровых семьях, 
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часто сознательно или бессознательно хотят помочь тем, кто находится в 

такой же ситуации. 

Цель проекта «ЖИТТЯ – ЦЕ ТВОРЧІСТЬ» – продвижение и 

популяризация передового опыта применения психологических, арт-

терапевтических и креативных технологий в образовании, медицине, 

социальных проектах и программах, их влияние на раскрытие творческого 

потенциала человека. 

Основные темы: Арт-терапевтические методики и их применение в 

помощи больному, его близким и профилактика проявления созависимого 

поведения у людей помогающих профессий (волонтеров, добровольцев), ее 

влияния на профессиональное выгорание, создание групп самопомощи. 

Цикл занятий в комплексе направлен на ознакомление с практикой 

использования арт- терапевтических и др. технологий в жизни. Обучение 

происходит в тренинговой форме. Структура занятий включает авторские 

инновационные методы, разработанные в сотрудничестве с ЕЕАТА- 

Восточно – Европейская Ассоциации Арт-терапии (София,Болгария) и 

Лабораторией системно-аналитической арт-терапии (КГУ г. Ялта). 

Целевая группа: профессионалы, волонтеры, добровольцы и люди 

помогающих профессий, категорий человек-человек, комуникационные виды 

деятельности, специалисты с психологическим, медицинским и 

педагогическим образованием. 

Основная цель: овладеть практическими навыками работы методами 

арт- терапии; арт-терапевтические методики и их применение в помощи 

больному ребенку, его близким; профилактика профессионального 

выгорания (СЭВ) и проявления со/зависимого поведения у людей 

помогающих профессий , волонтеров, добровольцев; раскрыть личностный 

творческий потенциал участников программы. 

Основные задачи: 

• Приобретение опыта практического использования арт- терапии в группе. 

• Раскрытие и развитие эмоционально-чувственной, когнитивной и 

креативной сфер человека посредством включения его в художественное 

пространство.  

• Развитие навыков групповой и индивидуальной работы, коректной и 

терапевтической обратной святи на поведения другого человека, опираясь на 

невербальные компоненты человеческого бытия и продукты арт- 

деятельности. 

• Содействие развитию эмпатии, рефлексии, формированию сознания и 

этики. 

• Развить творческий подход к решению задач и способности к 

коммуникации. 

• Улучшение субъективного самочувствия и укрепение психического 

здоровья слушателей. 

Занятия с использованием арт-терапии предполагает знание природы 

человека и понимание законов искусства. Современный человек, по мнению 

К. Г. Юнга, не понимает, насколько «рационализм» ввел его в состояние 
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шизофрении. Осуществить процесс освобождения от шизотимического 

комплекса он может только путем индивидуации, то есть отказа мыслить в 

терминах долженствования. Программа предполагает прохождение 

обучающимся процесса «погружения» в творческое пространство себя и 

искусства жизни. Чтобы понять другого и научиться помогать ему решать 

его личностные проблемы, арт-терапия помогает искать понимание себя и 

осваивать техники саморегуляции.   

Кто, где и какой – Я: родитель, взрослый, ребенок, какие у нас 

взаимоотношения, семейная система, род, повторяющиеся сценарии.  

Все мы родом из детства и там мы многому научились. Как сейчас я 

взаимодействую с внутренним и внешним миром, а как хочу и могу? 

Цель: развитие способности к осознованию факторов (процессов), 

влекущих снижение качества жизни. 

            Метод: определение симптома по Вегшейдер Круз, Теренсу 

Горскому, Собчик и проработка с помощью авторского варианта арт-

терапевтического  процесса (действа,техник визуализации, опредммечивания 

в различных культах). 

 Темы, с которыми участники будут работать: 

• Слагаемые самооценки. Самооценка в отдельных областях (моѐ тело, 

внешний вид; мой интеллект, мои способности; Я хороший-плохой; Я — 

мужчина / женщина; Я в отношениях с людьми; Я в близких связях, в семье; 

Я в других важных для меня областях). 

• Последствия определѐнной самооценки. ЧСД как источник или компонент 

большинства психологических проблем. Как люди становятся авторами 

собственных неудач и провалов? 

• Формирование мнения о себе на протяжении жизни. Пренатальный период, 

влияние родителей и близкого окружения, ровесники, школа, СМИ, 

требования на работе (крысиная гонка). 

• Убеждения о себе. Определение стереотипов мышления, на сколько они 

определяют нашу жизнь. С чем стоит расстаться, какие убеждения о себе 

поменять. Создание новых, конструктивных мнений о себе, в соответствии с 

которыми мы хотели бы жить. 

• Темы, заслуживающие особого внимания: женственность и маскулинность; 

образ собственного тела, внешность, способность нравиться другим, умение 

общаться; особые способности или их отсутствие. 

• Способы воздействия на собственное ЧСД. Некоторые навыки и умения, 

способствующие укреплению самооценки. Некоторые стратегии поддержки 

своей самооценки. 

• Изменение подхода к самооценке как изменение подхода к себе и своей 

жизни. Что это значит "любить себя"? 

Тренинг поможет: 

• овладеть некоторыми навыками укрепления самооценки; 

• определить причинно – следственную связь между детским восприятием 

себя и теми проблемами, которые есть в настоящее время; 

• освободиться от чувства неуверенности; 
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• выйти из порочного круга: "Самооценка – настроение – действия –

достижения – самооценка"; 

• поменять убеждения о себе, что мешают построению жизни, к которой Вы 

стремитесь; 

• перенаправить огромные личностные ресурсы на улучшение качества 

жизни, творчество, удовольствие; 

• прожить "Здесь и сейчас" некоторый травмирующий опыт; 

• найти ответ на вопрос "Как любить и принимать себя?" 

Преимущества нашего тренинга: 

• Самооценка рассматривается как "ценность самого себя", а не как 

"оценивание". 

• Механизмы принятия себя запускаются уже во время тренинга. 

• Воздействие происходит не только на уровне научения, но в большей 

степени, на уровне проживания "здесь и сейчас". 

• Ресурсность даного вида взаимодействия несомненна. 

Созависимость является не только мучительным состоянием для 

страдающего ею (подчас более мучительным, чем сама химическая 

зависимость), но и для членов семьи, принимающих такие правила и формы 

взаимоотношений, которые поддерживают семью в дисфункциональном 

состоянии. 

 

 

УДК 378: 159.9 (075.8)     

                                                              А. Г. Самойлова
10

  
 

Психолоічні проблеми формування професійної свідомості 
психологів на етапі підготовки у вищому навчальному закладі 

 
         Проблема. Потреба у безперервному вдосконаленні системи підготовки 

кваліфікованих кадрів, часткова реалізованість власного професійного 

потенціалу працівників соціальної сфери з великим досвідом роботи 

призводять до загострення проблеми цілісного становлення особистості в 

професії, до необхідності визначення умов, в яких воно відбувається. Без 

вирішення цих завдань якісна професійна підготовка та подальша успішна 

професійна діяльність психологів є просто неможливими. Велика практична 

значущість вказаної проблематики зумовлює її вивчення представниками 

різних наук, передусім, психології. 

В останні роки розширюється коло науково-психологічних досліджень, 

що вивчають феноменологію професійної свідомості особистості [1–3]. 

Професійна свідомість розглядається в них переважно як головна категорія, 

в якій реально відбивається сутність процесу професійного становлення 

психолога на етапі підготовки.  
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Разом з тим аналіз змісту професійної підготовки дає підстави 

стверджувати, що саме професійна свідомість містить істотні суперечності 

між практикою підготовки психологів та їх реальною професійною 

діяльністю, тому що одним із вагомих вад підготовки психологів ми 

вважаємо превалювання у вищій школі так званого знаннєвого підходу, в 

межах якого головним завданням навчання є формування у студентів 

науково-предметних знань. 

Як відомо, головною метою професійної підготовки студентів є 

формування особистості спеціаліста, який у майбутньому ефективно 

здійснюватиме трудову діяльність. Тому в ході професійного навчання має 

відбуватися розвиток цілісної особистості як суб’єкта праці, що володіє 

якостями, необхідними для цієї професії, а саме: активним цілепокладанням; 

умінням здійснювати діяльність на високому  професійному рівні, в тому 

числі і в нових, незвичайних професійних умовах та ситуаціях праці; 

готовністю в подальшій професійній діяльності здобувати нові необхідні 

знання, уміння й технології.  

Ефективність реалізації такого змісту навчання забезпечується шляхом 

створення нових навчальних технологій на основі комплексного підходу [4]. 

Такий підхід до професійної підготовки сприяє не тільки сприйняттю певних 

масивів інформації, знань про різні сфери природного та соціального 

оточення людини, а й засвоєнню засобів мислення, формуванню власного 

засобу входження у професію на базі володіння техніками рефлексії, 

розуміння, дії, комунікації.  

Одним із результатів використання комплексного підходу у системі 

підготовки психологів у Запорізькому національному університеті стала 

розробка інтегративного практикуму з психології як елемента діяльнісно-

рефлексивного навчання, що реалізується в практиці професійно-

психологічного навчання у вигляді квазіпрофесійної діяльності. Він являє 

собою вбудовану у навчальний процес імітаційну динамічну модель, яка є 

узагальненим варіантом майбутньої професійної діяльності.   

Головною метою практикуму стало сприяння становленню 

професійної свідомості в майбутніх психологів. Вона досягається шляхом 

поєднання у процесі професійного навчання комунікативного середовища, 

яке б підтверджувало наявність процесу формування у майбутнього 

психолога професійного рівня свідомості; активних дій майбутнього 

спеціаліста, які б затверджували сформовану картину світу, а також 

авторитетного нормоконтролю з боку викладачів.  

Серед завдань практикуму виділяються: формування власного способу 

входження у професію та розуміння свого місця в ній; реалізація адаптивної 

функції підготовки психологів, пов’язаної з пристосуванням до умов 

практичної професійної діяльності; забезпечення ефективного оборотного 

зв’язку та проведення аналізу використання майбутніми психологами знань, 

умінь та навичок, яких вони набули на етапі професійної підготовки у вузі.   

За підсумками проходження практикуму, студенти навчаються таких 

практичних умінь, як конструювання власного способу дії в різних ситуаціях 
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професійної діяльності, прогнозування та управління професійною 

діяльністю. Студенти здійснюють пошук нового погляду на проблеми 

клієнтів та адекватного виходу з них, використовуючи власні професійні 

здібності та розвиваючи їх.  

Висновок. Отже, виступаючи компонентом інтегративного 

інформаційного навчального середовища, інтеграційний практикум сприяє 

формуванню професійної свідомості особистості майбутніх психологів. 

Сформована професійна свідомість забезпечує успішну адаптацію до умов 

реальної психологічної діяльності, її ефективне здійснення та отримання 

задоволення від процесу й результатів праці.  
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УДК 159.9 + 316.6 

О. В. Скрипнік
11

 
 

Групова ідентичність працівників соціальної сфери:  
фактор лояльності 

 

Проблема. Сьогодні розвиток соціальної сфери характеризується 

динамічними змінами практично на всіх рівнях. Підвищені вимоги, пов’язані з 

відповідальністю, самостійністю, ініціативою, стають нормою у взаєминах 

працівників, об’єднаних у різні групи. Актуальними постають вміння досягати 

очікуваних результатів, розвиватися, Тому особливого значення набувають 

фактори, що впливають на розвиток зазначених груп, становлення в них 

відповідної соціальної ідентичності, в цілому на їх життя та діяльність. 

Одним із таких  факторів є фактор лояльності. 
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Мета. З’ясувати соціально-психологічний зміст фактору лояльності 

працівників соціальної сфери до своїх груп, а також його роль у процесах 

становлення належної групової ідентичності. 

Науковці підкреслюють, що поняття ідентичності як відповідності 

особистісного втілення життєвих проявів та стану належності індивіда 

деякому ―цілому‖ стало одним із провідних контекстів соціально-

психологічної думки сучасних досліджень [1; 4]. Становлення особистості 

відбувається, коли вона усвідомлює свою ідентичність. Людина знає, хто 

вона, відчуваючи свою ідентичність у групах професій, націй, спільнот та ін. 

Тому психологічний зміст ідентичності, її структури, видів і умов 

становлення має вагоме теоретичне і практичне значення для реалізації 

завдань соціальної сфери, вирішення проблем у групах працівників цієї 

сфери, врешті, для виконання масштабних соціальних проектів. 

На становлення ідентичності в групі впливають різні фактори. Одним із 

них є фактор лояльності її членів до групи. Дослідження феномену 

лояльності здійснювалося в кількох напрямах психологічної думки, зокрема, 

витоками поглядів на походження і роль лояльності стала системна сімейна 

терапія, де поняття групової ідентичності, тобто ідентичності, що 

визначається належністю особистості до значущих малих груп, є одним із 

основних. Адже кожна людина у своєму особистісному, професійному 

становленні, яке відбувається в різних групах, визнає надзвичайно важливим 

джерелом „особистісну‖ історію, взагалі індивідуально-історичний вимір 

власного буття, що залишається, переважно не усвідомлюваним особистістю. 

Ще одним теоретичним підходом у дослідженні ролі лояльності як фактора із 

психологічним змістом стали напрацювання в організаційній психології, де 

лояльність до групи розглядається переважно як певна прихильність, 

відданість, бажання бути корисним, уникати того, що може зашкодити 

об’єкту лояльності. Іноді таке ставлення включає почуття симпатії, співчуття, 

готовності приносити в жертву свої інтереси. Дехто пропонує розглядати 

лояльність як певне зобов’язання із притаманною йому психологічною 

складовою [2; 3]. 

Функціонування груп працівників соціальної сфери має складний 

характер, оскільки пов’язано із долею людей, відбувається на свідомому й 

несвідомому індивідуальному і груповому рівнях, тому лояльність можна 

визначити як прийняття і дотримання учасником правил конкретної групи, їх 

інтеграція в систему цінностей особистості працівника. На додаток 

зазначимо, що це також коректне, щире ставлення до членів групи, 

усвідомлене виконання ролей відповідно до завдань групи та в її інтересах, 

включаючи величезний прошарок неформальних стосунків. Підкреслимо, що 

лояльність це також здатність виявляти добровільну активність, спрямовану 

на обстоювання інтересів групи. В цьому розумінні термін „лояльність‖ 

означає відкритість, принциповість, виконання правил, вимог складної праці 

працівників соціальної сфери, якій підпорядковане життя груп працівників.  

Висновок. Отже прояв лояльності у групових процесах – це сфера 

життя групи, що перенасичена цінностями, емоційними важелями, 
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уподобаннями, зобов’язаннями, неформальними комунікаціями, а також 

оцінюванням. Лояльність у групі залежить від правил і норм, які можуть бути 

інституційними, еволюційними, або договірними. Лояльність має різні рівні 

та різниться за якістю, а також залежить від процесу сприймання та з часом 

може змінюватись. Лояльність у групових процесах пов’язана із проявами 

конформності, поступливості, негативізму і залежить від статусності 

учасника групи. Це також готовність сприяти групі у виконанні поставлених 

перед нею завдань та отримувати належну підтримку від неї. Внутрішня 

сторона прояву лояльності пов’язана з реальною мотивацією учасника групи, 

а зовнішня – близька до зобов’язання, солідарності із позицією і думкою 

групи. Останнє є важливим для розвитку групи у двох основних сферах 

життя групи працівників соціальної сфери: діловій, пов’язаній із груповою 

метою, і експресивній, емоційній, яка становить міжособовий, переважно 

неусвідомлюваний контекст формування групової структури. Окремо 

підкреслимо необхідність дотримання зобов’язань у групі, відмови від 

шкідливих дій; що можуть завадити цьому і розглядатися як прояви 

нелояльності. 
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До проблеми формування професійної ідентичності медичних 
психологів 

 
Модернізація системи охорони здоров'я України, соціально-економічні 

процеси, що супроводжують розвиток нашої країни, техногенні та природні 

катаклізми, котрі порушують звичний плин життя звичайних громадян, 
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зумовили збільшення потреби соціуму у кваліфікованій медико-

психологічній допомозі і створення нової спеціальності – лікаря-психолога.  

Адекватною відповіддю на запит української спільноти стало 

створення в 2001 р. у Національному медичному університеті імені 

О.О.Богомольця медико-психологічного факультету. Суспільство висуває 

високі вимоги до рівня підготовки медичного психолога. Професія лікаря-

психолога є ще досить молодою (13 років для професії – це не вік!), 

перебуває у стані соціально-психологічного становлення і має свою 

специфіку, яка зумовлена метою і завданнями професійної діяльності, а 

також місцем професії в сучасному соціально-психологічному контексті.  

Сьогодні професія – це не стільки джерело матеріального доходу, 

скільки реалізація глибинних потреб і прагнень особистості, що тісно 

пов'язана зі ставленням до себе як до професіонала, до професійної 

діяльності як форми самореалізації, цінностей і традицій професійного 

співтовариства загалом, тобто з розвитком професійної ідентичності.  

Перед колективом кафедри загальної і медичної психології та 

педагогіки НМУ імені О.О. Богомольця було поставлено завдання створити 

підґрунтя для подальшого розвитку та формування професійної ідентичності 

майбутніх лікарів-психологів починаючи з ранніх етапів навчання. Були 

застосовані тренінгові технології як активні методи професійного та 

особистісного розвитку, які неодноразово засвідчили ефективність їх 

використання у процесі формування професійної компетентності та 

ідентичності молодих фахівців і студентів, які здобувають професію у сфері 

«людина–людина». 

Викладачами кафедри був розроблений тренінг-семінар «Посвята у 

професію лікаря-психолога». Метою і завдання тренінгу – розкриття змісту 

медичної психології як наукової галузі та фахової дисципліни; формування 

професійної ідентичності майбутніх медичних психологів – фахівців у галузі 

психології та медицини; мотивація студентів до продуктивної навчальної 

діяльності. Під час тренінгу студенти формують уявлення про зміст 

майбутньої професійної діяльності; ознайомлюються з освітньо-

кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою та 

навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» кваліфікації «лікар-психолог», з вимогами до навчальної 

діяльності та правилами поведінки у вищому навчальному закладі; 

знайомляться з професорсько-викладацьким складом кафедри загальної і 

медичної психології та педагогіки й іншими структурними підрозділами 

медико-психологічного факультету; розглядають основні напрями сучасної 

психотерапії та психокорекції; починають розвивати навички рефлексії та 

самопізнання. 

Тренінг-семінар був проведений у неформальній обстановці на базі 

спортивно-оздоровчого табору «Медик» у Конча-Заспі. Його учасниками 

були студенти першого курсу медико-психологічного факультету, а 

тренерами – викладачі кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, 
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студенти шостого курсу та випускники, аспіранти медико-психологічного 

факультету. 

Перед початком та після закінчення тренінгу було проведено 

тестування з метою оцінки його ефективності. Захід відбувався у теплій 

дружній атмосфері, студенти ближче познайомилися між собою і зі своїми 

викладачами, випускниками факультету та студентами старших курсів, що 

сприяло забезпеченню наступності у навчанні. 

Можна стверджувати, що усвідомлення мотивів вибору професії, 

ознайомлення зі змістом майбутньої професії та її складових сприятимуть 

формуванню та поглибленню професійної ідентичності майбутніх лікарів-

психологів, створюватимуть умови для підвищення адаптивності у 

професійному навчанні, у майбутній професійній діяльності та в подальшому 

сприяти профілактиці емоційного вигоряння. 
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НАУКОВІ СТАТТІ 

 

 

УДК 159.9 + 37. 013 

О. Л. Вознесенська
13

 
 

Образи серіальних персонажів як джерело  
медіасоціалізації дитини 

 
У статті викладено часткові результати емпіричного дослідження образів 

персонажів сучасних сімейних гумористичних серіалів, що є основою соціалі-зації 

особистості дитини. Проаналізовано певні кореляції між експертними оці-нками 

цінностей та якостей серіальних героїв. Узагальнено посили – соціальні повідомлення, що 

впроваджуються в дитячу психіку за допомогою серіалів.  

Ключові слова: медіасоціалізація, серіал, дитина, цінності.  

 

 В статье изложены частичные результаты эмпирического исследования образов 

персонажей, которые являются основой социализации личности. Про-анализированы 

некоторые корреляции между экспертными оценками ценнос-тей и качеств сериальных 

персонажей. Сделано обобщение посылов – социаль-ных сообщений, которые внедряются 

в детскую психику с помощью сериалов.  

Ключевые слова: медиасоциализация, сериал, ребенок, ценности.  

 

Partial results of the empirical study of characters’ images which influence so-cialization 

of personality are explaining in this article. Some correlations between ex-pert evaluation of 

values and qualities of TV series characters are analyzed. Generali-zation of social messages that 

are embedded in children’s mind with the help of TV series is presented.  

Keywords: media socialization, TV series, child, values.  

 

Проблема. Професійна діяльність працівників соціальної сфери тісно 

пов’язана з розвитком суспільства, соціально-психологічними особливостями 

проблем, що виникають в соціумі, потребами клієнтів. Соціальний вимір 

сучас-ності характеризується стрибкоподібним розвитком інформаційних 

технологій. Наш світ – світ медіа визначається «інформаційним водоспадом», 

«інформацій-ним вибухом», надлишком інформації в умовах дефіциту її 

правдивості та не-можливості перевірити власним досвідом. Сучасне 

суспільство страждає на по-глинання людей у світ медіа, дефіцит 

безпосереднього спілкування, втрату ме-ханізмів впливу на розвиток та 

соціалізацію дитини поза медіапростором.  

В умовах сучасного інформаційного суспільства медіа посідають 

найго-ловніше місце у процесі соціалізації дитини, тому вчені вже кілька 

років гово-рять про особливий феномен «медіасоціалізації» 

(В.В.Абраменкова, Л.А. Най-дьонова, О.В. Петрунько). Дитина молодшого 

шкільного віку орієнтована на ті моделі спілкування, які вона бачить у 

телевізорі, а не ті, що пропонує сім’я. Конструювання гендерних моделей 

поведінки теж дедалі частіше відбувається під впливом агентів 
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медіапростору. Комерціоналізація сучасного телебачення призводить до 

появи бурхливого потоку сумнівних кінотекстів, низькопробної 

медіапродукції, тиражування стереотипів. З огляду на широку популярність 

те-лесеріалів як сімейного дозвілля вважаємо актуальним психологічну 

експертизу змісту телесеріалів задля того, щоб оцінити моделі поведінки, які 

впроваджу-ються в чутливу дитячу психіку, та прогнозувати розвиток 

суспільства.  

Метою статті є презентація часткових результатів дослідження 

образів персонажів сучасних серіалів, що є основою соціалізації особистості.  

Як показало наше попереднє дослідження, найбільш популярними серіа-

лами, котрі є спільною медіа-подією багатьох сімей, що виховують дітей до-

шкільного та молодшого шкільного віку, є «Щасливі разом», «Татові 

доньки», «Вороніни» (виробництво Росії) [2]. Як бачимо, всі ці серіали є 

гумористични-ми сімейними серіалами.  

Телесеріальний контент став предметом нашого подальшого наукового 

пошуку також задля оцінки його впливу на розвиток ціннісно-смислової 

сфери дитини. У найзагальнішому вигляді метою дослідження було 

здійснення пси-хологічної експертизи найпопулярніших в українському 

медіапросторі телеві-зійних серіалів з метою прогнозування можливих 

наслідків їх впливу на що-денну поведінку дітей та молоді і формування 

ціннісно-смислової сфери.  

Спільно з канд. психол. наук О. М. Скнар нами було визначено критерії 

оцінювання серіальних героїв, розроблено методичне забезпечення 

досліджен-ня.  

Авторська методика експертної оцінки героїв телесеріалів містить 

се-мантичний диференціал, оцінку ступеню вираженості у героїв серіалів 

цінностей та відкриті запитання, що стосуються деталей образів персонажів. 

В основу семантичного диференціала покладено теорію статі Сандри Бем. 

Список якос-тей був уточнений та доповнений авторськими шкалами, 

визначеними завдяки спостереженням та дослідженням останнього 

десятиріччя серед українських респондентів. Оцінка ціннісної сфери героїв 

серіалів здійснювалася за рахунок оцінки ступеню вираженості цінностей, 

визначених М. Рокичем у тесті «Цінні-сні орієнтації особистості».  

Емпіричне дослідження проводилося у грудні 2011 – березні 2012 р.  

Експертами, які оцінювали серіальних героїв в нашому дослідженні, ви-

ступили студенти спеціальності «Психологія» КНУ імені Тараса Шевченка 

(ма-гістратура, 1-й курс), спеціальності «Соціологія» Київського 

національного університету культури і мистецтв Інституту міжнародних 

відносин і журналіс-тики (ІV курс). Загальна кількість експертів у нашому 

дослідженні – 104. Сере-дній вік експертів – 20 років. Результати обробляли 

за допомогою комп’ю-терної програми ОСА.  

Результати дослідження дали підстави виділити типові стереотипні 

серіа-льні образи, що є основою гендерної соціалізації дитини молодшого 

шкільного світу, а саме: чоловічі – «Грубий неосвічений мужик», «Слабкий 

чоловік», «Холодний чоловік» та жіночі – «Слабка жінка», «Статусна 
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жінка», «Пос-туплива жінка». Доведено, що чоловіки оцінюються, по-

перше, через їх став-лення до інших, по-друге, критерієм для оцінок є їх 

сила або слабкість, а по-третє, – їх емоційність, точніше її відсутність, й 

холодний розум. А жінок, як бачимо, оцінюють через силу-слабкість – в 

першу чергу, через їх статус та їх ділові якості та владні відносини [1].  

Факторний аналіз виявив, що цінності серіальних персонажів поділяють-ся за 

такими принципами: освіченість, життєрадісність, впевненість. Можемо 

зробити припущення, що за механізмом стереотипізації відбувається 

добудову-вання до цілісних образів «інтелігента», «компанійської 

людини», «впевненої у собі людини» [там само].  

Задля розуміння, які саме герої несуть які саме цінності, крім того, було 

проведено кореляційний аналіз оцінок усіх якостей та цінностей персонажів 

се-ріалів. У цій статті ми хочемо презентувати частину результатів 

кореляційного аналізу.  

Ми не вважаємо за потрібне аналізувати абсолютно всі значущі 

кореляції, оскільки частина їх була очікуваною й очевидною, як, наприклад, 

кореляції між характеристиками «привабливий», «красивий», «чарівний» або 

між шкалою «лідер – схильний до підпорядкування» та якостями, що 

пов’язані з владою: «владний-виконавчий», «не має власної думки – має 

власну думку», «пасивний – активний», «незалежний – такий, що 

орієнтується на думку інших», або коре-ляції між якостями «розважлива – 

наївна» та «недовірлива – довірлива» тощо. Звернімо увагу на інші, менш 

очікувані кореляції, що є відображенням катего-ріальної структури 

сприймання буденною свідомістю персонажів «мильних опер», що протікає 

за допомогою механізмів стереотипізації та каузальної ат-рибуції.  

Спочатку прогляньмо кореляції, що відбивають відомий стереотип 

«фізи-чної привабливості», коли приваблива людина уявляється більш 

розумною, до-брою, успішною. Як показав аналіз, фізично привабливі герої 

серіалів викли-кають більшу довіру та сприймаються більш доброзичливими 

(кореляції на значущому рівні). Тобто героям-красуням та красеням глядачі 

більше довіря-ють, прислуховуються до їхніх слів, а тому у вуста цих героїв 

автори серіалів можуть вкласти більш впливовіші повідомлення для глядача.  

Розум також пов’язаний з довірою, розумному можна довіряти, тільки як 

зрозуміти, хто розумний? Як відомо, згідно з феноменом «стереотипу 

фізичної привабливості» красиві люди отримують більш високі оцінки за 

розумністю. Крім того, розум пов’язаний з організованістю, послідовністю, 

надійністю. Лю-ди з аналітичним розумом схильні сподіватися лише на себе. 

Виявилося, що у сприйнятті серіальних героїв їхнє образне мислення 

зв’язується зі сподівання-ми на допомогу інших, тобто певною залежністю, 

безпорадністю.  

Найбільш цікава ситуація, на наш погляд, з освітою, яка пов’язана з 

пос-лідовністю, любов’ю до дітей і надійністю. Виходить, що освічені люди 

більш люблять дітей та на них можна покластися. Можливо, цей стереотип 

щодо осві-ти є пережитком радянських часів, коли вища освіта була 

важкодосяжною для багатьох, а її відсутність асоціювалася із сантехніком 
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«дядьком Васею», який зловживав алкоголем та нічого не міг вправно 

зробити. На сьогодні вища освіта стала, з одного боку, досяжною для усіх, 

хто платить гроші, навіть не маючи достатньо талантів та знань, диплом 

можна просто купити.  

Наступний наш крок передбачає аналіз кореляцій якостей, що пов’язані 

з спілкуванням з іншими, ставленням до інших. Окрім взагалі 

передбачуваних кореляцій, як наприклад, «замкнутий / скований», бачимо і 

дещо несподіване. Замкнута людина сприймається як невпевнена та пасивна 

(на високому рівні значущості). Тобто активність пов’язується передусім з 

відкритістю у спілку-ванні, а пасивність прив’язується до невпевненості. 

Мабуть, тут йдеться про емоційний інтелект, який у сучасному світі стає 

дедалі більш значущим для ус-пішності людини.  

Цікавим є також зв’язок між співчуттям і довірою та довіри з 

вербальною грубістю (на високому рівні значущості). Тобто кожен персонаж, 

що проявляє співчуття, виглядає надто довірливим, те саме можна сказати 

щодо викорис-тання грубих слів: ті, хто не «виражається», є довірливими. 

Отже, спостерігає-мо таку тенденцію щодо серіальних персонажів: 

недовірливі герої, як правило, байдужі до інших та вербально грубі, вони 

очікують образи від інших, тому проявляють себе першими. Можемо також 

припустити, що довірливість не сприймається позитивною якістю в 

сучасному світі: дитина вчиться бут грубою та байдужою задля того, щоб 

досягти успіху. Ця тенденція до звеличення гру-бої сили в сучасних 

гумористичних серіалах сімейного типу має насторожува-ти.  

Наступні зв’язки, що нас зацікавили, пов’язані з надійністю 

серіального героя: чи можна нього покластися? Надійність персонажа 

пов’язана з коректні-стю, соціальним статусом, увагою до інших, 

послідовністю, освітою, організованістю та вмінням готувати! Зв’язок з 

освітою ми вже обговорювали, зрозумі-ло також, що освічена та надійна 

людина скоріше за інших буде мати високий соціальний статус, який 

підтверджується її вихованістю (хоча хіба мало висо-костатусних людей, що 

поводять себе фамільярно та грубо?), послідовністю, організованістю. Але до 

чого тут вміння готувати? Мабуть, ця кореляція пока-зує значущість цього 

вміння для героїв сімейних гумористичних серіалів (зга-даймо, що, 

наприклад, Дарія з «Щасливі разом» – без освіти, з низьким соціа-льним 

статусом – не вміла готувати, на відміну від Олени, її сусідки, яка, обій-

маючи високу посаду в банку, добре готувала): адже дія цих серіалів досить 

ча-сто відбувається на кухні. Послідовність також пов’язана з коректністю у 

спіл-куванні, організованістю, освіченістю й знову – з умінням готувати. 

Можливо, на кухні теж важливі ділові якості!  

Перейдемо до аналізу «несподіваних» кореляцій між різними 

цінностями персонажів. Як і раніше, ті кореляції, що є очевидними, ми не 

будемо окремо аналізувати. Перше, що нас зацікавило, це зв’язок між 

цінностями «активне ді-яльне життя» та «здоров’я». Можливо, мається на 

увазі, що для активності пот-рібно бути здоровим. Або ж активність 

передбачає й активність у відпочинку, який людина проводить у 
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спортивному залі, басейні, на природі, чим зміцнює своє здоров’я. Як 

цінність здоров’я також корелює з красою природи та мисте-цтвом: задля 

замилування мистецтвом теж треба бути здоровим, хворій людині не до 

природи та милування.  

«Краса природи та мистецтва» пов’язана з любов’ю, щастям інших та 

те-рплячістю. Мабуть, тільки закохані й щасливі персонажі, які терпляче 

ставлять-ся до всього, можуть милуватися мистецтвом. Якщо врахувати, що 

серед більш ретельно проаналізованих нами персонажів серіалу «Щасливі 

разом» ця цін-ність не була виражена взагалі [1], можемо зробити висновок, 

що вони не ко-хають та не бажають щастя іншим, щодо терплячості – ця 

якість їм не властива взагалі.  

Цікаво також, що для цінителів природи та мистецтва важливим є 

пізнан-ня, ефективність, розвиток, творчість, вони акуратні, виховані, 

відповідальні. Чи є такі герої в сучасних сімейних гумористичних серіалах? 

Ми не знайшли. Крім того, аби цікавитися мистецтвом, потрібна і певна 

широта поглядів. Отже, для дитини дошкільного та молодшого шкільного 

віку в серіальній реальності не має прикладів для наслідування, які б 

впроваджували цінності творчості, ро-звитку, пізнання. Лише – розваги! До 

речі, «розваги» як цінність не мають жод-ної значущої кореляції ні з 

цінностями, ні з якостями персонажів телесеріалів! А це, як ми бачили під 

час аналізу персонажів серіалу «Щасливі разом», про-відна чоловіча цінність 

[там само]!  

До цього додамо ще один цікавий зв’язок: «любові» та «вихованості». 

Чи закохані герої серіалів поводяться більш виховано, чи вихованість сприяє 

зако-ханості – можливі різні інтерпретації.  

Наступний блок аналізу присвятимо кореляціям, що пов’язані з 

життєвою мудрістю персонажів серіалів як цінністю. Мудрість пов’язана з 

такими інстру-ментальними цінностями, як раціональність, самоконтроль, 

відповідальність, ретельність, акуратність, незалежність, вихованість, тверда 

воля, сміливість у відстоюванні власних поглядів, думок (на достатньо 

високому рівні значущос-ті). Отже, справедливим для персонажів 

телесеріалів є те, що людина, яка праг-не мудрості, потребує, з одного боку, 

жорсткої дисципліни (розцінюємо це як спадщину радянської системи 

виховання), а з другого – лідерських якостей (можливо, це вже плоди 

сучасних систем виховання, індивідуалістично спря-мованих).  

Проаналізуємо кореляції з цінністю «цікава робота». Передбачається, 

що робота може бути цікавою, тільки якщо приносить суспільне визнання, є 

про-дуктивною, відповідальною, ефективною, пов’язана з пізнанням та, 

звісно, тільки для освічених людей. Отже, це портрет сучасного керівника, 

представ-леного в серіальний реальності. Бути «простим міліціонером», як 

Леонід Воро-нін, – це нецікаво! Піщли в Лету мрії хлопчат попередніх 

поколінь щодо пова-жної професії міліціонера, інженера, вчителя чи медика. 

Нині медіареальність впроваджує у несвідомість дітей стереотип «Цікава 

робота – це робота, пов’язана з керівництвом (і неважливо, чим керувати – 

відділом в офісі, заво-дом, державою), іншої – навіть не треба і бажати».  
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Наступному аналізові піддаються кореляції цінності «Пізнання». 

Звісно, певні кореляції були виключені, тому що є очевидними (наприклад, 

пізнання та освіта і т. ін.). Виявилося, що при сприйнятті серіальних 

персонажів пізнання пов’язано з творчістю, самоконтролем, раціоналізмом, 

вихованістю (можливо, пізнання є «синонімом» освіти, яка передбачає й 

самоконтроль у навчанні, й вихованість у тому числі). Нам цікаві кореляції 

між пізнанням як цінністю та ставленням до інших: пізнання корелює з 

«щастям інших» та «наявністю доб-рих та вірних друзів». Можливо, ця 

кореляція відображає християнську мораль щодо того, що шлях пізнання 

божественної мудрості лежить через добре став-лення до інших: «полюби 

близького як самого себе», «підстав іншу щоку».  

На високому рівні значущості цінність персонажів сучасних серіалів 

«продуктивне життя» корелює з розвитком, освітою, творчістю персонажа, 

ши-ротою його поглядів. З продуктивністю пов’язаний раціоналізм, для неї 

важливі відповідальність, акуратність, вихованість (невихована людина не 

може бути продуктивною? Можливо, це знов про значущість емоційного 

інтелекту в су-часному світі). Найбільший інтерес викликає у нас зв’язок 

продуктивності з щасливим сімейним життям. Можливо, для героїв серіалів 

щастя в сімейному житті визначається саме продуктивністю їхньої роботи. 

Непродуктивну людину не будуть кохати близькі! До цього додамо, що треба 

ще бути визнаним у сус-пільстві (кореляція, хоча і не значуща, між 

цінностями «суспільне визнання» і «щасливе сімейне життя»)! Також 

визначені кореляції між щасливим сімейним життям та ефективністю й 

акуратністю.  

Отже, якщо чоловік не посідає «відповідальної посади», 

непродуктивний, неефективний і, як наслідок, небагато заробляє, в нього не 

буде коханої дружи-ни та дітей. Виходить, сучасні діти засвоюють 

переконання, що «якщо не дося-гти успіху в роботі, то сімейне життя буде 

нещасливим». Хлопчики, таким чи-ном, заганяють себе в глухий кут: або 

успішний і продуктивний або нещасли-вий у сім’ї (а не те ж саме батьки 

вселяють їм, говорячи: «Якщо не будеш вчи-тися, тебе не будуть 

любити…»?). А дівчата привчаються оцінювати чоловіка лише за його 

«продуктивністю» та «ефективністю»: якщо в нього нема грошей, то навіть 

бачити його не треба – все одно щасливою не будеш. Такий собі сте-реотип 

навпаки: «З коханим навіть у курені – рай». Як бачимо, сучасні серіали 

нав’язують цінності матеріальні – переконання, що успіх та визнання – це 

все, є успіх – будуть і гроші, і щастя, і любов. Молода людина, націлена лише 

на ус-піх та визнання, не буде бачити інших, враховувати побажання 

партнера, його потреби, що швидше призведе якраз до самотності, а не до 

щасливого сімейно-го життя. Виходить, стосунки не є цінністю в серіальний 

реальності, а отже, ді-ти, що дивляться серіали як губки вбирають такі 

викривлені потреби і моделі побудови стосунків.  

Тому, на наш погляд, цікавим є також аналіз кореляцій між оцінками 

цін-ності «щастя інших» як протилежної цінності матеріальному світу. 

Зауважимо також, що серед цінностей була й така – «матеріальне забезпечене 
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життя», але жодних значущих кореляцій з цією цінністю не виявлено. Отже, 

зі щастям ін-ших як цінністю пов’язані: вихованість, терпимість, чуйність, а 

також незалеж-ність, широта поглядів, ефективність у справах, чесність, 

творчість, акурат-ність. Отже, виходить, що незалежна, успішна творча 

людина обов’язково опі-кується самопочуттям інших, мета її життя – зробити 

когось щасливим. Чи, може, це той самий успішний чоловік, що обіймає 

високу посаду, а опікується своєю сім’єю – жінкою та дітьми? Він 

незалежний, чесний, творчий, ефектив-ний на роботі та чуйній й акуратний 

вдома. Майже ідеальний чоловік…  

При цьому творчість взагалі корелює з чуйністю (можливо, наприклад, 

художник повинен бути чуйним до навколишнього світу, спостережливим 

зад-ля успішності у творчості!). Чуйна людина є водночас чесною, 

ефективною та відповідальною, крім того, вона має широкі погляди. 

Можливо, мова йде про таку людину, робота якої пов’язана зі спілкуванням з 

іншими (пам’ятаємо, що наші «експерти» є психологами та соціологами, 

тому їхня чуйність є необхід-ною професійною якістю). Але вони оцінювали 

героїв телесеріалу! Можемо го-ворити про емоційний інтелект – звідси й 

кореляції з широтою поглядів й з від-повідальністю, ефективністю. 

Пропонуємо розглядати інструментальну цін-ність «чуйність» як рису 

емоційного інтелекту. А від розвитку емоційного інте-лекту залежить те, як 

герої серіалів ставляться до інших, до близьких, наскільки для них важливим 

є щастя інших.  

Погляньмо, як пов’язані між собою такі, певною мірою протилежні, 

риси, як ретельність та незалежність. Ми вже стикалися з інструментальною 

цінністю «незалежність» в обговоренні кореляцій цінностей «мудрість» та 

«щастя ін-ших». До цього додамо, що «незалежність» корелює зі сміливістю 

у обстою-ванні власних поглядів, думок, твердою волею, самоконтролем 

(зрозумілі та очевидні кореляції), але крім того – з відповідальністю, 

ефективністю у справах та раціоналізмом. Тобто незалежна людина – 

ефективна і відповідальна, і ще – раціональна. Це цікава кореляція, хоча й не 

така значуща. Виходить, що емоції, відчуття (як протилежні якості 

«раціоналізму», де розум визнається єдиною ос-новою пізнання та поведінки 

людей) буде заважати успішності, негативно впливати на незалежність (з 

цим, можливо, пов’язана й кореляція з самоконт-ролем – емоціями треба 

керувати). Вочевидь, з цього виходить, що емоційна людина не може бути 

незалежною.  

Наведемо також кореляції з ретельністю: самоконтроль, знову ж таки 

ра-ціоналізм (через ці інструментальні цінності незалежність опиняється 

пов’яза-ною з ретельністю), терпимість, чуйність. Для ретельного виконання 

завдання треба бути терплячим і чуйним і водночас добре контролювати 

емоції та від-чуття, не давати їм волі. Іншим дозволено проявляти емоції, 

ефективній людині – ні. Дуже схоже на виховну стратегію сучасних батьків, 

яка виражається ви-словами: «Хлопчики не повинні плакати», «Потерпи, 

важко в навчанні, легко в бою…» (при цьому, часто такі вислові адресуються 

як хлопчикам, так і дівча-там). Якщо довго терпіти (батьків – вдома, вчителів 
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– у школі, начальника – на роботі), контролювати себе, свої емоції, то потім 

можна самому ставати ефек-тивним начальником та вже бути незалежним. За 

індивідуалістичної парадигми шкільного навчання, яка змінює радянську 

колективістську, таким чином впро-ваджуються певні владні стосунки: 

виконавець – чуйний до думок та почуттів інших (читай – начальника), але 

контролює себе, свої почуття, начальник – не-залежний та раціональний і теж 

контролює себе і свої почуття.  

До цього додамо також кореляції вихованості з раціоналізмом та 

самоко-нтролем. Тепер зрозуміло, що метою виховання, як її бачать герої 

сімейних гу-мористичних телесеріалів, є контроль емоцій, відкидання 

почуттів та відчуттів, тому що розум є джерелом і критерієм істинності всіх 

життєвих устремлінь лю-дини, раціоналізм – найвища цінність. І лише 

раціональна людина не тільки бу-де ефективною, успішною, незалежною, 

займати відповідальну посаду, й буде сприйматися як вихована. Отже, тут ми 

бачимо завуальоване зневажання жіно-чої емоційності, нехтування роллю 

емоцій та почуттів у житті людини. І саме ці стереотипи нав’язуються 

сучасним дітям як моделі поведінки у сімейних сто-сунках.  

Нарешті розглянемо місце освіти у системі цінностей героїв сімейних 

гу-мористичних серіалів. Отже, раціоналізм визначається освіченістю. 

Освічена людина – незалежна, ефективна у справах, має широкі погляди, 

звісно, для неї є важливим самоконтроль, у неї розвинена непримиренність 

до недоліків у себе та інших. Водночас освічена людина є чуйною і 

терпимою. Отже, знову бачимо особливості владних стосунків, що ще 

включають і таку цінність як освіта. До речі, розвиток теж пов’язаний з 

раціоналізмом, як і пізнання, як цінність, і жит-тєва мудрість.  

Спробуймо узагальнити тенденції, що два змогу спостерігати 

кореляцій-ний аналіз та виділити основні «посили», які можна розглядати як 

соціальні по-відомлення, які діти дошкільного та молодшого шкільного віку 

отримують із сімейних гумористичних серіалів виробництва Росії:  

* нехтування роллю емоцій та почуттів у житті людини; мета виховання – 

контроль емоцій;  

* розум є єдиною основою пізнання та поведінки людей, а отже, й успіш-

ності людини, досягнення нею незалежності;  

* стосунки та любов не є самостійними цінностями, а залежать від статусу та 

соціальної успішності людини;  

* емоційний інтелект є важливим у сучасному соціумі;  

* творчість протиставляється продуктивності, яка в сучасному світі є най-

важливішою;  

* робота може бути цікавою лише у керівника.  

Висновок. Таким чином, можемо намалювати картину близького 

майбут-нього, коли діти, що нині дивляться сучасні серіали, увійдуть у 

доросле життя. Це світ звеличення соціальної успішності, світ менеджерів, 

світ договірних сто-сунків у сім’ї, побудованих на незалежності подружжя 

один від одного, в цьому світі творчості, розвитку, пізнанню немає місця. 

Подальший розвиток алексе-тимії (якщо дорослі приховують та 
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«зневажають» свої емоції, дитина не зможе опанувати ці знання) пов’язаний 

зі зростанням ролі емоційного інтелекту як ос-нови спілкування в 

інформаційну добу.  
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Социальные конфликты и групповая идентичность 
 

Если проблема не решается, а «спускается на тормозах», она 

возвращается вновь, причем в более сложном варианте.  

После «Оранжевой революции» 2004 г. не было решено много проблем, но я 

назову только две из них: 1) проблема правовой оценки того, что произошло 

(фальсификации результатов выборов); 2) проблема социально-

психологических оснований сложившейся ситуации, прежде всего – 

расслоения общества.  

Что касается первой проблемы, хочется спросить: была бы возможна в 

правовом обществе ситуация, когда после доказательства Верховным Судом 

Украины факта фальсификации 10 % (около 3 миллионов) голосов во время 

выборов Президента Украины в 2004 г., не было открыто ни одного 

уголовного дела по этому поводу? А ведь это событие равносильно 

государственному перевороту, так как власть переходила не к фактически 

избранному, а к его политическому оппоненту. Возможно ли в правовом 

государстве, чтобы главные организаторы фальсификации не только 

избежали уголовной ответственности, но и впоследствии заняли ключевые 

посты в государстве?  

Вопросы скорее риторические. Тем не менее, председатель 

Центризбиркома, руководивший фальсификацией, возглавил потом 

юридическую (!) академию. Владелец теневого сервера, где незаконно 

обрабатывались протоколы и сфальсифицированными передавались в ЦВК, 
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впоследствии занял важные государственные должности. И наконец, главный 

фигурант этого переворота через пять лет стал Президентом страны! Не 

говоря уже о сотнях других участников этого процесса, чьи деяния 

подпадают под статьи Уголовного кодекса Украины.  

Все это не только не способствует формированию правового сознания, 

необходимого для существования демократии, но и провоцирует правовой 

нигилизм, являющийся очень опасной социально-психологической основой 

возможного правового беспредела. Во что это вылилось на практике, мы 

видели на примере событий зимы–весны 2014 года, да и всех 4-х лет 

правления победившего криминалитета. Нерешенная проблема сделала 

возможной криминальную власть в 2010/14 годах со всеми вытекающими из 

этого последствиями.  

Что касается второго вопроса, то тут ситуация еще сложнее. Майдан 

2004 г. показал не только резкое размежевание приверженцев разных 

кандидатов в Президенты, расколов страну практически пополам. Он 

высветил социальные противоречия, противостояние того, что психологи 

называют разными групповыми идентичностями. Эти конфликты не 

межэтнические, и даже не межязыковые, хотя различие в языке и 

характеризуют конфликтующие между собой общности людей.  

Украина представляет собой очень неоднородное сообщество, 

состоящее из больших групп людей с разными идентичностями, 

проявляющимися в языке, культуре, политических симпатиях, религиозных 

чувствах. Этот факт сам по себе не является угрожающим, если его не 

использовать в политической игре, если не раскачивать эти противоречия с 

целью дестабилизации общества и разрушения государственности. Мало 

того, социокультурные различия разных регионов прекрасно уживаются, 

если в обществе помимо частных идентичностей сформирована общая 

идентичность, строящаяся на общих ценностях, целях, интересах. Если не 

насаждается ксенофобия и из людей, отличающихся от других, не делают 

«образ врага».  

В нашей стране эта проблема не была решена, она даже не была 

поставлена должным образом. Это стало одной из причин того 

противостояния в обществе, которое мы наблюдали в 2004–5 годах во время 

Оранжевой революции [1] и которое должно было стать сигналом для 

немедленного решения этих проблем с привлечением не только политиков и 

экономистов, но и ученых – социальных психологов, социологов, 

психотерапевтов. Тогда мы не наблюдали бы спустя 10 лет новую вспышку 

социальных противостояний.  

Сейчас многие говорят о том, что эти противоречия надуманы, 

навязаны извне, что наша страна едина в своем стремлении к целостности и 

неделимости, за исключением кучки сепаратистов. Конечно, влияние извне (в 

виде российской агрессии) существует. Мало того, оно является главным 

дестабилизирующим фактором. Но, с другой стороны, эти противоречия 

имеют внутреннюю природу и отдаленные культурно-исторические 

предпосылки.  
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Сложности украинской ментальности связаны с разрозненностью 

истории: есть, как минимум, три части Украины, которые по-разному 

входили в состав Российской империи. За три столетия Украина пережила 

три воссоединения. В 1654 г. состоялось то, что мы называем 

«воссоединением Украины с Россией», но на самом деле присоединилась 

лишь Левобережная Украина (восточнее Днепра). В 1793 г. состоялось 

присоединение Правобережной Украины, и лишь в 1939/45 годах была 

присоединена Западная Украина. Поскольку разные украинские земли были 

в составе разных государств (Польши, Австро-Венгрии, Чехословакии, 

России и др.), были связаны с разными политическими группами, 

социокультурными сообществами, Украина просто не может быть 

однородной в плане менталитета, языка, идентичности [2].  

К этому добавляется сложность взаимоотношений разных групп людей, 

представляющих разные идентичности, и множество социальных, 

политических и военных конфликтов. Взять хотя бы противостояние 

Красной армии и УПА, которое не получило должного завершения и по сей 

день.  

Все это очень серьезные реальности, которые нельзя игнорировать и с 

которыми все должны считаться – и политики, и журналисты, и ученые 

(прежде всего – психологи). Как и в природе, в общественной жизни 

существуют объективные социально-психологические законы, которые 

можно пытаться игнорировать, но которые нельзя отменить. Если вы 

проигнорируете закон всемирного тяготения и прыгнете из окна дома, думая, 

что сможете полететь, то вам будет очень больно. Если игнорировать законы 

социальной психологии, то тоже может быть больно, причем – большому 

количеству людей. Кстати, в истории человечества подобные общественные 

противоречия часто становились причиной гражданских войн [6].  

Можно привести много примеров, когда разные идентичности 

составляют основу общественного противостояния. Один из самых ярких – 

конфликт между белым населением и афроамериканцами в США, который 

до 60-х год. XX в. достиг почти катастрофических масштабов. В решении 

этой проблемы участвовали не только политики и общественные деятели, 

способствовавшие принятию в 1964 г. закона о запрете расовой 

дискриминации, но и социальные психологи, использовавшие технологии 

работы с межгрупповыми конфликтами в обществе, среди которых один из 

самых интересных является социодрама. Как результат эффективного 

решения этих проблем – темнокожий президент США, избранный 

американцами уже на второй срок.  

Социодрама [3–5] очень эффективна для работы с многочисленными 

факторами социальной напряженности (классовыми, межэтническими, 

межконфессиональными), по преодолению негативных тенденций групповой 

динамики, межгрупповых или внутригрупповых противостояний и 

конфликтов, образа врага. П. Ф. Келлерман выделяет три основных аспекта 

ее применения: 1) социодраму кризиса, направленную на преодоление 

последствий коллективных травм; 2) политическую социодраму, 



43 

 

направленную на преодоление общественной дезинтеграции и расслоения 

общества; 3) социодраму разнообразия, направленную на решение 

конфликтов, вызванных стереотипами, предубеждениями, расизмом, нете-

рпимостью, навешиванием ярлыков и/или негативной предвзятостью к 

людям из-за различий между социальными группами  [3, с. 9–18] . 

Описанные противоречия (я буду называть их «различиями 

идентичностей») нельзя решать путем подавления или нивелирования 

разнообразия. Наоборот, нужно способствовать самоопределению больших 

групп людей. Необходимо найти все возможные и приемлемые способы для 

этого. Есть силы, которые мешают этому процессу. Это, прежде всего, 

крайние радикальные течения, не признающие других и стремящиеся к 

победе своей идентичности над всеми другими. Такой силой, является, 

например, радикальный национализм. Раньше национализм приписывался 

только украинцам. Сейчас мы видим, что настоящую опасность для мира 

представляет русский национализм, доходящий до уровня фашиствующего 

нацизма.  

Каковы психологические основы сепаратизма? Когда большая группа 

людей оказывается в меньшинстве, она чувствует угрозу своей идентичности 

и пытается спасать ее всеми доступными средствами. Одним из них является 

стремление к сепаратизму. В сущности – это нормальная реакция, если 

угроза достаточно реальна. Но если опасность искусственно усилить (для 

этого и используется недобросовестная политическая пропаганда), то можно 

создать сильные сепаратистские настроения там, где объективных 

предпосылок для этого не существует или они были явно недостаточными. 

Именно это произошло в Крыму и сейчас происходит в Донбассе.  

Там наблюдается невиданный всплеск ксенофобии (направленный, 

прежде всего, против всего украинского), которого не было даже при 

Сталине. Эта ненависть является питательной средой для терроризма. Но 

одними силовыми методами, подавляя терроризм, проблему не решить. 

Нужна терпеливая психологическая работа с людьми, потому что 

общественное настроение (а тем более, общественное мнение) – это большая 

сила, способная поднять лидера или, наоборот – лишить его всяческой 

социальной поддержки. После массированной информационной войны 

нужна глубокая психотерапевтическая (или социотерапевтическая) 

реабилитация.  

Мне могут возразить, что сейчас, к сожалению, «пожарная» ситуация и 

необходимо заниматься тушением пожара, а не его профилактикой. Но если 

мы, образно говоря, не уберем из очага огнеопасные материалы или 

позволим кому-то «поливать бензином» то, что мы собираемся тушить, мы 

никогда не справимся с огнем.  

Очень опасная иллюзия, что ситуация может рассосаться сама – стоит 

лишь принять правильные политические решения и силовые меры, а других 

действий не нужно. Не менее опасными являются иллюзии, что люди разных 

регионов станут одинаковыми или хотя бы очень похожими, или одной части 

страны удастся «перевоспитать» или «исправить» другую.  
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Нужно отбросить иллюзии и использовать все возможные шансы для 

прогресса. Прежде всего – создать у всех чувство безопасности и 

уверенность, что никто не будет «переделывать» их идентичность (я уже не 

говорю о притеснениях). Необходимо разрешить другим быть другими. Во 

что бы то ни стало добиться понимания того, что все могут быть разными и 

одновременно хорошими. Отказаться от образа врага в представлении другой 

идентичности. Как одну из главных ценностей нужно развивать 

максимальный плюрализм и терпимость, отказаться от пропаганды крайних 

точек зрения, например – радикального национализма.  

Не дай Бог, чтобы возникла ситуация, когда одна идентичность 

побеждает другую, что бы за этим ни стояло: территория, политическая 

ориентация, язык или вероисповедание. Например: мы «победили», поэтому 

можем отменить закон о языках, которые вводили «проигравшие». Это 

решение было не только несвоевременным. Оно шло вразрез со всеми 

соображениями, о которых шла речь выше, а поэтому было опасным. Оно 

дало аргументы в руки тех, кто хотел разыграть сценарий раскола страны.  

Общество состоит, прежде всего, из людей. Поэтому нужна грамотная 

социально-психологическая и информационная работа с людьми, а не только 

борьба с терроризмом, люстрация чиновников, прогрессивные законы и 

экономические реформы. Для этого есть много специалистов – социальных 

психологов, психотерапевтов, конфликтологов. Они по мере сил и 

возможностей пытаются участвовать в решении общественных проблем. Но 

это надо делать на государственном уровне. Нужно решать социальные 

конфликты психологическими (а не только политическими) средствами. 

Нужна социальная и патриотическая реклама. Нужна грамотная 

информационная политика, направленная на тех, кто стал жертвами 

информационной войны, и многое другое.  

До сих пор власть почти ничего не делала для решения этой проблемы. 

Может быть, представители психологической науки были недостаточно 

настойчивыми, чтобы доказать необходимость своего участия. А может быть, 

тоже недооценивали ситуацию. Я чувствую и свою ответственность.  

Но сейчас еще не поздно исправить ситуацию. Мы только начинаем строить 

новое общество. Еще не сделали фатальных ошибок, а совершенные ошибки 

(хочется верить) не стали необратимыми. Есть много позитивного в том, что 

происходит. Но для успеха необходимо использовать все ресурсы, а 

основным ресурсом Украины является интеллектуальный и творческий 

потенциал ее людей (в том числе – и представителей психологической 

науки). Наша страна заслужила, выстрадала для себя право на счастливое 

будущее.  
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УДК 159.9 

І. В. Грибенко
15

 
Свідоме та несвідоме в груповій динаміці 

 
У цій статті йдеться про співвідношення свідомих і несвідомих складових 

групового психічного поля, про групову ідентичність та  кризу ідентичності. 

Розглядаються процеси групової динаміки, стосунки між окремими членами групи та 

мікрогрупами. 

Ключові слова: психічне поле, групова ідентичність, криза ідентичності. 

 

В статье речь идет о соотношении сознательных и бессознательных составляющих 

группового психического поля. Рассматриваются процессы групповой динамики, 

взаимоотношения между отдельными членами группы и микрогруппами. 

Ключевые слова: психическое поле, групповая идентичность, кризис идентичности. 

 

This article talks about the combination of contious and uncontious factors of the group 

psychological field, as well as crisis of group identity. The article   also examines the process of 

group dynamics and relationship of the members of the group and between subgroups. 

 Key words: psychological field, identity, identity crisis. 

 

Проблема. Одним із важливих завдань сучасної педагогічної практики 

є ефективна робота з колективами – групами дитсадка, шкільними класами, 

студентськими групами тощо. Від процесів, що відбуваються в них, залежить 

не лише ефективність навчального процесу, а й виховні, розвивальні цілі. 

Багато проблем можна вирішити, якщо врахувати закономірності соціальної 

психології, зокрема – знання про групову динаміку.  

Мета статті:  показати взаємодію між свідомими та несвідомими 

компонентами групової динаміки. 
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Для того щоб якнайповніше розкрити заявлену в назві тему, 

зупинимося спочатку на деяких міркуваннях про сутність свідомого й 

несвідомого, а потім перейдемо до групової динаміки. 

Як свідоме, так і несвідоме психічне поле групи починає формуватися 

від початку – тобто з моменту знайомства членів групи між собою. При 

цьому первинним є несвідоме, через те що воно виникає вже з того моменту, 

як тільки органи чуттів подали в мозок людини інформацію про оточуючих. 

Несвідоме фактично є «первинним субстратом» для свідомого, яке являє 

собою висновок, вижимку з нього. Тут слід сказати, що цей висновок не буде 

стовідсотково об’єктивним, до нього додадуться деякі уявлення та судження, 

які мозок зробить за аналогією вже відомої інформації, що зберігається у 

скарбничці пам’яті, тобто з досвіду індивіда. 

        Тут слід сказати дивну, на перший погляд, річ: об’єктивність 

несвідомого притаманна  лише тваринам, а людське несвідоме вже зіпсоване 

звичкою розділяти світ на категорії. Повністю «об’єктивно-несвідомою» 

може бути лише людина, яка ніколи не знала людської мови, така як Мауглі. 

Це пов’язано з тим, що у людини є дві сигнальні системи: перша, така як і у 

всіх ссавців, а друга, словесна, притаманна лише людині. Сигнал, який 

надходить у мозок, кодується за допомогою певних символів – слів, і вже 

потім інформація обробляється. Вищі тварини мислять образами, причому 

конкретними образами, а не категоріями.  Наприклад, для кота «стіл» – це 

абсолютно конкретний стіл. Умовний рефлекс при вигляді другого 

кухонного стола, на який забороняється лазити, буде  вироблятися заново, 

хоча і швидше, ніж  першого разу. 

Таким чином, найбільше інформації одне про одного члени групи 

отримують на основі висловлювань, які в першу чергу і формуватимуть 

свідоме уявлення в індивіда. Звичайно, деякі судження формуються у членів 

групи про інших членів, навіть якщо ті мовчать, але в такому разі ці 

судження будуть дуже суб’єктивними і поповнять собою радше скарбничку 

несвідомого поля групи, ніж свідомого. Наголошуємо на тому, що при 

формуванні свідомого поля групи акцент робиться на висловлених думках. У 

кожній групі існує спільне поле несвідомого, з якого кожен учасник бере те, 

що може усвідомити, і вже зі спільних думок формується колективне  

свідоме  поле групи. 

Що таке психічне поле групи? Ми розглядаємо поле групи не як 

соціальне поле в теорії Курта Левіна, а як більш близьке до поняття 

«ноосфера», за Вернадським. Тобто поле, що виникає в групі, – це маленький 

шматочок ноосфери. Існування несвідомого поля групи не так просто 

довести, але про нього беззаперечно свідчить психотерапевтичний світовий 

досвід, зокрема, досвід методу психодрами. Наприклад, дівчина-протагоніст 

обирає на роль батька у сцені розлучення одного з чоловіків-членів групи. В 

процесі шеренгу цей чоловік розповідає про такі обставини свого життя, які 

до того не були відомі ні групі, ні протагоністу, і які повністю «вписуються в 

роль», котру він виконував у процесі гри. У терапевтичних групах рівень 

таких збігів може бути надзвичайно високим, що зводить до мінімуму їх 
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випадковість. Це явище добре відоме психотерапевтам, але, на жаль, нам не 

траплялася статистична обробка таких даних. 

Юнг вважав: «Розгубленість свідомості в нашому світі пов’язана перш 

за все із втратою зв’язку зі світом інстинктів….Чим більше людина панує над 

природою, тим сильніш їй у голову вдаряє гординя приголомшливих познань 

та вмінь. Тим більше вона зневажає все природнє та  випадкове, тобто 

ірраціональне, у тому числі і об’єктивність психіки, яка не зводиться до 

свідомості. На протилежність суб’єктивізму свідомості, безсвідоме 

об’єктивне» [2, c. 14 ]. 

Взаємодія між свідомим та несвідомим, за В.О.Межжеріним полягає в 

тому, що «..несвідоме – психічна реальність; воно протилежне свідомому, а 

тому може з ним комплементарно (за принципом замка і ключа) взаємодіяти; 

його прояви залежать від людської душі та її функцій; душевна рівновага 

досягається тоді, коли свідоме та несвідоме комплементарно взаємодіють; 

розгубленість свідомості... пов’язана з втратою зв’язку зі світом інстинктів, і ця 

втрата є ітог духовного існування людини в цивілізованому світі; розрив з 

природою призводить свідоме до втрати істинних уявлень…» [там само, c. 15]. 

        Як уже зазначалося, сфера свідомого – це мислення словами та 

категоріями, несвідомого – переважно образами. Крім того, існує ще так 

звана сфера передсвідомого – це сфера взаємодії між першою і другою 

сигнальними системами, в якій образні уявлення переходять у форму слів, 

межова територія, де відбувається робота з переведення несвідомого до стану 

осмислення. Підпорогові імпульси, які не мають достатньо сили, щоб 

пробитися до свідомості, існують у вигляді передчуттів, неясних уявлень 

тощо. Їхню наявність чудово ілюструє авторська методика Н.В.Романь, яка 

була продемонстрована на майстер-класі на ІІІ-й АРТ-терапевтичній 

конференції  (березень 2006р., м. Київ). Учасники стають у дві шеренги на 

відстані приблизно  3-4метрів один від одного. Учасники в першій шерензі 

стоять спиною до другої шеренги. Першій шерензі дається інструкція 

максимально розслабитись. Хтось із задньої шеренги звертається до кого-

небудь із тих, що стоять попереду, протягує до нього руку і вимовляє при 

цьому тільки одне слово «Ти», але це слово може бути вимовлене з різними 

інтонаціями. Той, хто вважає, що звертаються до нього, має підняти руку. 

Серед глядачів цього дійства часто було чути сміх, оскільки той, до кого 

зверталися, зазвичай сумнівався і руки не піднімав, але при цьому він 

починав переминатися з ноги на ногу, крутитися, почухуватися, позіхати і 

т.ін. Було наочно продемонстровано, як реагує підсвідомість через тіло на 

підпорогові імпульси, які не доходять до свідомості. 

При виконанні певних завдань у людини домінує або образне, або 

абстрактно-логічне мислення. Є люди, в яких той чи інший тип мислення 

переважання протягом усього життя (відомий розподіл на «фізиків» та 

«ліриків»). Але ж художник може також розуміти і математику, просто при 

виконанні математичних завдань його мозок на деякий час переключається  

на інший режим діяльності. Саме через це прийнято говорити про 

функціональну (а не морфологічно зумовлену) асиметрію людського мозку. 
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У переважної більшості людей мислення має, так би мовити, «проміжний» 

характер, тобто в ньому присутні як логічні, так і образні компоненти. Крайні 

ж варіанти притаманні або талановитим, або психічно хворим людям.  
Дослідження співвідношення свідомого й несвідомого у психіці людини 

утруднюється слабким зв’язком між окремими науковими дисциплінами. Як 

у західній медицині кожна галузь займається своїм органом, а не лікує 

організм у цілому і через це системні захворювання з великим трудом 

діагностуються і тим паче лікуються, так і в науці маємо схожу картину. 

Нейропсихологія вивчає мозок, а психологія – продукт діяльності мозку. 

Стикаються ці дві галузі науки далеко не тією мірою, якою це було б 

необхідно для пояснення смислу і причин психічних процесів. Певним 

компромісом на цьому фоні постає психофізіологія, але й вона в вивчає 

переважно прояви, а не причини. 

         Розглянемо тепер, що являє собою мала група. Це динамічна відкрита 

система, основою розвитку якої є процеси групової динаміки. Елементами 

системи є члени групи та соціометричні стосунки між ними. Ідентифікація 

членів групи з цінностями групи відбувається паралельно з формуванням 

групових норм та свідомого поля групи. Чим більш згуртована група, тим 

більший тиск вона чинить на індивіда за рахунок сформованості групових 

норм та групової свідомості. 

         Існують певні закономірності проявів групової динаміки, про деякі з 

яких буде сказано пізніше. Заново створена мала група, будь то шкільний 

клас, робочий колектив чи тренінгова група на початку свого існування,  

матиме багато ознак формальної групи і в цілому, такою вона і буде. До того, 

поки не зав’язалися особистісні зв’язки між членами групи, ідентифікація її 

членів матиме суто когнітивний характер, не міститиме яскравозабарвленого 

емоційного компонента. Найважливішим процесом групової динаміки є 

утворення неформальних мікрогруп усередині групи. У формуванні таких 

мікрогруп  найбільшу роль відіграє взаємна симпатія між деякими членами 

групи, причина якої часто буває неусвідомленою. Якщо запитати у членів 

групи на початковому етапі її створення, на основі чого вони обирають при 

соціометричних виборах того чи іншого члена групи, то у багатьох випадках 

можна отримати приблизно таку відповідь: «Ця людина мені подобається 

просто тому, що подобається. Я не можу пояснити, чому саме».  Тобто вибір 

відбувається інтуїтивно, на підсвідомому рівні. 

        У групі бувають і менш міцні, проте теж значущі емоційні зв’язки, що 

виникають у процесі схвалення чи несхвалення якихось дій індивіда. Ці 

зв’язки є важливими, бо вони лежать в основі формування такого  групового 

показника, як ефект «ми й вони». Це почуття, пов’язане з належністю до 

певної групи людей. Поступово формується групова ідентичність. 

Оптимальним є такий варіант, коли розвиток групи відбуватиметься 

одночасно з формуванням групової ідентичності. Це можливо тоді, коли 

група є новоствореною, тобто коли всі учасники групи до того не були 

знайомі один з одним.  
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        У процесі розвитку групи час від часу відбуваються сплески групової 

динаміки. Вони можуть виникати як відповідь на тиск зовнішніх обставин, 

так і внутрішніх факторів. Що ж означає так званий «сплеск групової 

динаміки»? Фактично  це криза групової ідентичності або один з її етапів. Як  

уже зазначалося, групове психічне поле містить свідому й несвідому 

складові.  Криза групової ідентичності якраз і полягатиме у намаганні 

якихось несвідомих компонентів перейти в інший статус – стати належними 

до свідомих надбань групи. Якщо це досить високорозвинена група, то 

подолання кризи призведе до підвищення рівня ідентичності групи, а якщо  

група ще не досягла певної висоти свого розвитку, то, як правило, сплеск 

групової динаміки призведе до виходу з групи деяких її членів. 

Часто групова динаміка пов’язана з утворенням мікрогруп усередині 

групи та конкуренцією між ними. Неправильне вирішення проблем, 

пов’язаних із груповою диференціацією, може призвести до розколу групи й 

утворення антагоністичних угруповань. У цьому разі в мікрогрупах будуть 

сформовані різні ідентичності, аж до формування образу ворога.  

Прояв групової динаміки можливий і при формуванні групи з раніше 

існуючих спільнот. Якщо до створення групи частина людей знали один 

одного і між ними були тісні стосунки, то розвиток піде по іншому сценарію. 

Новостворена група складатиметься з окремих мікрогруп з уже сформованою 

ідентичністю. Почнуться конкуренція між цими угрупованнями, боротьба за 

групове лідерство, за якою стоїть боротьба ідентичностей.  

Ранній сплеск групової динаміки трапляється і тоді, коли основу групи 

становлять знайомі між собою люди, а решта є так званими «новачками». 

«Старе ядро» несвідомо прагнутиме зайняти центральне місце в групі, 

витісняючи на периферію «нових» членів з погрозою видалення їх із групи 

взагалі, бо сприйматиме прихід інших членів групи як зміну складу, а не як 

формування нової групи. «Старе ядро» групи вже має деяку сформовану 

ідентичність, яку не поділяють «новачки». Прикладом може бути 

новоутворений клас, в якому значна частина учнів навчалася разом у 

попередньому класі; «старе ядро» прагне зайняти центральне місце в ньому й 

виштовхнути на периферію «нових» членів групи.  

Один із проявів групової динаміки – ідентифікація деяких членів групи 

з лідером, що згуртовує групу та веде її за собою. В цьому разі, як правило 

мають місце емоційні ідентифікації, механізм яких описаний ще Фрейдом. 

Може також виникнути проблема взаємодії формального лідера (наприклад 

педагога) і неформального (авторитетного учасника групи, шкільного класу 

тощо).  

Зміна структури групи (особливо такої, де склалися близькі стосунки) 

завжди сприймається болісно, що й викликає кризу взаємин, в основі якої 

лежить криза ідентичності. Особливе значення мають неусвідомлювані її 

компоненти, а саме: усі розуміють, що група нова, а емоційні стосунки 

будуються за принципом старих прихильностей. Через певний час (інколи до 

одного року) в групі утворюється нова ідентичність, і група стає новим 
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груповим суб’єктом, що відповідає новій структурі групових стосунків. Нова 

ідентичність сформується тільки після подолання кризи.  

Ідеальною є ситуація формування нової групи, якщо ніхто з учасників не знав 

один одного раніше, а також ні в кого не було будь-яких колишніх стосунків 

з лідером. Тоді розвиток групи йде поступово, паралельно з розвитком 

групової ідентичності.  

До сказаного додамо, що у формальній або близькій до формальної 

малій групі глибинні ролі за звичайних обставин активуються рідко. Процес 

групової динаміки крутиться переважно навколо соціальних ролей. А у 

психотерапевтичній групі, навпаки, групова динаміка стимулює й активує 

глибинні процеси. Динаміка в психотерапевтичній групі може бути дуже 

напруженою, але під керівництвом тренерів вона має вивести групу на більш 

високий рівень розвитку. Якщо конструктивного вирішення конфліктів у 

групі не відбувається, це зазвичай призводить до зменшення згуртованості 

групи та виходу з неї деяких членів.      

Деякі сучасні «реаліті-шоу» існують якраз завдяки  проявам групової 

динаміки. Наприклад, «Дом-2», «Останній герой» та ін. Тисячі глядачів, 

затамувавши подих, очікують та намагаються вгадати, хто з учасників 

наступним покине шоу? Можливо, популярність подібних програм пов’язана 

з тим, що людина – істота соціальна і в її психіці закладено певні ресурси як 

здатність до боротьби у процесі групової динаміки за краще місце для себе. 

Групова ідентичність лежить в основі проявів групової динаміки. Чим вищий 

рівень розвитку внутрішньогрупових стосунків, тим помітнішими можуть 

бути динамічні процеси. Розвиток групи рано чи пізно спричиняє помітний 

сплеск динамічних процесів. Навіть синергетичні групи не є монолітними й 

непорушними, вони можуть потерпати від негативних проявів групової 

динаміки аж до розпаду групи. Прояви ідентичності, як правило, стрімко 

зростають у періоди активізації групової динаміки.  

Висновок. Отже, групова динаміка в малих групах пов’язана з 

розвитком групової ідентичності. Одна з головних закономірностей полягає в 

тому, що зростання (або сплески) групової динаміки відбуваються в періоди 

криз групової ідентичності, тобто коли відсутня загальногрупова 

ідентичність, а ідентичності окремих частин групи вступають у суперечності. 

Будь-яка зміна структури стосунків у групі, соціометричного статусу 

учасників тощо може бути причиною групової динаміки. При цьому можуть 

бути задіяними як свідомі, так і несвідомі механізми, що функціонують у 

діалектичній єдності.  
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Бібліотерапія як метод психологічного моделювання складних 
систем (результати прогнозування ситуації в Україні) 

 
Починаючи з грудня 2013 р. нами була проведена низка робочих груп 

щодо ситуації в України за різними психологічними позиційними 

методиками, зокрема: методом системних розстановок за Бертом 

Хеллінгером, методом системного моделювання, співпричетної 

християнської психотерапії. Результати тією чи іншою мірою перегукувалися 

з результатами інших груп (зокрема, команд О. Арестовича, О. Петканича та 

ін.), які проводилися в Києві. Отримані прогнози цілковито справджувалися у 

реальному житті.  

Проте загострення і невизначеність ситуації в країні спонукали нас 

більш глибинно вивчити проблему, підійшовши до неї з особливою повагою, 

що своєю чергою зумовило більш виважинішого установлення часу і 

простору проведення роботи, зокрема, виділити час виключно для цієї 

роботи у просторі «святого місця» (Богородичний центр в Україні в 

Зарваниці), а також відповідно до цього місця, стану душі. Група складалася 

з представників всіх апостольських конфесій (віряни УГКЦ та РКЦ, 

православні УПЦ КП, православні УПЦ, православні УАПЦ), які мають 

досить активну релігійну практику.  

За базову методику було обрано різновид бібліотерапії, що грунтується 

на християнський співпричетній терапії. Християнська співпричетна терапія 

належить до групи методів психологічного моделювання складних систем 

(ПМСС) і є системною позиційною проективною методикою. Як і будь-яка 

ПМСС вона виходить з положення, що кожен окремий елемент системи 

містить в собі інформацію щодо цілісної системи: нічого в світі не існує саме 

по-собі, будь-який об’єкт чи суб’єкт є елементом різних за складом та 

устроєм систем. Наприклад: особистість – належить родинній системі, 

виробничій системі, суспільно-соціальній системі, тобто утворює системну 

взаємодію з будь-яким іншим суб’єктом взаємодії. Зазвичай усі соціально-

духовно-психологічні системи базуються на тих же самих законах, що і 

біологічна (тобто, кожна клітина організму містить в собі інформацію про 

цілісний організм). Бібліотерапевтичний напрямок сопричасного підходу 

дозволяє прожити сторінки Святого Письма з позиції особистісних смислів, 

які проявляються через внутрішні проективні образи і активізуються 
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груповим потенціалом (структурною системою, утвореною групою із 

незалежних особистостей, які є носіями культурної реальності своїх власних 

систем: сімейної, родинної, спільнотної, професійної, суспільної тощо) через 

резонування базових для всіх людей емоцій.  

Існують два способи застосування даної методики:  

1. через чітку заздалегідь підготовлену послідовність уривків з Біблії, що 

відображають суть потреби групи (наприклад: покликання жінки, 

покликання чоловіка, виховання дітей, гріх як хвороба, покаяння тощо);  

2. шляхом довільного відкриття сторінок святого Писання і дослідження 

особистісних смислів актуальних проблем і потреб через відкритий уривок.  

У програму семінару, присвяченого особистісним виборам людини та її 

відповідальності як за власне життя так і за світ в цілому, що відбувся в 

Зарваниці (1–4 травня 2014 р.), входило дослідження духовно-

психологічного простору сенсу подій, які наразі відбуваються в Україні. Це 

питання планувалося розглядати  лише з позиції презентації методу 

системно-структурних ростановок (3.05.2014 р.). Натомість, мета презентації 

блоку 2.05.2014 р. полягала у дослідженні виключно особистісної структури 

відповідальності в учасників групи засобами позиційної бібліотерапії.  

Після молитви з наміромі глибинного пізнання суті речей і власної 

відповідальності, були у довільний спосіб відкриті сторінки Біблії,  на яких 

виявилася книга Пророка Аггея (2, 1/8), що гласить:  

«1. Сьомого місяця, двадцять першого дня, надійшло через пророка Аггея 

таке слово Господнє:  

2. «Скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, правителеві Юдеї, та Ісусові, 

синові Йоцадака, первосвященикові, й останкові народу: 

 3. Хто зоставсь між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви 

його бачите тепер? Чи не здається він наче ніщо в очах ваших?  

4. Та ти, Зоровавеле, кріпися! – слово Господнє, кріпись і ти, Ісусе, сину 

Йоцадака, первосвященику! Кріпись, увесь народе краю, – слово Господнє. До 

праці! Я бо з вами, – слово Господа сил.  

5. Союз, що я був заключне з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій 

пробуває між вами; тож не бійтесь!  

6. Бо так каже Господь сил: Ще трохи, і я потрясу небом і землею, морем і 

сушею.  

7. Я потрясу всіма народами, і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім 

цей славою, – каже Господь сил.  

8. Мені належить срібло, мені – золото, слово Господа сил. 9. Слава цього 

останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил, і я цьому 

місцю дам мир», – слово Господа сил».  

Триразове прочитання цього уривку показало наступну послідовність 

базових смислових утворень: «Кріпися!», «Кріпись увесь народе краю», «До 

праці!» «Я бо з вами, – слово Господа сил», «Союз, що я заключив із вами, як 

ви виходили з Єгипту, і дух мій пребуває між вами; тож не бійтесь!» «Ще 

трохи, і я потрясу небом і землею, морем та сушею», «Потрясу народами», 

«І прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, – каже Господь 
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сил», «Мені належить срібло, мені – золото, слово Господа сил», «Слава 

цього останнього дому буде більша, ніж першого…», «І я цьому місцю дам 

мир», –слово Господа сил».  

У позиційних системних методах існує розуміння того, що кожен 

елемент системи є закономірним, а не випадковим, навіть якщо цей елемент 

входить у  систему, на перший погляд, випадково. Так, при наміри прочитати 

відкритий уривок втретє, виявилося, що сторінка була перегорнута, а на тому 

місці, де починався потрібний уривок, слова: «7. Аж ось вийшов ангел, що 

говорив зі мною, і другий ангел вийшов йому назустріч.  

8.1 сказав до нього: «Біжи й скажи цьому хлопцеві так: Єрусалим буде 

заселений поза мурами з-за сили людей та худоби, що буде серед нього.  

9. Бо я буду для нього, – слово Господнє, – вогненним муром навкруги й я буду 

його славою посеред нього».  

10. «Гей, гей, утікайте з північного краю, – слово Господнє, – бо я 

порозкидаю вас як чотири вітри небесні, - слово Господнє!» І це виявилося 

пророцтво з книги Пророка Захарія» [2, c. 7/10].  

Звісно, для містика самі уривки вже є відповіддю на актуальні кожному 

учаснику питання щодо долі Батьківщини, бо обговорення цих уривків чітко 

показало, які особистісні смисли усіх учасників групи були співзвучними як 

до базових елементів, так і до сутнісної спрямованості тексту. І попри те, що 

оптимістично-ключовою була обіцянка Бога, про «славу дому» та «мир» 

цьому місцю, все ж намір дослідження відповідальності як особистісної, так і 

групової в структурі буттєвого простору втілення цих намірів поставило 

низку завдань, зокрема:  

1.визначити місце та роль всіх структурних елементів уривку у буттєвому 

просторі сучасної української історії;  

2. дослідити простір суспільної групової та особистісної відповідальності в 

структурі наявного розгортання сценарію подій в Україні;  

3. визначити «зону співпраці з Творцем» у втіленні проявленої Святим 

Письмом обіцянки щодо відновлення «Його Слави на цьому народові».  

У процесі окреслення базових фігур для роботи були визначені 

початкові ключові фігури: «Слава Господня», «Єгипет», «вихід обраного 

народу з Єгипту», «народ», «золото та срібло, що належить Богові».  

У структурі диференціації та руху фігур, а також з позиції додаткової 

активності суб’єктів простору, ми дістали такий сутнісний розподіл 

попередньо окреслених та нових важливих системних елементів:  

1. «Слава Господня»  

2. «Духовний Єгипет» – Росія як носій усієї системи імперських вірувань, у 

тому числі часів радянської епохи, спільно з тими структурами, які живуть у 

цій системі мислення, хоча і територіально можуть належати до інших країн 

(тобто «Духовний Єгипет» - це як спрут, де Росія утворює його тіло і великі 

потужні щупальці, а «структури спільності» – дрібні щупальці)  

3. «Вихід обраного народу з Єгипту» – Київський Майдан періоду грудень-

лютий (2013/14 рр.).  
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4. «Фараон Єгипту» – В. Путін, мета якого за будь-яку ціну чи повернути 

обраний народ, чи його знищити.  

5. «Золото та срібло, що належить Богові» – базові цінності як скарби 

народів.  

6. «Вавилон» – Америка, як цілісна держава.  

7. «Сусіди» – Європейські держави  

8. «Друзі» – країни Речі Посполитої – Польща та Литва.  

9. «Дім» – Україна як цілісна структура, земля з усім тим, що на ній є, з її 

історичними кордонами.  

10. «Народ» – український народ  

11. Дух українського народу.  

На нашу думку, виявився сутнісно цікавим розподіл образу Росії як 

Духовного Єгипту та Америки як Духовного Вавилону. Обраний народ був у 

рабстві як в Єгипті, так і у Вавилоні (місці змішання народів та культур, 

потужному центрі науки та освіти, найсильнішої держави того часу). Проте 

кінцеві дії щодо обраного народу правителів цих країн суттєво різнилися. 

Якщо брати до уваги історичний контекст, то правитель Вавилону Кир 

дозволив представникам обраного народу, які знаходились в вавилонському 

полоні, повернутися на свою батьківщину і відбудувати свій храм в 

Єрусалимі, натомість фараон Єгипту намагався знищити народ, що вийшов з 

єгипетської неволі.  

Коли усі фігури – елементи системного простору української дійсності 

були диференційовані і вишикувалися у стабільну систему, ми отримали такі 

взаємодії у цій системі. Центральною до всієї системи буттєвих елементів 

була фігура Київського Майдана періоду грудня – лютого, яка чітко дивилася 

на «Славу Господню». Саме в цей період у системного елементу було 

відчуття світла та сили, що надходили згори. «Дім», тобто Україна ніби 

осторонь спостерігала за тим, що відбувається. Натомість народ переживав 

спільність з Майданом. Проте «дух українського народу» мав неоднозначну 

поведінку, в якій спостерігалася частково як фантазія, так і дитяча 

безвідповідальність за все, що відбувається. «Духовний Єгипет» мав яскраве 

почуття ненависті щодо фігури «Виходу обраного народу з Єгипту». На хвилі 

цього протистояння, Україною зацікавився «Вавилон», який з одного боку 

ставився до України як до малої дитини (тобто не сприймав серйозно), а з 

другого – почав будувати власні плани щодо її землі (не в контексті 

володіння, а в контексті економічного використання). «Духовний Єгипет» 

почував себе головною фігурою і намагався контролювати абсолютно всі 

фігури простору, не звертаючи уваги на те, що його насправді ніхто не 

сприймав серйозно і ніхто не збирався з ним вступати в серйозні стосунки. 

Фігура виявилася дуже агресивною. Було багато ненависті як до Майдану, 

так і до всіх, хто був прихильний до нього. Цій фігурі вдалося з активізувати 

сварку між «Україною», «народом» та «духом народу». «Духовний Єгипет» 

разом з «фараоном» готовий був потопити все в крові аби, або повернути 

народ з «виходу», аби знищити його. Щодо «танків» як образу – це не 

питання: не має значення чи – це будуть танки фізичні, чи психологічні, 
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«Духовний Єгипет» разом з фараоном їх запускає. Тобто танки на території 

України – це цілком ймовірна реальність, хоча сучасні війни обходяться 

найчастіше танками психологічними та духовними.  

Єдиними справжніми друзями для України виявилися країни Речі 

Посполитої – Литва та Польща. Проте вони не бачили фігури «Божої Слави» 

і, прагнучи допомогти,  водночас хаотично діяли, розвертаючи фігури від 

«Божої Слави» до інших учасників процесу. Водночас «Базові Цінності» 

поступово перестали розпізнаватися всіма фігурами системи. Фігура 

«Базових цінностей» переживала справжній страх не тоді, коли біснувався 

елемент «Духовного Єгипту», а тоді коли «Духовний Єгипет» посміхаючись 

почав за допомогою ниток смикати всі фігури українського простору. 

«Майдан» утратив зв’язок з «потоком згори» і вступив у з’ясування 

стосунків з «народом». «Духові народу» ці взаємодії були більше розвагою, 

ніж справою. «Народ» почав дратуватися на «майдан», який з одного боку 

відчув себе використаною та покинутою дитиною, а з іншого – тим, хто по 

компенсаторному принципу намагався довести власну значущість. Всі 

елементи взаємодіяли хаотично. «Єгипет» та «Вавилон» вступили в 

суперечку, кому належить «дім» – Україна. Бо цей «дім» – земля має ресурси 

у своїх глибинах (образ не уточнювався, але схоже було на корисні 

копалини). «Але «бездонна дірка-могильник» в серці та  тілі країни не дають 

цій землі розкритися, бо сама земля «протистоїть гріхові» і «мстить 

людям» (це текст із середини самоорганізувавшогося інформаційного поля).  

У учасників простору виникло відчуття потужного кровопролиття і що 

жертви на Майдані, це не останні жертви в Україні (цяа робота відбулася 

другого травня в першій половині дня і про події в Одесі її учасники 

дізналися лише по приїзді до Києва 5.05.2014, тобто через 2 дні по трагедії).  

Звісно, до такого деструктивного процесу призводять багато факторів. Тобто 

процес переходу від слідування «Божій Славі» до хаосу, має свою 

обумовленість. То ж наступним завданням було – віднайти 

внутрішньоукраїнські причини, що зупинили конструктивність процесу 

розвитку подій.  

У результаті поступової диференціації образів, ми дістали дві базові 

деструктивні фігури, що унеможливлюють або суттєво гальмують процес 

руху до «Божої Слави», а саме: 

1) смерть безневинних дітей ще з лона матері 

2) молитва за мир.  

Отримане виходило за межі наших початкових позицій і припущень. За 

допомогою системи структурних елементів, презентованих в даній системі і 

через переживання особистісних смислів учасників групи (серед яких були 

як жінки, так і чоловіки) було виявлено, що доки Україна буде стояти на 

кістках «невинно вбитих немовлят» вона не зможе рухатися до «Божої 

Слави», навіть за умови «обраності». Тобто перший закон, який має бути 

прийняти в Україні – це закон про заборону абортів, а якщо казати точніше, 

то закон, який має визнавати на законодавчому рівні цінність людського 

життя від моменту зачаття до біологічної смерті (і при цьому будь-яке 
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штучне переривання життя у життєвому проміжку має визнаватися за 

вбивство). Мають бути здійснені повне перепрошення і покаяння народу за 

всі смерті, спричинені на цих землях.  

Є дані, що за час існування незалежної України (від 1991 р.) було 

здійснено понад 40 млн. абортів (проте офіційні дані значно менші, але вони 

не враховують так звану вакуум-регуляцію, що є абортативним засобом на 

ранніх термінах вагітності та наслідки дії абортативних засобів контрацепції 

– спіралі, пігулки тощо) [1; 2]. Тобто, за великим рахунком, ми маємо справу 

із знищенням тільки за часи незалежності України цілого народу, тобто були 

знищені наші майбутні вчителі, військові – захисники, лікарі, хлібороби, 

винахідники і т.ін. В кожного із нас є провина в цьому. Навіть тих, хто ніколи 

не робив аборти і був їх противником. Бо важливо усвідомити, що своєю 

мовчазною згодою ми давали дозвіл на це беззаконня на нашій землі. І це 

потребує глибокого покаяння та сповіді, а також покаянної молитви перед 

усіма тими дітьми, яких знищили ми, чи інші, доки ми мовчали і просто 

відсторонювалися від проблеми. Бо інакше наші молитви подібні до молитви 

фарисея «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, – грабіжники, 

неправедні, перелюбці, або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх 

прибутків даю десятину. Дякую тобі Боже за те, що я не такий як отой 

грішник» (Лука, 18; 10-12). Проте лише молитва грішника, який зась очей  

звести до неба і тільки б’є себе в груди, кажучи: «Боже, змилуйся надо мною 

грішним!» (Лука 18; 13), дає надію на спасіння.  

Другою несподіванкою для нас виявилася деструктивність «молитви за 

мир». Як відомо, зараз майже всі церкви в Україні моляться за мир, але саме 

ця молитва утворює «духовне болото» і розвертає увагу всіх структурних 

елементів системи на себе, відвертаючи від «Божої Слави», перебуваючи у 

просторовому протистоянні до останньої.  

Подальший аналіз показав, що в молитві за Україну, люди перестали 

просити про здійснення «Божої волі», а заявили власний вибір і волю на 

«мир за будь-яку ціну». Тобто активізували стару радянську модель 

патологічного страху «будь що, аби не було війни», а Творець, який планував 

«потрясти небом і землею» на етапі очищення, дав згоду на вибір людини. 

Проте той вибір не веде до «Божої Слави», а створює ілюзію «спокою», що 

перетворює весь простір на болото і зупиняє всі конструктивні (хоча і 

короткотривало болючі) процеси. Тобто говорячи мовою медицини, замість 

того, щоб провести болючу операцію з вичищення загноєнь, рани поверхнево 

змащують для зовнішнього загоєння і тим самим затягують процес, який 

виливається у сепсис і врешті-решт смерть.  

Тобто, виходячи із сутності речей і особистісної відповідальності за дії, 

які ми чинимо, було б логічно всім церквам відмовитися від молитви за мир, і 

просити лише Бога про здійснення «Його Святої Волі», про очищення, 

просвітлення і освячення народу і України та виведення його у простір 

«Божої Слави».  

Саме в процесі виявлення зазначених деструкцій активізувався 

системний елемент «Цінності», який став на шляху перешкоди «Молитви за 
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мир», і постав у молитві до «Божої Слави». При цьому самі «Базові 

цінності» стали уособленням молитви за Україну до Пресвятої Богородиці. 

На цьому етапі у систему ввійшов «Український цар», який трохи «підкосив» 

«Молитву», але вона лише впала на коліна, проте майже не помітила цього, а 

продовжувала свою справу. «Український цар» бачив лише «Україну – Дім»,  

«Народ», «Дух українського народу» та заручався підтримкою як «Духовного 

Єгипту» так і «Вавилону», – він бачив лише політику. Це ще раз показало, що 

не конче принципово кого оберуть Президентом, схема дії буде тотожною. 

Жодна з кандидатур на даному етапі не здатна бачити «Божу Славу» і в плані 

«виходу Україні на світло» не відіграє суттєвої ролі, а вибори потрібні тільки 

як зона окреслення правового поля (хоча це дійсно надзвичайно важливо для 

уникнення хаосу). Лише особистісний вибір кожного із нас, особистісна 

відповідальність за власні вибори і вчинки має справжнє значення.  

При усвідомленні цього, на підтримку «Базових цінностей» вийшло ще 

дві фігури, якими виявилися в сутнісному відображенні фігури Архангела 

Михаїла та Гавриїла. І тут важливої ролі набуває «чоловіча молитва» до 

«Архистратига Михаїла», до всіх ангелів та архангелів. Якщо брати позицію 

колективного несвідомого, то образ Архангела Михаїла ототожнюється із 

захисником, який тримаючи меч в руці бореться зі злом. Тобто чоловіча 

позиція має бути не тільки молитовна, а й воїнственно – захисна. Образ 

Архангела Гавріїла віддзеркалює «Добру новину», іншими словами новину 

про «народження Спасителя», а себто, новину про початок нової епохи.  

На додаток у системі проявився ще один важливий елемент, а саме: загальна 

молитва до святих народів, про їхнє заступництво за ці народи. Особливо 

важливою виявилася «Молитва до святих російського народу». Тобто в 

сутнісному контексті, важливо «щоб ці святі вимолили у Бога ласку 

правдивого покаяння, просвічення та освячення для російського народу».  

Подальший рух у системній взаємодії елементів показав, що молитва –

цінності – «золото та срібло Бога» набув сутності скрізь материнську 

молитву серця за своїх дітей. Системний елемент «Цінності» впав в обійми 

«Образу матері в молитві», фігура якої поступово «перетворилася» на 

«Богородицю», і почав ридати за своїх дітей. А головним гаслом цієї 

молитви–ридання стало: «Чужих дітей не існує». І тоді жінки, які були серед 

пасивних учасників групи за внутрішнім покликом почали ставати 

навколішки, долучаючись до молитви за дітей до Пресвятої Богородиці (в 

даному випадку використовувалася молитва «Під твою милість прибігаємо, 

Богородице Діво…», яка є однією з найдавніших християнських молитов і 

датується дослідниками ІІІ ст. нової ери). І це була молитва за ненароджених 

дітей, молитва за всіх безвинно загиблих, починаючи від Голодомору та 

репресій, замордованих в концтаборах, дітей сиріт та дітей занедбаних при 

живих батьках. І це водночас молитва-подих і молитва-дія. Молитва, що 

проявляється також у вирішенні проблеми соціальних сиріт в Україні через 

всиновлення. Молитва, яка виводить нас із забуття і проявляє слова 

Господні: «Хто приймає дитину в ім'я Моє..." Бог в боргу не лишиться». Це 

молитва за жінок, які народжують дітей попри війни, попри тяготи, бо 
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народження дітей в ці нелегкі часи – це також «молитва», молитва віри та 

перемоги над страхом. Добре виховання дітей, передача їм вогню віри і 

спільна молитва - це найбільша перемога над «Духовним Єгиптом».  Бо саме 

ці жінки, які нерідко є ніби викинутими із суспільного життя: мами-

християнки, що моляться над колискою, і творять нині історію...  То ж жінки 

України мають стати у молитві до Пресвятої Богородиці і просити за своїх 

дітей (бо цими «своїми дітьми» є кожна дитина, яка живе на цій землі: 

народжена чи ненароджена, велика чи маленька, юна чи літня, майданівець 

чи сепаратист – це все наші діти). Матері мають ставати разом зі своїми 

маленькими діточками, а особливо з ненародженими. Бо їх чисті серця, злиті 

у спільній молитві, доходять до самого Бога.  

І попри те, що у просторі виникав образ «Єгипетських танків», які 

прагнули знищити все на цій землі, материнська молитва зупиняла їх. Але 

тут мова йде не про формальну молитву. Це глибинна молитва 

материнського серця: лагідна, щира, глибока, без страху та осуду, смиренна 

молитва за своїх дітей. Молитва матерів, які виходять на танки з вервичкою в 

руках і з любов’ю до своїх дітей та сідають перед залізними агресорами, не 

оглядаючись назад і лише довіряючи Богові своїх дітей. Це має бути 

молитовна жертовність Авраама, коли він готовий принести Богові в жертву 

власного сина, це жертовність Богородиці, коли вона стоїть під хрестом, бо 

лише так може бути виміряна та жертва власним життям заради навернення 

та розкаяння дітей. Це молитва-прощення «Боже, пробач їм грішним, бо вони 

не відають, що творять»… І танки зупиняються… Але на цю молитву має 

бути здійснений особистісний вибір кожною окремою жінкою (скільки в 

Україні жінок здатних на таку молитву і на таку дію знає лише Господь Бог).  

Тоді в структурі системного простору групи почалися зміни… «Майдан», 

«Україна», «Народ», «Дух українського народу» розвернулися у бік «Божої 

Слави». До українських матерів почали долучатися матері Росії і кількість їх 

все зростала і зростала. І через молитви російських матерів «Духовний 

Єгипет» почав розпадатися і на його руїнах стала відновлюватися Росія, яка 

вслід за Україною розпочала рух у простір «Божої Слави». За ними почали 

змінювати напрямок і всі країни починаючи від Польщі та Литви, закінчуючи 

Америкою. Розпочалася нова епоха, епоха, де в основі буття постає Бог.  

Як бачимо, результат системної роботи був тотожним тому, який ми 

отримали через Біблійний уривок. Проте ця робота дозволила нам визначити 

не тільки результати, але й шлях отримання цих результатів через духовно-

психологічну віднову, яка передбачає:  

 - прийняття закону про цінність людського життя від моменту зачаття; 

 - молитва-перепрошення всього народу за вбивство безневинних; 

 - покаяння за особистісну байдужість і бездіяльність щодо безневинних 

жертв; 

 - оплакання-молитва (дні пам’яті – реальні, а не формальні) загиблих у 

голодоморах, репресіях, концтаборах; 

 - чоловіча молитва до Архангелів як духовна, так і дієва (здатність захищати 

свій «Дім»); 
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 - загальна молитва до святих народів, а особливо до святих російського 

народу, про покаяння, очищення, просвічення і освячення їхнього народу та 

його вихід на «Божий шлях»; 

 - народження дітей і виховання їх в християнських цінностях; 

 - усиновлення дітей, щоб відбулася повна ліквідація соціального образу 

сирітства; 

   - материнська молитва до Пресвятої Богородиці про заступництво за дітей з 

глибоким розуміння того, що чужих дітей не існує (зокрема: «Богородице 

Діво, радуйся…» «Під Твою милість прибігаємо…», вервичка, акафісти, 

літання тощо). Молитва за Україну. Жертовна готовність матерів сісти в 

молитві перед танками (якщо виникне така ситуація), затуливши їм своїми 

тілами проїзд; 

 - загальна відмова від молитви «За мир» і початок молитов «За здійснення 

Божої волі» (на кшталт: «Господи я нічого не знаю, але Ти знаєш», «Нехай 

буде воля Твоя» і т.д.), за наше оновлення, просвічення, освячення саме у той 

спосіб, який Творець для нас приготував (і навіть якщо ми цього не 

розуміємо); молитов, щоб на наших землях була «Слава Господня» і усі 

українці, незалежно від національності, відгукнулися на покликання Творця і 

розпочали служити у той спосіб, який найбільше розкриває у кожному з нас 

«образ і подобу Божу». 

 

Література 

 

1. Україна – лідер за кількістю абортів [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу: http://health.unian.ua/country/830217-ukrajina-lider-za-kilkistyu-

abortiv.html  

2.[Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://infolight.org.ua/content/dinamika-ta-geografiya-abortiv-v-ukrayini–2005-

2012-roki]  
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Свідомі і несвідомі аспекти групової взаємодії 

 
Розглянуто психологічні аспекти групової взаємодії, у якій  виникають феномени 

групового свідомого і несвідомого як взаємодії свідомої і несвідомої сфер психіки 

кожного члена групи. Показано, що умовах освітнього середовища породжується 

спільність групових інтересів, потреб, норм, цінностей, цілей і смислів членів групи та 

втілюється у встановленні психологічної близькості у взаєминах, здатності йти на 

конфронтацію, толерантності. На основі суб’єктності, ідентичності та образу «Я» 

особистість виробляє систему ставлень, яка стає основою вибору типу рольової поведінки 

у взаємодії, а також враховується нею при встановленні взаємин.  

                                                         
17
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Ключові слова: групова взаємодія, групова свідомість, групове несвідоме, рольова 

взаємодія, взаємини, психологічна близькість. 

 

В статье рассмотрены психологические аспекты группового взаимодействия, в 

котором  возникают феномены группового сознательного и бессознательного как 

взаимодействия сознательной и несознательной сферы психики каждого члена группы. В 

условиях образовательной среды порождается общность групповых интересов, 

потребностей, норм, ценностей, целей и смыслов членов группы и воплощается в 

установлении психологической близости во взаимоотношениях, способности идти на 

конфронтацию, толерантности. На основе субъектности, идентичности и образа "Я" 

личность вырабатывает систему отношений, которая становится основой выбора типа 

ролевого поведения во взаимодействии, а также учитывается ею при установлении 

взаимоотношений.  

Ключевые слова: групповое взаимодействие, групповое сознание, групповое 

бессознательное, ролевое взаимодействие, взаимоотношения, психологическая близость. 

 

Psychological aspects of group interaction are considered in the article. Phenomena of 

group consciousness and group unconsciousness as interaction of conscious and unconscious 

sphere of psychic of every group member are occurred. It is shown that in the conditions of 

educational environment solidarity of group interests, needs, norms, values, aims and senses of 

group members is created. It is embodied in establishment of psychological closeness in mutual 

relations, ability to confront, tolerance. It is stressed that on the basis of subjectivity, identity and 

self image of personality produces the system of relations, that becomes the basis of choice of 

the type of role-play behavior in intercation, and also is considered while establishing mutual 

relations.  

Keywords: group interaction, group consciousness, group unconsciousness, role interaction, 

mutual relations, psychological closeness. 

 

Проблема.  Сучасні суспільні трансформації зачіпають не тільки різні 

сфери соціальних відносин, але й суттєво впливають на психологію кожної 

людини та особливості групової взаємодії. Оновлення системи цінностей 

створює специфічну ситуацію, яка вимагає від кожної людини самостійного 

вибору, способів самореалізації і досягнення особистого успіху. Однак 

розуміння усього різноманіття соціальних проявів неможливе за умов 

виключно раціонального підходу до них. Ірраціональні, неусвідомлені та 

несвідомі явища, тобто ті, що виходять за межі свідомої референції, також 

повинні знайти своє місце в науковому уявленні про суспільство і соціальну 

взаємодію. Дослідники зазначають, що картина соціальних змін пов’язана із 

мірою адаптованості людей до самих цих змін, яка відображає рівень 

особистісної суб’єктності у перебудові власного життя [5]. 

Присутність несвідомого в соціальному просторі вже дістала своє 

відображення в працях Е. Дюркгейма, К. Юнга, З. Баймана, Р. Парка, Е. 

Берджесса, Н. Еліаса, Г. Бейтсона, Ю. М. Лотмана, З. Сікевич. Вони довели, 

що «досвідомі» й несвідомі відчуття і образи відіграють важливу, а іноді 

вирішальну роль при встановленні та підтримці порядку як системи відносин 

і дистанцій між групами та індивідами, оскільки базуються на древніх 

архетипах поведінки, антропологічній оцінці, почутті «ми – не ми». Завдяки 

роботам М. М. Бахтіна, Г. Лебона, Г. Тарда, Н. Смелзера та ін. був розкритий 

механізм реального втілення несвідомого у феномені масової поведінки, 
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редукованих, спрощених форм соціальної взаємодії, що долають вимоги 

нормативного поводження у суспільстві та можуть демонструвати пряме 

протиставлення ньому. Концепція символічного інтеракціонізму (Дж. Мід, Г. 

Блумер, Ч. Кулі) тлумачить соціальну взаємодію через посередництво знаків, 

значень, символів. З цих позицій сприйняття людей один одним у соціумі й 

утворення нового змісту, сенсу і цінностей відбуваються шляхом 

інтерпретацій реципієнтом тих смислових значень, які він «зчитує» в процесі 

соціальної комунікації здебільшого несвідомо. П. Бергер, Т. Лукман, Г. 

Гарфінкель у своїх працях показали процедури символізації дійсності, коли 

остання може містити як обумовлені миследіяльністю верификовані форми, 

так і зовсім несвідомі. 

Суб’єктність людини, визнання різноманіття і збільшення можливостей 

індивідуальної самореалізації й творчого потенціалу, набуття нею досвіду 

соціальної взаємодії допомагає їй реалізовувати вплив на процеси в різних 

ситуаціях соціуму. 

Мета статті: визначити свідомі і несвідомі аспекти, особливості та 

ланки перебігу групової взаємодії та накреслити наукові засади дослідження 

свідомого і несвідомого у груповій взаємодії в освітньому середовищі. 

Сутнісними ознаками малої соціальної групи є тривалі безпосередні контакти 

її членів у спілкуванні та взаємодії, групові ідеали, уявлення та звички, що 

існують і повторюються в кожній індивідуальній свідомості (Ф. Олпорт, О. І. 

Донцов). Групова взаємодія — це сукупність комунікативних та операційних 

міжособистісних зв’язків, необхідних для спільної діяльності.  

Головна особливість соціальної взаємодії полягає в тому, що вона є 

процесом впливу індивідів один на одного. Інакше кажучи, у процесі 

взаємодії має місце вплив свідомості, інтересів, потреб, поведінкових 

настанов однієї людини на іншу та навпаки. До складу соціальних взаємодій 

входять окремі соціальні дії, статусно-рольові відносини, обмін образами та 

символами. Єдність смислів і форм діяльності породжує спільність психо-

логічних ознак групи, передусім «групової свідомості». Такими ознаками 

можна вважати групові інтереси, потреби, норми, цінності, цілі, смисли. 

Кожний член групи усвідомлює свою належність до групи завдяки 

привласненню цих характеристик, усвідомленню психологічної спільності з 

іншими членами цієї соціальної групи. Велику роль відіграють 

неусвідомлювані або недостатньо усвідомлювані аспекти взаємодії між 

індивідами, хоча вони погано піддаються контролю та корекції через свою 

латентну природу та прихованість від свідомості. Тому універсальним прин-

ципом входження до певної спільноти є формування і усвідомлення почуття 

«ми», що засвідчує належність до певної групи (хоча іноді цей феномен може 

бути й неусвідомлений). Саме тут виявляється соціально-психологічна 

специфіка групи, що визначає ознаки, які роблять групу психологічною 

спільнотою і дають змогу кожному членові ідентифікувати себе з групою. 

Можна говорити про феномени «групової свідомості» та «групового 

несвідомого», які складаються із взаємодії свідомої і несвідомої сфер психіки 

кожного члена малої групи. З одного боку, всі процеси спілкування, взаємодії 



62 

 

людей і міжособистісні стосунки у групах є проявом групової свідомості, а з 

другого, групові несвідомі психологічні феномени обов’язково присутні як 

складова частина групових відносин [1]. Поняття про групове несвідоме є 

аналогом «колективного несвідомого» К. Г. Юнга, тільки віднесене до 

менших груп і систем, і його можна розглядати як частковий випадок 

феномена колективного несвідомого. Це «групове несвідоме» виявляється у 

загальних міфах, символах, легендах, героях, поведінці, переконаннях, 

припущеннях, побоюваннях та інших прихованих почуттях групи; ці явища є 

сукупностями думок, образів, енергетичних відчуттів і дій (Harvey Stout). 

 Телевзаємини, описані Я. Морено, є свідченням на користь несвідомої 

взаємодії, яка не може бути зведеною до усвідомленої комунікації і 

характеризує неявний, прихований, несвідомий обмін інформацією. Коли 

контактують двоє і більше осіб, виникає спільне несвідоме поле, якому вони 

належать і про яке вони не знають. Це «поле» краще за все назвати 

«груповим несвідомим». Групове несвідоме можна спостерігати в групах 

різних розмірів і конфігурацій, починаючи з діади, при цьому несвідоме 

одного члена групи сприймає, «розуміє» (П. Хайманн)  та впливає на 

несвідоме іншого. Велика частка переживання групою себе належить до 

сфери несвідомого. Отже, групове несвідоме є інтегрованим 

психосоматичним явищем, яке не відокремлене від утілених переживань 

індивідуумів, що перебувають у групі, і в просторі групи-як-цілого [1].  

Серед недостатньо вивчених поки що властивостей групового несвідомого 

можна назвати фрактальний і голографічний ефекти. Тканина життя єдина, 

життєва ситуація також єдина у всіх своїх проявах. 

Молода особа, вступаючи до навчального закладу, потрапляє в нове 

соціальне середовище – навчальне, де домінують специфічні норми і правила 

поведінки й діяльності. Вплив такого середовища на особистість вихованця 

відбувається у двох площинах: у конкретному класі або навчальній групі та в 

навчальному закладі як такому. Клас або навчальна група – це основна ланка 

організації і проведення навчального процесу, складовою частиною якого є 

виховання. Водночас навчальні групи є невід’ємною складовою навчального 

закладу, тому до факторів навчального середовища, які найбільше впливають 

на формування і розвиток особистості вихованця, належать внутрішній 

порядок навчального закладу, ритуали, громадська діяльність, громадська 

думка, взаємини та взаємодія в навчальній групі, особисті дії, громадська й 

навчальна діяльність. Внутрішній порядок школи опосередковано впливає на 

свідомість і підсвідомість вихованців, на формування вмінь, навичок і 

звичок, розвиток мотивації дисциплінованої та культурної поведінки. 

Ритуали (наприклад, початок і закінчення навчального року) також багато в 

чому діють на підсвідомому рівні, впливаючи на духовний світ, звертаючись 

до ідеалів, інтересів та емоційних переживань. 

Громадська думка водночас виконує роль зворотного зв'язку 

особистості та колективу, вона коригує, контролює та спрямовує вчинки й 

поведінку учня відповідно до вимог колективу і має ефект групового впливу 

на особистість, при цьому умовами такого процесу є взаємодія учнів між 
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собою. Сила колективної думки криється в соціальній природі особистості: 

людина не може бути нейтральною щодо соціальних оцінок її поведінки та 

змушена прислухатися до думки ровесників і відповідно змінювати свою 

поведінку. Людина формує власне Я в результаті різноманітних взаємодій  з 

іншими людьми та зі світом, реагуючи на ті значення, які вона приписує 

стимулам, що впливають на неї, а не на самі стимули. Особливого значення 

набувають інтерпретація думок, почуттів, а також невербальних проявів 

інших людей (зокрема, міміки, жестів) та інтерполяція статусу і ставлень у 

стосунках. Взаємини та взаємодія у навчальній групі продукують різні види 

стосунків особистості й мікрогруп у формі розподілу внутрішньогрупових 

ролей та обов'язків. Значення громадської діяльності полягає, передусім у 

створенні виховних ситуацій – спеціально організованих педагогічних умов з 

метою виявлення або формування в процесі життєдіяльності вихованців 

системи відповідних ставлень. Власна діяльність, дії, діяння учасників 

освітнього процесу створюють сприятливі умови для обгрунтованого 

формування таких ситуацій. Таким чином, навчальне середовище виконує, 

зокрема, коригувальну функцію через існування групових норм та правил 

поведінки учнів у класі та школі (або студентів у навчальній групі та ВНЗ), 

які, зокрема, виявляються у вигляді колективних думок, ритуалів, традицій і 

правил поведінки, системи санкцій; групових процесів, а також відповідних 

їм рівнів розвитку малої групи, керівництва та висунення нею лідерів. 

Закономірності у поведінці і діяльності особистості, включеної в певну 

соціальну групу, неможливо виявити поза дослідженнями взаємодії 

особистості з групою та окремими її членами, а також поза дослідженнями 

того, завдяки чому та чи інша група здійснює вплив на особистість. Проте, 

досліджуючи усю систему впливів на особистість протягом її формування під 

дією цих впливів, слід враховувати, що позитивний результат може бути 

досягнутий у процесі активного засвоєння особистістю всієї системи 

соціальних зв’язків. Велику роль відіграє сформована суб’єктність як 

інтегральна характеристика людини, яка визначає  ставлення людини до 

навколишнього світу, дозволяє перетворювати як навколишній світ, так і 

саму себе, ставити цілі, усвідомлювати і робити вибір певних дій, поведінки, 

діяльності (С.Л.Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, О. В. Брушлинський). Тому 

дослідження дій особистості в реальних ситуаціях у групах, де перебігає її 

життєдіяльність, надають інформацію про свідомі і несвідомі аспекти 

статусу, ролі, стосунків та особистого «Я-образу». Соціально-психологічні 

дослідження зарубіжних учених свідчать, що люди відгукуються на 

прагнення вчиняти відповідно до найбільш позитивних аспектів їх власних 

переконань, цінностей і уявлень про себе. Важливим є також виникнення 

відчуття володіння ситуацією, зростання відчуття власної ефективності й 

самооцінки, що спонукає прийняти відповідальність на себе за свою долю 

[4]. На основі відчуття себе суб’єктом та уявлення про себе особистість 

виробляє систему ставлень, яка стає основою вибору рольових стратегій і 

детермінує таким чином поведінку. 
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Включення до соціальної системи передбачає вибір найбільш 

характерних узагальнених релевантних зразків і стандартів взаємодії, 

рольове научіння, адаптацію до суспільних цінностей і стандартів поведінки.   

Дані, отримані нами за методикою І. Г. Сеніна, свідчать, що найбільшого 

значення для сучасної молоді набувають цінності активних соціальних 

контактів (прагнення до встановлення сприятливих і доброзичливих взаємин 

з іншими людьми, реалізація своєї соціальної ролі), духовного задоволення 

(прагнення до дотримання моральних правил і отримання від цього 

внутрішнього задоволення), збереження індивідуальності (збереження 

власної неповторності і незалежності у поглядах, переконаннях, стилі життя), 

саморозвитку (пізнання своїх індивідуальних особливостей та прагнення до 

самовдосконалення і до найбільш повної реалізації власних потенційних 

можливостей)  та креативності (реалізація творчих можливостей, прагнення 

уникнути стереотипів, урізноманітнити власне життя, творчо змінювати 

навколишню дійсність) (перелічені у порядку зниження значущості).  

Молода людина взаємодіє з іншими людьми за допомогою засвоєних 

нею соціальних, міжособових і психологічних життєвих ролей. Ролі, за Т. 

Парсонсом,   характеризуються емоційністю, мотивацією, способом набуття 

(можуть бути наперед заданими або набутими), масштабом прояву (можуть 

мати чіткі або розмиті межі), а також ступенем формалізації (можуть бути 

чітко встановленими або довільними, формальними або неформальними). 

Соціальна роль передбачає очікувану від індивіда поведінку, яка відповідає 

рольовим приписам та узгоджується з соціальним статусом. При цьому 

соціальна роль є функцією, динамічною стороною соціального статусу. 

Сукупність ролей, що відповідають цьому статусу, за Р. Мертоном, 

називається рольовою системою (рольовим набором). Рольові очікування 

можуть тією чи іншою мірою підтверджуватися відповідною рольовою 

поведінкою. Важливим аспектом взаємодії є взаємодія особистості з 

власними ролями. Соціально-психологічна роль виступає як "посередник" у 

спілкуванні з іншими та як механізм включення особистості в соціальний 

контекст. Теоретики соціального научіння довели, що конкретні соціальні 

моделі, продемонстровані людям, здійснюють великий вплив на їхню 

просоціальну поведінку. Серія відомих практичних досліджень, проведених 

К. Левіном та його співробітниками (Lewin, 1952) підтвердила, що патерни 

поведінки можуть бути змінені за досить короткий проміжок часу шляхом 

зовнішнього виявлення, прояву групових впливів та надання їм нової 

спрямованості [3]. Відбувається своєрідний резонанс почуттів, образів, 

уявлень між членами малої групи. 

З погляду соціальної психології особистості, рольова взаємодія має 

триступеневу структуру. Перша підструктура – рольові очікування, у яких 

відображається система вимог соціуму до ролі, тобто сукупності тих вимог, 

які висувають до людини партнери по рольовій взаємодії, її власні уявлення 

про те, якої поведінки від неї чекають інші. Рольові очікування 

характеризують внутрішню, не завжди усвідомлювану сторону взаємодії, що 

характеризує соціальну детермінацію рольової поведінки людини. Друга 
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підструктура (головна, що визначає характер ролі) – рольова поведінка, у якій 

реалізуються рольові функції в конкретних діях і вчинках, у процесі 

виконання ролей. На думку багатьох дослідників, рольова поведінка  одна із 

основних форм соціальної поведінки людини. Третя підструктура –  рольові 

переживання, які характеризують внутрішню сторону взаємодії, особистісну 

детермінацію та регуляцію рольової поведінки людини. Вибір особистістю 

рольової поведінки може бути продиктований бажанням досягти емоційного 

комфорту та узгодженості в існуючій соціальній системі за рахунок 

добровільного прийняття суспільних норм і правил, яке певним чином 

«підкорює» особистість настановам і цілям системи. Процес групової 

взаємодії, за Ю. М. Лотманом, – це завжди «розпізнавання типу поведінки і 

вибір своєї відповідної системи дій» [3]. 

За нашими даними, найбільш значущими у рольовому наборі молодих 

людей є такі ролі, як особистість, подруга, комунікабельна, привітна, весела 

людина, майбутній спеціаліст, індивідуальність, творець. 

Суб’єктність, самореалізація і досвід соціальної взаємодії стають 

умовами реалізації впливу у груповій взаємодії. На думку А. Бандури (1973, 

1986), вплив, який одна людина може справляти на іншу, позначається 

стійким ефектом. Наявність відповідної соціальної моделі може вплинути на 

соціально бажану поведінку і є потужним чинником, що полегшує зв’язок 

між позитивними намірами та позитивними діями [3]. Для взаємного 

узгодження поведінки учасники взаємодії застосовують ті чи інші впливи 

один на одного, які можуть бути вербальними або невербальними, більше або 

менше усвідомленими. Ми вважаємо, що засобом трансляції взаємних 

впливів учасників взаємодії є образи, що виникають, створюються та 

використовуються в процесі спілкування. Образ узагальнює і транслює 

смисли у групове свідоме та несвідоме. 

У процесі взаємодії взаємини між членами малої групи можуть 

набувати різного характеру. Між членами групи може виникати психологічна 

близькість як наслідок аттракційних взаємозв’язків без побоювань «загубити 

себе», яка може виявитися у симпатії, приязні, взаєминах дружби. 

Психологічна близькість у соціально-психологічному плані є антонімом 

поняття «соціальна дистанція». За психологічного дистанціювання від 

людини мова йде про конфронтацію, певного роду міжособове 

дистанціювання і відчуження. Досить часто конфронтація розглядається як 

відкрите і послідовне протиставлення людиною своєї позиції і своїх вимог, 

готовність застосувати санкції до того, хто порушує правила і домовленості. 

Взаємодія з віддаленої дистанції може відбуватися в режимі конфронтації, 

свого роду міжособового протистояння і відчуження. Конфронтація – це 

відкрите і послідовне протиставлення людиною своєї позиції і своїх вимог 

ініціатору впливу, відкритий тиск і готовність застосувати  санкції щодо 

того, хто порушує правила й домовленості. 

Проблематика психологічної близькості й соціального дистанціювання 

суб’єктів взаємодії є дуже важливою і з погляду соціально-психологічної 

науки, і з огляду  на вирішення практичних питань взаємодії у навчальних 
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групах. Близькість  виступає однією з важливих основ і характеристик 

позитивного полюса стосунків в площині «симпатії – антипатії», є 

визначальною причиною і одночасно наслідком стійких аттракційних 

взаємозв’язків між людьми, які склалися. При цьому важливо розуміти, що 

здатність людини встановлювати повноцінні близькі взаємини є радше 

здатністю до широкої варіативності в континуумі «прийняття – 

відторгнення» при збереженні цілісності особистості.  Психологічної 

близькості можна досягти за наявності розвиненої особистісної і рольової 

ідентичності. Толерантність до інших передбачає повагу, прийняття і 

правильне розуміння інших членів групи, їх способів самовираження і 

проявів людської індивідуальності. Толерантність характеризує готовність і 

здатність без протесту сприймати особистість іншого, повагу свободи 

іншого, його образу мислення, поведінки, поглядів.  

У здійсненому нами раніше дослідженні в результаті статистичної 

обробки даних було встановлено, що учні з високим статусом у класі 

віддають перевагу неблизькій психологічній дистанції, а учні з відносно 

низьким статусом – близькій. Це може свідчити про недостатнє вміння 

низькостатусних дистанціюватися, відчужуватися й ігнорувати через 

властиву їм недостатньо сформовану, розмиту ідентичність. Взаємодія 

хлопців характеризується близькою психологічною дистанцією, позицією 

домінування та нейтральним забарвленням стосунків. Дівчата частіше 

взаємодіють з неблизької психологічної дистанції, рівноправної позиції та 

симпатії [2]. 

Висновки. Для вивчення свідомих і несвідомих аспектів групової 

взаємодії важливими є наступні аспекти. У полі малої групи виникають 

тривалі безпосередні контакти, внаслідок чого виникають міжособові 

зв’язки, необхідні для спільної діяльності. В процесі групової взаємодії 

відбуваються взаємні впливи однієї людини на іншу та встановлюються певні 

стосунки, які можуть набувати, зокрема, характеру психологічної близькості, 

толерантності та конфронтації. До складу взаємодії входять окремі соціальні 

дії, діяння, статусно-рольові стосунки, обмін образами й символами. Групова 

свідомість породжує спільність групових інтересів, потреб, норм, цінностей, 

цілей і смислів її членів. Феномени «групової свідомості» та «групового 

несвідомого» складаються із взаємодії свідомої та несвідомої сфери психіки 

кожного члена малої групи і в умовах освітнього середовища втілюються у 

внутрішній порядок навчального закладу, ритуали, взаємини і взаємодію у 

навчальній групі (класі), громадську та навчальну діяльність членів групи, їх 

особисті дії. На основі власної суб’єктності та Я-образу особистість виробляє 

власну систему ставлень, яка стає основою при розпізнаванні типу рольової 

поведінки й виборі відповідної системи дій, при цьому члени малої групи 

враховують рольові очікування, рольову поведінку та власні рольові 

переживання. Учні з високим статусом взаємодіють переважно у навчальній 

групі з віддаленої психологічної дистанції, а учні з відносно низьким 

статусом – з близької. Гендерні відмінності полягають у тому, що взаємодія 

хлопців характеризується психологічною близькістю, прагненням до 
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високого статусу (що виявляється в домінуванні) та нейтральними 

емоційними переживаннями. А дівчата у взаємодії дотримуються віддаленої 

психологічної дистанції, проте взаємодіють на рівних і часто переживають 

симпатію до партнерів.  

Виділені психологічні аспекти групової взаємодії є продуктивними для 

дослідження новостворених груп, а також груп з новими членами та 

процесів, що супроводжують адаптацію новачків у навчальній групі. 
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психологической и психотерапевтической работы с маской.  

Что такое лицо человека? Это  основная часть его образа, на которую 

мы чаще всего смотрим при общении друг с другом. Это наша визитная 

карточка. Общаясь с человеком, мы не только слушаем то, что он нам 

говорит, но и автоматически отслеживаем его жесты, а главное – мимику. 

Причем, не всегда отдавая себе отчет в самом процессе, четко фиксируемся 

на результате нашего целостного восприятия этой конкретной личности. 

Слово «личность» произошло от древнего слова «личина», то еесть образ, 

обличие. Эти слова родственны слову «лицо». Культ образов (точнее, масок) 

был широко распространен в Древнем Риме. Коллекционировались маски 

умерших членов семьи, чтобы внушить окружающим о выдающемся 

характере предков, – так создавался семейный архив и прослеживалась 

родословная.  

Маска, или Персона (Persona), – описанный К.Г. Юнгом архетип, 

представляющий собой социальную роль, которую человек играет, выполняя 

требования к нему со стороны общества, публичное лицо личности, 

воспринимаемое окружающими, оно прячет истинную суть личности 

человека. Название для архетипа Юнг взял из античного театра, где актѐры 

называли персоной прикладываемую к лицу маску.  

Маска – это функциональный комплекс, возникающий для 

удовлетворения потребности в адаптации или для обеспечения некоторых 

других удобств, но отнюдь не идентичный личности как таковой [5]. По 

мнению М. Якоби, у личности, находящейся в согласии как со средой, так и с 

собственной жизнью, Маска – это всего лишь тонкая защитная оболочка, 

помогающая еѐ естественным отношениям с окружающим миром. В то же 

время, говорит Джеймс А. Холл, неразвитая Персона делает человека очень 

чувствительным, он ощущает угрозу даже в обычных взаимодействиях с 

окружающими [5]. 

Маска родилась в недрах мифологии и фольклора и как органическая  

составляющая несет культурный код, раскрывающий характер создавшего ее 

времени и общества. Маска, отражая явление, представляет собою его 

модель, служит его экраном, кодирует смысл.  Леонардо да Винчи наблюдал 

и зарисовывал многих людей как художник и как ученый. Он 

коллекционировал рисунки различных лиц, отмечал особенности строения 

лиц молодых и пожилых людей, здоровых и больных. Ему принадлежит идея 

математизации природных анатомических признаков. 

 Формы и функции маски в современной культуре разнообразны. 

Различные виды искусств, где существенным компонентом является 

видимый образный ряд – живопись и скульптура, кино и телевидение, 

включая мощный арсенал компьютерной графики, – активно используют 

различные виды масок или их изображений. Игровое преображение 

посредством маски – средство идентификации со своей социальной ролью, 

атрибут статуса и престижа, разнообразно применяемое средство 

воздействия на психику ребенка и взрослого, средство общения и 

самоактуализации. Маски различных форм  и предназначений (защитные, 
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сатирические, устрашающие, праздничные, украшающие, посмертные, 

медицинские), функционирующие в современном постиндустриальном 

обществе, служат конкретным потребностям социума. Многообразие форм и 

функций маски ставит этот знак на особое место в истории культуры [7, с. 2]. 

Кен Уилбер отмечает: «Маска представляет собой неточный и ущербный 

образ себя. Она создается, когда индивид пытается отрицать самому себе 

факт наличия у себя каких-то черт, например, гнева, самоуверенности, 

эротических побуждений, радости, враждебности, мужества, агрессивности, 

влечения, интереса. Но сколько бы он ни пытался их отрицать, они от этого 

не исчезают. И поскольку они есть, все, что он может – это сделать вид, что 

они принадлежат кому-то другому. Кому угодно, но только не ему. Так что 

отрицать сам факт существования этих черт ему не удается, ему удается 

отрицать лишь факт обладания этими чертами. Благодаря этому человек 

действительно начинает воспринимать эти черты как не-себя, как нечто 

чуждое, внешнее. Он сужает свои границы, чтобы исключить из них 

нежелательные черты. Теперь эти отчужденные черты проецируются, 

отбрасываются вовне словно тень, и индивид отождествляет себя только с 

тем, что осталось: со суженным, ущербным и неточным образом себя, с 

маской. Возводится новая граница и начинается очередная битва 

противоположностей: маски со своей тенью» [10]. Теперь уже должно быть 

очевидным, что отбрасываемая нами тень искажает не только нашу картину 

«внешнего» мира, но и ощущение «внутреннего» себя. Когда я отбрасываю 

как тень некоторую эмоцию или черту, то продолжаю и далее воспринимать 

ее, но теперь уже в искаженно-иллюзорном виде: она представляется мне 

«внешним объектом». Точно так же продолжаю ощущать я и свою тень, но 

теперь уже в искаженной и замаскированной форме: после того как тень 

отброшена, я ощущаю ее лишь в качестве симптома  [10]. Выработать более-

менее точный образ себя, то есть спуститься с уровня маски на уровень Эго – 

значит начать вполне сознавать те грани себя, о существовании которых вы 

не знали. А обнаружить эти грани несложно, так как они проявляются в 

форме ваших симптомов, ваших противоположностей, ваших проекций.  

 Присвоить свои проекции – значит ликвидировать границу и включить 

в себя то, что вы полагали заграничным, значит найти в себе место для 

понимания и принятия всех своих потенциальных возможностей, 

положительных и отрицательных, хороших и плохих, приятных и 

презренных, – сформировав тем самым относительно точный образ того, что 

представляет собой ваш психофизический организм. Это значит перенести 

ваши границы, перерисовать карту вашей души так, чтобы старые враги 

стали союзниками, а тайно ведущие подрывную работу противоположности 

– явными друзьями. В конце концов, даже если вы найдете не все в себе 

желательным, вы можете найти это все привлекательным [10]. 

Маскотерапия – издавна известный метод психологической работы, 

основанный на переводе глубинных комплексов и проблем клиента в 

неживую материю маски. Лицо – это проекция нашего психологического 

состояния и настроения. При более детальном рассмотрении это проекция 
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всего нашего тела, а также нашего прошлого и настоящего. Выражение лица, 

то есть мимика, – важнейший способ передачи информации! 

Е. Ю. Романенко отмечает, что мимику мы используем для выразительности, 

а иногда и для маскировки. Известно, что 60% информации при общении с 

человеком мы получаем через визуальный канал, то есть через глаза. Наши 

глаза улавливают все микро- и макро-движения мышц лица собеседника. Ну 

а сами глаза – это еще одно, главное «зеркало нашей души» [6].  

Мы все – актеры в этом театре жизни. И у каждого есть свои маски, 

множество разных лиц и обличий. Мы можем менять их как перчатки, сильно 

не задумываясь, и это давно стало привычкой. Иногда мы так привыкаем к 

этим образам и маскам, что не можем быть теми, кто мы есть на самом деле. 

Но в особом месте у каждого из нас лежит «специальная» маска, с помощью 

которой мы прячемся сами от себя. Есть маски, которые отображают 

положительные черты характера личности, а есть – отрицательные [6]. 

Развивая мысль, Е. Ю. Романенко считает, что многое в нашей жизни 

определенным образом связано с нашим поведением в сложных жизненных 

ситуациях. Независимо от того, как мы оцениваем себя: сильными или 

слабыми, трусливыми или смелыми, все мы предпочитаем скрывать от себя и 

других то, что нас больше всего беспокоит. Мы стремимся не замечать или 

скрыть то, что нас может напугать, встревожить, привести в ужас. Мы 

прячем от себя то, что делает нашу жизнь трудной и неприятной, что 

осознанно или неосознанно ассоциируется со страданиями, пережитыми в 

прошлом. Как правило, мы делаем это автоматически, даже не отдавая себе в 

этом отчет. Мы настолько привыкаем к своей «презентационной» маске, что 

порой недоумеваем, почему другие воспринимают нас не так, как нам 

хочется. Нам удобно находиться в этой маске, и с ее внутренней стороны мы 

видим ее по-своему, порой не догадываясь о том, что таит в себе ее внешняя 

сторона. Лишь жизненные неудачи, чаще всего повторяющиеся, как по 

сценарию, подсказывают, что мы что-то делаем не так.  

В тренинге по маскотерапии используются следующие техники: арт-

терапии, медитации, психосинтеза, символодрамы, а также философская 

система психологии карт ТАРО и элементы телесно-ориентированной 

терапии. Однако для того чтобы изменить свою жизнь, достаточно просто 

познакомиться со своей маской.  При этом избавление от привычных, 

стереотипных ролей создаст возможность освободиться от ненужного и 

изменить свою жизнь [6].   

В современной культуре личность перестала быть объектом внимания, 

тенденция к обезличиванию, бессубъектности приводит к возрастанию 

проблем самоидентификации, нарушениям внутреннего диалога, 

психологическим проблемам и психическим расстройствам [3].  

К методам маскотерапии относят: 1) словесный портрет, 2) 

фотопортрет, 3) графический портрет, 4) живописный портрет, 5) 

скульптурный портрет, 6) словесный и фотопортрет. Их используют при 

краткосрочном консультировании. Наиболее эффективен скульптурный 

портрет. 
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Маскотерапия является развивающим и корректирующим методом, 

который используется для лечения депрессий, неврозов, различных форм 

химической зависимости. Улучшение эмоционального фона при депрессии 

достигается уже после 3 – 4 сеансов маскотерапии. Эффективность метода 

позволяет уже на первой встрече в течение 1–2 часов при использовании 

скульптурного пластилина моделировать образ своего лица, являющийся  

образом души. Ведь именно на лице отражаются все чувства и эмоции. 

Важной частью маскотерапии является групповая работа. Модификацией 

метода маскотерапии Г.М. Назлояна [4], предложенной и используемой С. А. 

Кравченко, является этапность лечения, заключающаяся в инициации 

личности пациента для перехода на следующий уровень развития, через 

кризисные состояния, возникающие в ходе создания им своего лица. 

Этап 1 – животный уровень (яйцо) — пренатальные и постнатальные 

вредности, родовые травмы. Интуитивно на физиологическом уровне 

человек отражает проблемы раннего возраста, при тяжелом психическом 

расстройстве он не может слепить яйцо. 

Этап 2 – общечеловеческий (напоминает примитивные скульптуры 

древних людей). 

Этап 3 – родовой уровень – человекоподобное лицо с признаками пола 

(часто пациенты испытывают трудности в выражении пола, что может 

указывать на проблемы в психосексуальной сфере). 

Этап 4 – семейный, в скульптуре проступают родовые признаки 

(черты бабушек, дедушек и др.). 

Этап 5 – индивидуальный (считается завершением лечения – стадия 

душевного благополучия) – открытие своего лица [3].  

Начинается работа с маленького яйца. Каждый следующий этап 

начинается с увеличения формы, при этом предыдущий  портрет не 

уничтожается, а остается внутри (в идеале к окончанию работы размер 

должен совпадать с истинным).  Переход к следующему этапу происходит 

только после успешного воплощения образа в предыдущем. 

Основой для психотерапевтической работы на сеансах маскотерапии 

являются образы и ассоциации, возникающие во время создания 

скульптурного портрета собственного лица. Для психотерапевта важен не 

столько автопортрет пациента, сколько  ассоциативные связи клиента при его 

создании, образы и личности, всплывающие синхронно портретированию.  

Так, женщины часто видят образ любимого мужчины; у кого-то 

обнаруживается сходство с известным актером, деятелем искусства или 

родственником (часто значимыми только на подсознательном уровне). 

Человек начинает реально осознавать, что живет по чужому сценарию 

(например, в основе алкогольной зависимости внука может лежать большая 

значимость для него личности деда, также страдавшего алкоголизмом), и у 

него возникает желание «очиститься», жить собственной жизнью. По мере 

увеличения сходства скульптура обеспечивает присутствие «двойника», к 

портрету возникают нежные чувства, возрождается внутренний диалог. 
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Нахождение пациентом особенностей в своем лице приводит к катарсису 

(«душевному очищению»), пониманию и принятию себя и своих проблем.  

Работа психотерапевта заключается в  создании среды и направляющей 

помощи, когда появляется привязанность пациента к своему лицу, он может 

прервать отношения с психотерапевтом. Созданный портрет остается в 

клинике, расставаясь с ним, пациент расстается и со своей болезнью [3].  

О. И. Каяшева, кандидат психологических наук, доцент  УРАО 

(г. Москва), отмечает, что в  настоящее  время  она продолжаем  

использовать  различные  арт-терапевтические  методы  в  работе  с  

психосоматическими  заболеваниями,  в  том  числе  с  хроническими  

тонзиллитами,  ангинами,  хроническими  кандидозами. Одна  из  

отличительных  особенностей  арт-терапии  – это  мягкое,  деликатное  

воздействие  на  личность,  предполагающее  использование  ее  внутреннего  

творческого  потенциала.  В  работе  с  психосоматическими  заболеваниями  

метод  маскотерапии  может  оказаться  полезным  в  работе  различных  

специалистов  –  практических  психологов,  психотерапевтов  и  других 

специалистов [2]. Для  больных  хроническими  психосоматическими  

заболеваниями  также  часто  характерна  алекситимия – неспособность  

воспринимать  и  описать  словами  свои  чувства,  т.е.  они  неспособны  

рефлексировать  свое  эмоциональное  состояние  и  проявлять  эмпатию  по  

отношению  к  другим  людям. Маскотерапия – относительно  новый  метод  

работы  с  психосоматическими  заболеваниями. Однако  отметим,  что  

маски  в  лечебных  целях  использовались  довольно  давно.  Упоминания  об  

этом  можно  встретить  у  различных  народов,  сохранивших  традиции  

предков.  Например,  некоторые  племена,  проживающие  в  Африке  и  

Австралии,  в  своих  мифах  и  преданиях  говорят  о  помогающей  и  

защитной  функциях  масок.  В  настоящее  время  маскотерапия  может  

рассматриваться  как  самостоятельный  метод  работы  либо  дополняющий  

возможности  профессиональной  деятельности  различных  специалистов,  в  

том  числе  и  арттерапевтов  [1, с. 124]. Как отмечает автор, маскотерапию  

использовали  при  работе  с  головными  болями.  В  настоящее  время  от  

головных  болей  периодически  страдают  около  70%  населения,  а  от  

постоянных  головных  болей  –  7%.  У  10%  пациентов  данная  

симптоматика  находится  в  связи  с  другими  органическими  

заболеваниями,  однако  у  90%  возникновение  головных  болей  связано  с  

наличием  ситуационных  трудностей  или  конфликтов. Именно  в  

последнем  случае  используется  техника  маскотерапии  с  целью  снижения  

проявления  головных  болей  (параллельно  с  поиском  психологических  

причин,  провоцирующих  их),  поскольку  такого  рода  боль  не  поддается  

типичному  лечению  анальгетиками,  щадящим  режимом  и  покоем.  

Наиболее эффективными являются практические техники  

маскотерапии:  «Маски  моего  настоящего,  желаемого  и  переходного  

состояния»  [2],  «Маска  изменения»  и  «Ресурсная  маска».  Данные  

техники  могут  быть  использованы  в  работе  с  психосоматическими  
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состояниями  (головными  болями,  хроническими  тонзиллитами,  

ангинами).   

Техника  «Маски  моего  настоящего,  желаемого  и  переходного  

состояния»  предполагает,  как  правило,  не  менее  трех  встреч  с  клиентом.  

Маска  настоящего  позволяет  отразить  текущее  состояние  человека,  с  

помощью  цвета,  рисунков  показывает  его  переживания,  место  

локализации  боли  и  пр.  Маска  желаемого  состояния  показывает  

некоторое  «идеальное»  состояние,  к  которому  стремится  человек.  В  

данном  случае  клиента  можно  попросить  рассказать  о  том,  с  какими  

чувствами,  эмоциями,  ощущениями  связана  новая  маска.  Последняя  

маска  предполагает  отображение  переходного  состояния,  связывающего  

настоящее  (маска  моего  настоящего  состояния)  и  предполагаемое  

будущее  состояния  (маска  желаемого  состояния).  

«Маска  изменения»  позволяет  работать  с  одной  формой,  на  старый  

рисунок  могут  наноситься  новые  краски,  таким  образом  происходит  

метафорическое  изменение  состояния.  Ресурсная  маска  из  следующей  

техники  помогает  клиенту,  надев  ее,  ощутить  себя  в  новом  состоянии,  

по-новому  взглянуть  на  свою  проблему  и  выявить  различные  

альтернативы  разрешения  проблемной  ситуации [2].  

Техники  маскотерапии  используются  в  упрощенном  варианте  с  

детьми  от  4  лет  и  старше. Метод  маскотерапии  часто  сочетают  с  

другими  методами  арт-терапии:  драматерапией,  библиотерапией,  

музыкотерапией  и  другими,  что  повышает  эффективность  работы  

специалистов.  В  применении  метода  маскотерапии  существует  ряд  

сложностей,  поскольку  в  арт-терапии  многие  техники  воздействуют,  

прежде  всего,  на  бессознательный  уровень  психики  личности.  

Представляется  затруднительным  выявление  того,  что  в  большей  степени  

вызывает  изменения  в  состоянии  клиента:  его  творческое  самораскрытие  

в  процессе  работы,  влияние  цвета,  материала  или  самой  авторской  

маски,  внушения  со  стороны  специалиста. Мы  можем  отнести  

маскотерапию  к  иррациональным  методам  психологического  и  

психотерапевтического  воздействия  на  человека.  Однако  данный  факт  не  

снижает  роли  метода  в  практической  деятельности  специалистов,  но  в  

тоже  время  подчеркивает  необходимость  дальнейшего  изучения  его  

возможностей. 

Тренинг по арт-терапии на тему «Маска как часть нашего «Я», 

размещенный на персональном сайте Е. Ю. Бруннера, имеет такую цель:  

осознать маски, которыми мы пользуемся в повседневной жизни; через маски 

познать самого себя и заглянуть в сокровенные уголки собственной души. 

Задачи тренинга: 1) сформировать осознанное отношения к процессу 

самопознания собственного «Я»; 2) развить самоинтерес, множественность 

личности; 3) осознать многогранность своего «Я», своих чувств и эмоций;   

4)  определить реальные и идеальные черты собственного «Я» [8]. Вопросы 

для обсуждения: Как Вы себя чувствуете? Какие ощущения Вы испытывали 

во время выполнения упражнений? Открыли ли Вы для себя что-то новое? 
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Как бы Вы охарактеризовали Ваши маски? Какие чувства Вы испытали к 

своим маскам и маскам других участников?  [8].  

Маска есть олицетворение архетипа «Персона». Главное – понять, как 

мы себя  презентуем миру. Участникам предлагается нарисовать маски: 

своего эмоционального состояния, того чувства, которое на данный период 

жизни их больше характеризует и наиболее часто возникает. После 

рисования осуществляется анализ рисунков с проговариванием участниками 

чувств и эмоций, групповое обсуждение рисунков.  

А. А. Иванова и Н. Н. Богданова считают, что «часто маски 

рассматриваются как наш «ложный» или даже «злой» двойник – как та часть 

«Я», которая может выйти из-под контроля, пробудить демонов и вообще 

потрясти больное воображение. «Снимите маску», или «вы видите всего 

лишь маску, а не человека», или «надел маску» – все эти выражения мы 

используем, желая подчеркнуть искусственность в личности человека. Идея 

снятия маски и способности быть «честным и искренним» – главная идея 

драматерапии [9]. Цель тренинга: формирование осознанного отношения к 

процессу самопознания собственного «Я» через маски познать самого себя и 

заглянуть в сокровенные уголки собственной души, освободиться от боли и 

страданий, гнетущих переживаний. Задачи тренинга: 1) осознание своих 

телесных и поведенческих паттернов; 2) развитие спонтанности и 

импровизационности; 3) развитие телесной пластичности и пластики 

(телесной, эмоциональной, когнитивной); 4) расширение репертуара 

поведенческих паттернов; 5) возможность стать иным (развитие 

множественности личности).  Маска – это особенно надежное хранилище 

опасной части нашего «Я» или той части «Я», которая ощущает опасность. 

Главный эффект тренинга связан со снятием маски. Маска здесь 

представляет собой способ безопасной конфронтации с теми мыслями и 

чувствами, которые нуждаются в нашем признании в качестве составной 

части своего «Я». В ходе тренинга человек, сбросив с себя психологическую 

маску, надевает драматическую, которая предназначена раскрывать чувства, 

а не скрывать их. При этом даже у самых застенчивых и скромных людей 

появляется возможность изготовить себе маску и создать свой новый образ 

[9]. Маска придает человеку смелость и помогает отойти от своей привычной 

роли. Во время тренинга участники лепят или рисуют маску, танцуют с 

маской, выражают себя через маску, создают с ее помощью ту часть души, 

которая им нужна, важна, и работают с ней. 

Вывод. Таким образом, Маска придает человеку смелость и помогает 

отойти от своей привычной роли, полностью овладевает человеком и 

начинает жить своей жизнью. Методы психологической и 

психотерапевтической работы с маской помогают осознать ее присутствие в 

жизни человека, понять ее функции и значение.  
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Особливості групової взаємодії у малій групі 
 

У статті розкрито особливості групової взаємодії з погляду гендерних її 

компонентів. Виділено структуру моделі такої взаємодії та висвітлено типи сталих 

стосунків між членами малої гетерогенної групи. 
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Ключові слова: мала група, гетерогенна група. гендерні компоненти, гендерна 

ідентичність, групова взаємодія. 

 

Статья разкрывает особенности группового взаимодействия с учетом его 

гендерных составляющих. Выделено структуру модели такого взаимодействия и 

освещено типы устоявщихся отношений между членами малой гетерогенной группы. 

Ключевые слова: малая группа, гетерогенная группа, гендерные компоненты, гендерная 

идентичность, групповое взаимодействие. 

 

Проблема. Індивід чи Група, Особистість чи Народ  – таку дихотомію 

вивчають протягом багатьох століть. Що важливіше: особистість, що веде 

народ, чи народ, що висуває особистість «вести» себе. Чи є суперечності в 

тому, що іноді індивід з його унікальними особистісними особливостями стає 

лідером якоїсь групи людей, а іноді народ «знімає» з постаментів цих 

лідерів? Яким чином групова взаємодія впливає на цей процес і чи є в цьому 

той наріжний камінь, що спонукає до соціальних змін?  

Метою статті є висвітлення особливостей формування групової 

взаємодії у малій групі 

Багатьма дослідниками група розглядається як сукупність людей, що 

включені в послідовну координаційну діяльність, котра свідомо чи несвідомо 

підпорядкована якій-небудь загальній меті, досягнення якої принесе 

учасникам певну вигоду. 

Так, на думку Р. Мертона, група є сукупністю людей, які певним чином 

взаємодіють між собою, усвідомлюють свою належність до цієї групи і 

вважаються її членами з погляду інших людей [6, с. 239]. Тобто однією з 

основних ознак групи є певна форма взаємодії, а друга важлива риса – 

почуття належності до групи, третя – ідентичність групи з погляду сторонніх. 

А. І. Донцов визначає соціальну групу як відносно стійку сукупність людей, 

яка пов’язана спільністю цінностей, цілей, засобів або умов соціальної 

життєдіяльності [2]. 

За В. В. Москаленко, мала група – це малочисельна за своїм складом 

соціальна група, члени якої об’єднані спільною діяльністю і перебувають у 

безпосередньому стійкому особистому спілкуванні один з одним, що є 

основою для виникнення як емоційних відносин, так і особливих групових 

цінностей і норм поведінки [4, с.554]. 

Фахівець з групової динаміки М. Шоу класифікував визначення малої 

групи за шістьма критеріями: 1) сприйняття учасниками групи окремих 

партнерів та групи в цілому; 2) мотивація членів групи; 3) групові цілі; 4) 

організаційні (структурні) характеристики групи; 5) взаємозалежність; 6) 

взаємодія учасників групи [6, с.241]. Відміною властивістю групи є також 

усвідомлення її учасниками себе як «ми», свого членства в групі, тобто 

групова ідентичність. 

Наприклад, Б. Такмен у своїй роботі «Послідовність фаз розвитку 

групи» (1965) виділив чотири етапи становлення групи: перший – стадія 

знайомства, другий – стадія конфліктів, третій – стадія встановлення 

стосунків і заключна,  четверта ,стадія [5, с. 20]. Так, на першому етапі члени 
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групи приглядаються один до одного, визначаючи, хто є хто. Усі поводяться 

стримано й коректно, оскільки ще не зрозуміли ні як поводитися, ні з ким 

можна взаємодіяти. На стадії конфліктів члени групи починають «заявляти 

про себе», «пред’являти права» та «з’ясовувати стосунки», поверхово 

з’ясувавши стан справ, придивившись, звикнувши один до одного. Цей етап 

можна також назвати фазою зіткнення інтересів та почати формування ролей. 

Якщо вдається подолати цю стадію, то її змінює наступна – стадія 

встановлення стосунків, в якій співвідношення сил і приблизні можливості 

кожного члена групи стають зрозумілими, міжособистісні конфлікти 

починають затухати, зав’язуються та стабілізуються взаємини. Заключна 

стадія складається із системи ролей, норм, внутрішньогрупових зв’язків, 

тобто, формується групова структура. 

Як зазначає І. В. Якушев, у групі можуть функціонувати індивіди з 

різними психологічними особливостями, інтересами, можливостями, з різним 

рівнем культури та комунікативної компетенції, становищем у груповій 

ієрархії, а також з різним соціально-психологічним статусом [7, с. 92]. Тому 

встановлення взаєморозуміння формується не одразу, а з часом, в процесі 

групового розвитку. 

В. Вінославська вказує на три стадії розвитку взаємин у навчальній 

групі [1, с.67]: 

Перша стадія – адаптація суб’єкта як члена нової групи. Перш за все новий 

член групи має засвоїти діючі групові норми (моральні, навчальні) і 

опанувати прийоми й засоби діяльності, якими володіє решта її членів. Через 

це у нього може виникнути об’єктивна необхідність «бути таким, як усі», що 

досягається за рахунок «втрати» тих чи інших індивідуальних рис. 

Друга стадія – індивідуалізація. Вона полягає у загостренні суперечностей 

між досягнутим результатом адаптації і потребою учня у максимальному 

вияві себе як неповторної особистості, що має свою індивідуальність, яка при 

цьому не задовольняється. Як наслідок, учень починає шукати засоби для 

вираження своєї індивідуальності, для демонстрування її у групі. 

І третя стадія – інтеграція особистості в групі. Врешті-решт, учень зберігає 

лише ті індивідуальні риси, що відповідають необхідності й потребам 

групового розвитку, а також власну потребу зробити значущий внесок у 

життя групи. Група при цьому певною мірою змінює свої групові норми, 

вбираючи ті риси учня, що визнаються групою як ціннісно-значущі для її 

розвитку.  

Отже, до класу малих груп можна віднести групи у зв’язку з такими їх 

ознаками: невелика чисельність складу, безпосередні міжособистісні 

контакти між членами групи, наявність загальної для всіх членів мети, яка 

реалізується в ході спільної діяльності, а також принципам формування, 

функціонування та розвитку, що існують для малих груп. 

Мала група характеризується психологічною структурою, яка 

складається з: композиційної підструктури, тобто сукупності соціально-

психологічних характеристик членів групи, надзвичайно значущих з огляду 

на склад групи як ціле; підструктури міжособистісних переваг, тобто 
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виявлення сукупності реальних міжособистісних зв’язків її членів, що 

існують між людьми, симпатій та антипатій, котрі можна визначити за 

допомогою методу соціометрії; комунікативної підструктури – сукупності 

позицій членів малої групи в системах інформаційних потоків, що існують як 

між ними самими, так і між ними й зовнішнім середовищем, що відображає 

концентрацію у них того чи іншого обсягу різних знань і відомостей; 

підструктури функціональних стосунків – сукупності виявлення різних 

взаємних залежностей у малій групі, які є наслідком здатності її членів грати 

певну роль та виконувати визначені обов’язки [3]. 

Групові процеси мають низку особливостей, що пов’язані зі станом 

гендерної ідентифікації особистостей, членів групи. Нами віділено ознаки, за 

якими можливе формування діад, тріад та інших підгруп у малій групі, а 

саме: емоційні зв’язки, ділові відносини, мирне співіснування, суперництво, 

лідерство, аутсайдерство, дружба, дозвілля, мета, почуття, за інтересами та 

захопленнями тощо. 

Наприклад, у групі є низка діад чи інших підгруп, що поєднані 

загальною метою, дружбою, дозвіллям або почуттями.  Якщо схематично 

зобразити склад групи за гендерними ознаками, то буде видно взаємодію між 

цими підгрупами та діадами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаємодія між групами та діадами 

На рис. 1 показано різні типи сталих стосунків між членами групи. 

Зокрема, квадрат (так позначено юнаків) та коло (так позначено дівчат), що 

не окреслені великим колом, – це аутсайдери. Зазвичай у групі є аутсайдер як 

серед хлопців так і серед дівчат. На рисунку зображено 3 види діад, коли 

вони поєднані  дружбою (діада хлопців і діада дівчат) або почуттями (діада – 

пара закоханих). Почуття можуть бути різноманітними і поєднувати не 

тільки двох, а й більшу кількість членів групи. На рисунку показано 2 види 

таких підгруп: коли навколо привабливої дівчини – двоє юнаків, що 

завойовують її прихильність та коли навколо хлопця декілька дівчат, що 

бажають бути поруч з ним. Зображено також 2 види змішаних підгруп, що 
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поєднані загальною метою або завданням чи дозвіллям. Такі підгрупи 

найбільш мобільні та нестабільні, бо можуть змішуватися між собою, 

поєднуватися за актуальністю комунікації (за статевою ознакою, за 

ефективністю вирішення поставлених завдань тощо) або роз’єднуватися.  

Ми вважаємо, групова взаємодія має низку особливостей у гомогенних та 

гетерогенних групах, зокрема гендерний аспект такої взаємодії. Групова  

взаємодія здійснюється у малій гетерогенній групі крізь призму гендерних 

компонентів, а саме: гендерну ідентичність кожного члена групи, гендерні 

норми, що існують у цій групі та гендерні стереотипи, притаманні членам 

цієї групи. 

Ґендерна ідентичність не є сталим феноменом особистості. Вона 

формується й розвивається протягом життя. Вчені вважають, що гендерна 

ідентичність виникає під впливом гендерних стереотипів, які існують у 

кожному суспільстві і формуються в контексті культури, історичного часу. Їх 

значення та інтерпретація залежать від багатьох соціальних факторів, таких 

як клас, вік, раса, етнос. Гендерні стереотипи – це сформовані в культурі 

узагальнені уявлення про те, як найсправді поводяться чоловіки й жінки. 

Сутність механізму стереотипізації полягає в приписуванні різноманітних 

характеристик на основі віднесення об’єкта, за якими проводять 

спостереження, до вже відомої категорії. В основі стереотипу лежить 

психологічний феномен генералізації, схематизації свого й чужого. 

Намагання засвоїти певну гендерну роль та відповідати усталеним у 

суспільстві гендерним стереотипам реалізується завдяки таким механізмам 

соціального впливу, як нормативний та інформаційний тиск. 

Якщо брати до уваги відчуття власної гендерної ідентичності, то більш 

яскраво вона виявляється у діадах та підгрупах за почуттям та дружбою, у 

змішаних, так званих цільових, підгрупах відчуття власної гендерної 

ідентичності є ситуативним, а стосунки – уніфікованими. У таких підгрупах 

зазвичай є свій лідер, що несе відповідальність та контролює виконання 

завдання чи досягнення мети, він може бути як формально призначений так 

обраний більшістю групи. Лідер групи також може входити (або не входити) 

у будь-які діади чи підгрупи, але має бути носієм цінностей усієї групи. 

Тобто  прояв ґендерної ідентичності має низку особливостей: індивідуальні 

особливості, уявлення щодо традиційності власної поведінки, рольовий 

репертуар особистості у групі, характер взаємовідносин між членами групи та 

між членами групи і ведучим / викладачем (наприклад у навчальній групі).  

Групова ідентичність сприяє формуванню типової гендерної поведінки 

особистості у групі та окреслює діапазон її прояву.  

Нами розроблено модель групової взаємодії у гендерному контексті (рис. 

2),  компонентами якої є гендерна ідентичність, гендерні норми та гендерні 

стереотипи. Детермінантами такої взаємодії у групі слугують: відчуття 

належності до групи, згуртованість групи, лояльність членів групи, довіра у 

групі, групова динаміка та рольовий контекст взаємодії між членами групи. 

Механізмами є ототожнення, відтворення, наслідування, відторгнення, 

нормування, стереотипізація, ідентифікація та індивідуалізація. Характер 
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стосунків, загальні мета, інтереси, рольові позиції членів групи виступають 

чинниками групової взаємодії. Під впливом такої взаємодії здійснюється 

формування міні-груп (діад, тріад), зумовлене гендерними уподобаннями 

залежно від складових групової ідентичності (когнітивної, емоційної та 

поведінкової).  

Детермінантами такої взаємодії виступають:  

 - відчуття належності до групи,  

 - згуртованість групи,  

 - лояльність членів групи,  

 - довіра у групі,  

 - прийняття рішень у групі, 

 - групова динаміка,  

 - групова статика,  

 - рольовий контекст або рольова ідентичність. 
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Рис. 2. Модель групової взаємодії у гендерному контексті 
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Механізми взаємодії: 

Ототожнення – члени групи можуть ототожнювати себе з лідером або якоюсь 

авторитетною фігурою у групі. 

Відтворення – формується власна думка або дія, які стають девізом чи правилом 

у групі. 

Наслідування – повторення членами групи дій і слів, що притаманні лідерам 

групи. 

Відторгнення – несприйняття членами групи якихось ритуалів, правил, що 

пропонують інші члени групи,  або неможливість якогось члена групи цілком 

покладатися на групу і в результаті чи ігнорування чи аутсайдерства такого члена 

групою. 

Нормування – процесуальний механізм формування норм та правил поведінки у 

групі. 

Стереотипізація – процес засвоєння сталого поведінкового ефекту, властивого 

членам групи. 

Ідентифікація – процес усвідомлення себе як члена тієї  чи іншої малої групи. 

Індивідуалізація – процес виокремлення власних унікальних індивідуальних 

особливостей від стереотипів та норм групи, вираження своєї індивідуальності у 

групі. 

Чинниками групової взаємодії виступають: 

 - характер стосунків, який може спиратися на емоційні зв’язки, ділові 

взаємини, мирне співіснування, суперництво, дружбу; 

 - загальна мета або завдання, задля вирішення якої члени групи об’єднуються; 

 - загальні інтереси, а саме: дозвілля, почуття, захоплення; 

- рольові позиції членів групи, наприклад, лідерство або аутсайдерство. 

Висновок. Отже, гендерна складова групової ідентичності стимулює 

формування стосунків між членами групи та впливає на характер таких 

стосунків. Групова взаємодія у цьому разі має «об’ємний» характер, тобто у 

малій гетерогенній групі відображається вся різноманітність стосунків між 

людьми, така собі модель суспільства. 
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УДК 159.9 

О. В. Скрипнік
20

 
 

Лояльність до групи працівників соціальної сфери: якою їй бути? 
 

Здійснено аналіз соціально-психологічного змісту лояльності та її проявам у малій 

групі. Розглянуто роль лояльності у середовищі працівників соціальної сфери. 

Запропоновано схему функціонування лояльності на матеріалах процесів розвитку малої 

групи. 

Ключові слова: мала група, становлення групи, лояльність до групи. 

 

Проанализированы социально-психологическое содержание лояльности и ее 

проявление в малой группе. Рассматривается роль лояльности в среде работников 

социальной сферы. Предложена схема функционирования лояльности на материалах 

развития малых групп. 

Ключевые слова:  малая группа, становление группы, лояльность к группе.  

 

The social and pshycological meaning of concept loyalty and its interpretation were 

analyzed in the article. The main attantion was paid for loyalty applications in the modern social 

sphere. The conceptual model of loyalty was manifested and examined. 

Keywords: small group, group development, loyalty to group. 

 

Проблема. Серед досліджень, присвячених в останні роки працівникам 

соціальної сфери і їх роботі, лише у незначній кількості праць ідеться про 

підвищення рівня її ефективності, можливості особистісного зростання 

працівників, реалізацію професійного потенціалу. Але сьогодні розвиток 

соціальної сфери характеризується динамічними змінами практично на всіх 

рівнях. Підвищено вимоги до відповідальності, самостійності, ініціативи, які 

стають нормою у взаєминах працівників, об’єднаних у різні групи. 

Актуальними стають вміння досягати очікуваних результатів, розвиватися. 

Тому особливого значення набувають чинники, що впливають на розвиток 
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зазначених груп, в цілому на їх життя та діяльність, становлення в них 

ідентичності, що відповідає соціальній сфері Одним із таких чинників є 

чинник лояльності, та з’ясування його соціально-психологічного змісту для 

працівників соціальної сфери, а також ролі у процесах становлення належної 

групової ідентичності [1; 6; 7]. 

Мета. З’ясувати психологічний зміст лояльності до груп  працівників 

соціальної сфери та її роль у процесах становлення групової ідентичності. 

Низка науковців підкреслює, що поняття ідентичності як відповідності 

особистісного втілення життєвих проявів і стану належності індивіда 

деякому ―цілому‖ стало одним із провідних контекстів соціально-

психологічної думки сучасних досліджень [3; 13; 15]. Становлення фахівця, 

працівника соціальної сфери відбувається, якщо усвідомлюється своя 

ідентичність у групах професій, націй, спільнот та ін. Тому психологічний 

зміст ідентичності, її структури, видів і умов становлення має вагоме 

теоретичне і практичне значення для реалізації завдань соціальної сфери, 

вирішення проблем у групах працівників цієї сфери, врешті, виконання 

масштабних соціальних проектів. 

На становлення ідентичності в групі впливають різні чинники. Одним 

із них є чинник лояльності її членів до групи. Дослідження феномену 

лояльності відбувалося в кількох напрямах психологічної думки. Зокрема, 

витоками поглядів на походження і роль лояльності стала системна сімейна 

терапія, у якій поняття групової ідентичності, тобто ідентичності, що 

визначається належністю особистості до значущих малих груп, є одним із 

основних. Адже кожна людина у своєму професійному становленні, яке 

відбувається в різних групах, визнає надзвичайно важливим ресурсом і 

джерелом історію і досвід власного життя, що залишається переважно не 

усвідомлюваним особистістю. Ще одним теоретичним підходом у 

дослідженні ролі лояльності як чинника із психологічним змістом стали 

напрацювання в організаційній психології, де лояльність до групи 

розглядається переважно як певна відданість, прихильність, бажання бути 

корисним, уникати того, що може зашкодити об’єкту лояльності. Іноді таке 

ставлення включає почуття симпатії, співчуття, готовності жертвувати 

своїми інтересами. Пропонується розглядати лояльність як певне 

зобов’язання із притаманною в ньому психологічною складовою [5; 10; 14]. 

У наукових дослідженнях лояльність визначають як доброзичливе, 

коректне, щире, шанобливе ставлення до членів малої групи, усвідомлене 

виконання ролей відповідно до цілей та завдань тієї чи іншої групи в її 

інтересах, а також дотримання норм та зобов’язань, включаючи неформальні 

стосунки із суб’єктами взаємодії. Підкреслюється, що лояльність – це також 

здатність виявляти добровільну активність, спрямовану на обстоювання 

інтересів малої групи. В цьому розумінні термін «лояльність» означає 

відкритість, принциповість, дотримання правил, зобов’язань, відмову від 

шкідливих дій; вважається можливим використання термінів «лояльність», 

«прихильність», «відданість» як синонімів. 
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Дехто розглядає лояльність як соціально-психологічне настановлення, 

що характеризується мотивацією працювати на благо і в інтересах тієї чи 

іншої малої групи. Дослідники вважають прояв лояльності однією з головних 

передумов ефективної діяльності малої групи, звертають увагу на те, що вона 

має різний рівень, а також розрізняється якісно [8; 11; 12]. 

У лояльності можна виокремити три складові: 

1) емоційну – зумовлену прихильністю до групи, солідарністю з її членами, 

прийняттям її цінностей, позитивним емоційним ставленням; 

2) когнітивну – пов’язану з раціональною оцінкою та причетністю до неї; 

3) поведінкову – зумовлену готовністю здійснювати певні дії на користь 

групи. 

Незважаючи на те що витоки концепцій лояльності формувалися 

здебільшого в організаційній психології та системній сімейній терапії, 

дослідження феномена лояльності проводилися і в інших галузях 

психологічної науки та гуманітарного знання, зокрема у філософії, 

юридичних та політичних науках [2; 9; 10]. 

Деякі дослідники висловлюють сумнів у тому, чи правильно сьогодні 

розуміють термін ―лояльність‖, адже він має синоніми, які характеризують 

відтінки терміна: прихильність, вірність, відданість, доброчинність, 

зобов’язання, солідарність та ін. Чому не зазначити стисло, що справжня 

лояльність – це щира відданість певним цінностям і справам?  Це зовсім не 

означає, що лояльність – константа, постійна величина. Вона може 

змінюватись, але з її допомогою до створення груп може бути залучено значна 

кількість учасників, реалізовано потужні ресурси. Можливо, прояви лояльності 

можуть слугувати працівникам соціальної сфери, освітнім програмам, 

здійсненню творчих проектів, сприяти розвиткові різних груп [4; 9]. 

Окремим напрямом дослідження феномена лояльності є її прояв у 

сферах, пов’язаних із діловим спілкуванням, веденням бізнесу, політичним 

життям, де термін „лояльність‖ набуває вельми широкого, багатопланового 

трактування і взагалі втрачає свою визначеність, набуваючи вільного 

тлумачення і деякої „розмитості‖: від надзвичайно поблажливого ставлення 

(„закривати очі на щось‖) до безумовної фанатичної (іноді особистої) 

відданості і вірності. Можливо, це пов’язано з надто широким трактуванням 

терміна іноземного походження, вживанням його у побутових ситуаціях і 

сферах, де термін функціонує як велике узагальнення, а тому залишається 

неточним і використовується із не притаманним собі випадками і процесами. 

З’ясовуючи із працівниками соціальної сфери, як отримати кращі результати 

та який рівень зацікавленості у виконанні завдань, а також відданість своїм 

планам на майбутнє так чи інакше підходимо до інтересу та прихильності до 

своєї професійної групи працівників соціальної сфери, зацікавленістю її 

справами і завданнями. Такий інтерес і ставлення постають об’єднуючою 

характеристикою, бажаною для  досягнення спільної мети, виявленням 

справжньої спрямованості, згуртованості, зокрема, соціально-

психологічному кліматі в групі, а також, здійсненні кар’єри. 
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Рис. 1. Схема-характеристика групової спрямованості 

За схемою групова спрямованість – це цілі, завдання, потреби, мотиви 

(інтереси, цінності), що лежать в основі поведінки і спільних зусиль членів 

малої групи. У цьому спрямуванні комплексно і узагальнено дістали 

відображення перш за все завдання і цілі, що постають об’єктивно як перед 

кожним із учасників, так і в цілому перед усією групою як одним цілим, 

потенційним груповим суб’єктом. У групі реалізуються конкретні потреби, 

запити кожного члена групи та всієї групи разом. Спрямованість є ніби 

камертоном, що допомагає просуватися в потрібному напрямі, через неї 

періодично опосередковано контролюється проміжні результати життя і 

діяльності групи. Як інтегральні важелі, спрямованість неперервно регулює 

продуктивність активності всіх членів малої групи в різноманітних 

обставинах. 

На рис.1 цілі – це найбільш значущі для групи моменти, адже їх 

досягнення становить сутність спільної діяльності. Вони (цілі) можуть бути 

близькими і далекими, значущими саме для якоїсь конкретної групи.  

Потреби групи – це те, в чому відчувають необхідність учасники тієї чи 

іншої групи. Мотивами для групи виступає те, що спонукає до спільних дій 

її членів. Це те, заради чого всі вони об’єдналися в групу. 

У системі спільної діяльності членів малої групи спрямованість 

виконує певні функції: 

- ціннісно-нормативну, яка свідчить про можливість групових планів 

віддзеркалювати інтереси і запити всіх членів групи; 

- організаційно-функціональну, впродовж реалізації якої, враховуючи 

контексти і умови, група організується внутрішньо, а також налаштована 

на міжгрупову взаємодію; 

Спрямованість малої групи працівників соціальної сфери 

Спрямованість малої групи працівників соціальної сфери 

Спрямованість малої навчальної групи 
 

Мотиви 

Потреби 

Завдання 

Цілі 

види 
Ціннісно-нормативна 

Організаційно-функціональна 

Індивідуально-мотиваційна 

 

функції 
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- індивідуально-мотиваційну, що покликана фіксувати особистісні 

смисли та значущість спільної діяльності для членів малої групи. 

Стосовно факторів-ознак, які належить вимірювати, доречно зупинитися 

на тих (серед вказаних нами вище), що активізуються існуючим контекстом, 

а також характером і спрямованістю тієї чи іншої малої групи. Тут важливо 

розглядати провідні, суттєві, якщо можна так сказати (залишивши 

другорядне для подальших вимірів) чинники. Це зазвичай бажання належати 

до групи, схвалюючи її норми і цінності, певна мотивація кар’єрного і 

професійного зростання, це може бути гордість за свою малу групу, 

згуртованість самої групи [2]. 

Продуктивними видаються прогнозування (рівнів) лояльності у групі та 

створення передумов (наприклад, повага, розуміння, щирість тощо) 

формування лояльності в малій навчальній групі. 

Для дослідження лояльності, безумовно, корисним та інформативним є 

застосування соціометричної процедури Я. Морено, адже і в ній розуміння групи 

відбувається як певна система емоційних, міжособистісних стосунків [10].  

Досить цікавим для практичного розгляду поведінки у групах є ―типові‖ 

ролі, практично присутні у різних групах, та притаманні їм прояви 

лояльності [12]. У своєму переліку це може бути ―Незамінна особа‖, 

―Енергійний мотор‖, ―Архіваріус‖, ―Скептик‖, та ін. Така дещо прикладна і 

приблизна, але зрозуміла схема дозволяє проводити більш глибокий аналіз 

прояву лояльності і говорити про лояльність до певної ―ролі‖. 

Таким чином, з’ясовано, що лояльність має свою структуру і спрямування. 

Здійснений аналіз дає підстави вказати на існування залежності між 

складовими лояльності та процесами становлення професійної ідентичності, 

як складової групової ідентичності. Лояльністю буде прийняття і інтеграцію 

з власним досвідом норм, правил конкретної групи, дотримання яких є 

однією із умов належності особи до групи в процесі становлення групової 

ідентичності. 

Лояльність у групах визначає зміст спільної діяльності, єдність цілей 

учасників групи, а також ті ролі, які  дають їм можливості реалізації та 

професійного зростання відповідно до цих ролей. Вагомими для прояву 

лояльності виявилися соціально-психологічний клімат у групі, рівень 

стосунків (повага, щирість, розуміння та ін.). Лояльність як психологічна 

риса особистості, безумовно, виявляється у групових процесах (особистий 

приклад, почуття цінності та визнання, обов’язок).  

З’ясовано, що лояльність працівників соціальної сфери до групи має свої 

психологічний зміст, структуру і спрямування. Функціонування груп 

працівників соціальної сфери має складний характер, протікає на свідомому 

та несвідомому індивідуальному і груповому рівні, тому – лояльність можна 

визначити як прийняття і дотримання учасником правил конкретної групи, їх 

інтеграція в систему цінностей особистості працівника. Доповнюючи, слід 

зазначити, що це також, коректне, щире ставлення до членів групи, 

усвідомлене виконання ролей відповідно до завдань групи та в її інтересах, 
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включаючи неформальні стосунки. Підкреслимо, що лояльність це також 

здатність виявляти добровільну активність, спрямовану на обстоювання 

інтересів групи. В цьому розумінні термін лояльність означає відкритість, 

принциповість, виконання правил, вимог складної праці працівників 

соціальної сфери, якій підпорядковане життя груп працівників.  

Окремо зазначимо про дотримання зобов’язань у групі, відмову від 

шкідливих дій; що може розглядатися як прояви нелояльності. 

Прояв лояльності у групових процесах – це сфера життя групи, що 

перенасичена цінностями, емоційними важелями, уподобаннями, 

зобов’язаннями, неформальними комунікаціями, а також оцінюванням. 

Лояльність в групі залежить від правил і норм, які можуть бути 

інституційними, еволюційними, або договірними. Лояльність має різний 

рівень та розрізняється якісно, а також, залежить від процесу сприймання та з 

часом може змінюватись. Лояльність в групових процесах пов’язана із 

проявами конформності, поступливості, негативізму, а також залежить від 

статусності учасника групи. Це, також, готовність сприяти групі у виконанні 

нею поставлених завдань та отримувати належну підтримку від неї. 

Внутрішня сторона прояву лояльності пов’язана з реальною мотивацією 

учасника групи, а зовнішня – близька до зобов’язання, солідарності із 

позицією і думкою групи.  

    Узагальнюючи, зазначимо, що мала група стає складним організмом, в 

якому учасники, в залежності від специфіки функціонування, індивідуальних 

та соціально-психологічних якостей, виконують різні ролі, обов’язки, 

ставляться певним чином одне до одного. На тлі окреслених контекстів як 

раз і проявляється увесь спектр стосунків, взаємин, полярних емоцій, з усіма 

відтінками. 

Висновки. Отже, лояльність працівників соціальної сфери до групи має 

свій психологічний зміст, структуру і спрямування. Аналіз дає підстави 

вказати на зв’язок між лояльністю та реальною мотивацією учасників груп, 

Розвиток лояльності також істотно сприяє зростанню згуртованості малої 

групи, причому у двох вимірах: 1) інструментальному, пов’язаному з 

груповою метою і діловими, зазвичай добре усвідомлюваними стосунками, 

та 2) експресивному, емоційному, що відображає суто міжособовий, 

переважно неусвідомлюваний контекст формування групової структури. 
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Використання  образотворчої арт-терапії 
 у роботі з дітьми 

 

Висвітлено  можливості використання образотворчих методів арт-терапії в роботі з 

дітьми. Подано деякі техніки цього напряму.  Розглянуто  особливості спільної діяльності 

у колективній творчості.   

Ключові слова: образотворча арт-терапія, художні матеріали, індивідуальна творчість, 

спільна діяльність. 

 

Освещены  возможности использования изобразительных методов арт-терапии в 

работе с детьми. Представлены некоторые техники данного направления.  Рассмотрены  

особенности совместной деятельности в коллективном творчестве.  
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Ключевые слова: изобразительная арт-терапия, художественные материалы, 

индивидуальное творчество, совместная деятельность. 

 

This article presents possibility of using visual methods of art therapy in working with 

children. Some of the techniques are presented in this direction. Also the features of joint 

activities in the collective work are discussed in the article. 

Keywords: figurative art-therapy, art materials, individual creativity, joint activities. 

 

Проблема. Гуманістичний напрям в освіті розглядається як тенденція, 

що вимагає толерантності, відмови від стандартизації та уніфікації освіти, 

різнобічності її змісту, зростання ролі рефлексивних знань. У гуманістичних 

теоріях і системах виховання на перше місце виходить особистість з її 

потребами. 

У сучасну школу приходять діти, різні за характером та поведінкою, за 

рівнем свого розвитку і ступенем підготовленості. Крім того, багато 

навчальних труднощів і конфліктних поведінкових ситуацій виникають саме 

на психологічному грунті. 

Людина є частиною природи, і спеціально організована взаємодія з 

елементами природної системи завжди має позитивний результат. Арт-

терапія пропонує дитині висловити свої емоції, почуття за допомогою 

ліплення, малювання, конструювання з природних матеріалів. Дуже важливо 

при цьому поєднувати прийоми арт-терапії з прийомами формування 

комунікативних і мовних навичок: спонукати дитину розповідати, що вона 

хотіла зобразити, що вийшло і що не дуже. 

Мета статті – висвітлити можливості використання  образотворчих 

методів арт-терапії у роботі з дітьми.  

Робота з дитиною – це процес, який вимагає обережності і делікатності. 

Образотворче мистецтво це могутній засіб самовираження, що допомагає 

здійснити самоідентифікацію і забезпечує шлях для прояву почуттів. 

Кількість методів, що полегшують дітям вираження їх почуттів при 

використанні художньої арт-терапії, незліченна. 

Художня (образотворча) арт-терапія  включає в себе малювання 

(вільне, за заданою інструкцією та спільне), монотипії, колаж, ліплення, 

маски, роботу з камінчиками, природними матеріалами, інсталяції тощо. Це, 

з одного боку,  художня рефлексія, з другого боку  технологія, що дає змогу 

розкрити художні здібності людини  будь-якого віку,  а з третього    метод, 

за допомогою якого можна коригувати певні внутрішні відчуття. 

Для образотворчої арт-терапії підходять усі види художніх матеріалів. 

Можна проводити вправи тільки за допомогою олівця і паперу, а можна 

використовувати великий набір художніх матеріалів. 

Для ліплення використовують  пластилін, глину, тісто. Учасники групи 

можуть виліпити свій страх, подивитися на свій витвір і поламати, а потім 

створити протилежний стан – радості, щастя. 

Колаж можна робити з газетних і журнальних вирізок, природних 

матеріалів, фотографій, кольорового паперу. При його виготовленні не 
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виникає напруги, пов'язаної з відсутністю художніх здібностей, саме тому він 

дає змогу кожному отримати успішний результат. 

Малювання розвиває чуттєво-рухову координацію, оскільки вимагає 

узгодженої участі багатьох психічних функцій. На думку фахівців, 

малювання бере участь в узгодженні міжпівкульних взаємодій, бо в процесі 

малювання активізується конкретно-образне мислення, пов'язане переважно  

з роботою правої півкулі, і абстрактно-логічне, за яке відповідає ліва півкуля 

[2, с.15]. 

Безпосередньо пов'язане з найважливішими функціями (зір, рухова 

координація, мова, мислення), малювання не просто сприяє розвитку кожної 

з цих функцій, але й пов'язує їх між собою. 

Процес і результат малювання аналізуються за такими параметрами: 

швидкість заповнення аркуша, характер ліній і форм, зображених на 

малюнку, та переважні колірні тони [5, с.12]. Наприклад, темні кольори 

можуть бути відлунням внутрішніх проблем людини. Яскраві фарби 

виражають творчий початок, позитивний емоційний стан; перевага 

пастельних тонів свідчить про чутливість людини. Кольори,  їх розміщення, 

гра фарб – це своя особлива, індивідуальна мова, тут немає ніяких 

встановлених правил, це радше малюнок душі, що відображає її стан. 

   Пропонуємо розглянути деякі образотворчі техніки, які можуть бути 

використані в роботі з дітьми.   

 

"Мій настрій" 

Дитину просять зобразити настрій або почуття за допомогою тільки 

форм, ліній, кольорів, текстури, тональності і т. д., але не за допомогою 

конкретних предметів. Можна попросити дитину зобразити її настрій зараз 

або ж як вона почувалася в якійсь конкретній ситуації. 

Найкраще цю вправу дати після обговорення того, як різні кольори і 

форми можуть створити різний настрій (наприклад, червоний може виражати 

збудження, гнів або енергію; гладкі форми можуть здаватися більш 

спокійними, ніж гострі). Однак важливо пам'ятати про те, що сприйняття 

кольору чи форми може відрізнятися в різних людей і народів. Не можна 

надавати кольору і форми певному настрою або почуттю, не можна давати їм 

якесь одне тлумачення. 

 

Малювання пальцями 

Навіть ніколи не малювавши пальцями, можна виразити особливі 

тактильні відчуття, які пізнаєш, коли занурюєш палець в гуаш - щільну, але 

м'яку, розмішуючи фарбу в баночці, підчіплюючи деяку кількість, переносиш 

на папір і залишаєш перший мазок. Це цілий ритуал! 

Цінність малювання пальцями з погляду діагностики індивідуальності, 

описано психологом Асею І. Кейдіс. В якості сильних сторін методу 

перераховуються: 

• свободу від рухових обмежень; 

• свободу від культурного впливу; 
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• свободу від соціального тиску; 

• відсутність проблем еквівалентних форм. 

Усі ці особливості  є дуже значущими для успішного арт-

терапевтичного процесу. 

Проте далеко не всі діти з власної ініціативи переходять на малювання 

пальцями. Деякі, зацікавившись і спробувавши цей спосіб, повертаються до 

пензля або губки, як до більш звичних засобів зображення. Деяким дітям 

складно розпочати малювання пальцями. Зазвичай, це діти з жорсткими 

соціальними настановами поведінки, орієнтовані на ранній когнітивний 

розвиток, а також ті, в яких батьки бачать «маленьких дорослих», від яких 

очікують зрілої поведінки, стриманості, розумності думок. Саме для цих 

дітей «гра з брудом» слугує профілактикою і корекцією тривожності, 

соціальних страхів, пригніченості. 

 

Малювання сухим листям (сипучими матеріалами і продуктами) 

Щоосені наприкінці вересня можна збирати жовте, червоне, руде листя, 

висушувати його на підвіконні, складати в картонну коробку з отворами для 

вентиляції. Сухе листя приносить багато радості дітям. Навіть якщо ви не 

робите з ними ніяких дій, а просто тримаєте в долонях, перцептивні 

враження після звичного пластику, поліестеру і ДСП викликають сильний 

емоційний відгук. Сухе листя є натуральним, смачно пахне, невагоме, 

шорстке і ніжне на дотик. 

За допомогою листя і клею ПВА можна створювати різні зображення. 

На аркуш паперу клеєм треба нанесити малюнок. Потім сухе листя розтерти 

між долонями на дрібні часточки і розсипати над клейовим малюнком. Зайві 

не приклеєні частинки струшують. Ефектний вигляд мають зображення на 

тонованому і фактурному папері. 

Навіть коли діти намагаються зобразити щось опредмечене, наприклад 

Чебурашку або машину, зображення виходить «кошлатим», пухнастим, 

малорозбірливим, але при цьому ефектним і привабливим. 

Так само можна створювати зображення за допомогою дрібних сипких 

матеріалів і продуктів: круп (манки, вівсяних та інших пластівців, гречки, 

пшона), цукрового піску, вермішелі і т.ін. Зокрема, якщо в кабінеті психолога 

є пісочниця, можливі випадки ініціативного використання піску. Маленькі 

діти висипають на аркуш з клеєм сипкі матеріали або прямо з місткості для 

зберігання чи жменями. Часто діти засипають усю поверхню аркуша крупою, 

навіть якщо на нього нанесено небагато клею. При струшуванні зайвих 

матеріалів зображення все одно залишиться тільки в місці приклеювання. 

Описана техніка створення зображень підходить дітям з вираженою 

моторною незручністю, негативізмом, затиснутістю, сприяє процесу 

адаптації в новому просторі, дарує відчуття успішності. 

 

Малювання предметами навколишнього середовища 

У нашому досвіді діти малювали м'ятим папером, гумовими іграшками, 

кубиками, губками, зубними щітками, паличками, нитками, соломинками для 
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коктейлю, ластиком і т.ін. Дитячу ініціативу використовувати нетипові 

предмети для створення зображень завжди можна вітати, якщо тільки вона не 

є шкідництвом у чистому вигляді, не пригнічує прав інших дітей. Залучення 

навколишніх предметів за ініціативою дитини слугує для психолога і 

педагога знаком зануреності в творчу діяльність, успішності адаптаційного 

процесу, зростання самооцінки, появи сил для висунення та обстоювання 

власних ідей. А ще – це просто весело! 

Пропозиції по-новому використовувати необразотворчі матеріали може 

робити і психолог. Цілеспрямоване «розхитування» рухових і 

функціональних стереотипів створює основу для загального зміцнення 

емоційної сфери, зменшення залежності,  зокрема  від ритуалів підвищення 

настрою, розвитку уяви, адаптаційних здібностей. 

 

Малюнок на м'ятому папері 

Використовуйте як основу для малюнка м'ятий папір. Попередньо 

помніть його гарненько і налаштуйтеся на роботу. Малювати при цьому 

можна фарбами або олівцями (крейдою), можна обірвати краї малюнка, 

оформивши його у вигляді овалу, кола тощо. 

 

Малювання на мокрому папері 

Намочіть аркуш паперу і нанесіть на нього за допомогою акварелі (або 

порошку) малюнок, можна використати для цього губку. Слід 

проекспериментувати з кольорами, спостерігаючи, як вони змішуються, 

розтікаються, і намагатися помічати, які почуття виникають при цьому. 

Потім можна спробувати трансформувати візерунки в образи, дати їм назви. 

Можливі групова взаємодія, обмін враженнями. 

 

Експерименти з кольором 

1. Використовуючи один колір, спробуйте, зображуючи ним різні форми і 

лінії, досліджувати його смислові значення. 

2. Оберіть кольори, які вам наразі найбільше або найменше подобаються, ті, 

що відображують ваші позитивні і негативні сторони характеру. 

3. Підберіть два або три кольори, які є складовими гармонійної групи. 

4. Доберіть два кольори – привабливий для вас і непривабливий і створіть 

зображення; створіть два малюнки – один з приємних для вас кольорів, 

другий – з неприємних. 

5. Створіть малюнок з кольорів, що нейтралізують ваші негативні 

переживання. 

6. Використовуючи великий пензель, із закритими очима створіть 

зображення на аркуші або зафарбуйте його, спробуйте побачити образ або 

оцінити особливості зображення. Потім зробіть те саме, використовуючи 

інший колір. 

7. Створіть серію малюнків на папері різних відтінків. 
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Контрасти 

Намагайтеся створити малюнок, використовуючи контрастні кольори, 

форми і стилі в одній композиції. Свідомо міняйте стратегію на протилежну, 

використовуючи всі відомі вам контрасти у зображені і шляхи його 

створення. 

Монотипії 

Створіть зображення густими фарбами на склі, а потім віддрукуйте малюнок 

на папір, розгляньте образи, розвиньте їх, обговоріть у групі, дайте зворотний 

зв'язок іншим учасникам. 

Відбитки 

Використовуйте будь-які предмети і поверхні для виготовлення малюнка з їх 

відбитків. Предмети можна знайти на природі, їх можуть принести учасники 

групи з дому, знайти в аудиторії для занять відбитки частин тіла та елементів 

одягу, аксесуарів та ін. 

Техніка роздування фарби 

Нанесіть на аркуш паперу водорозчинну фарбу з великою кількістю води, 

використовуйте різні поєднання кольорів, в самому кінці роботи роздуйте 

через тонку трубочку кольорові плями, утворюючи крапельки, розбризкуючи 

і змішуючи кольори в химерні каракулі і ляпки; намагайтеся побачити образ і 

розвинути його. 

Змішування фарб 

За допомогою змішування густих фарб, створіть цікаві вам відтінки і 

поєднання, експериментуйте з кількістю і кольором змішуваних фарб. З 

відтінків, які вийшли, створіть зображення. Варіантом може бути змішування 

великої кількості фарби прямо на поверхні аркуша. 

           

Деякі тексти інструкцій до вправ, запропоновані В. Оклендер [7, с.29]: 

• "Зараз ти будеш протягом хвилини дивитися на цю квітку. Я рахуватиму 

час за секундоміром (пісочним годинником) і потім, коли закінчиться час, 

попрошу зробити малюнок тих почуттів, які ти відчував, коли дивився на 

неї". 

• "Спробуй висловити свій внутрішній світ у вигляді образів, які представлені 

в кольорах, лініях, формах, символах. Як би виглядав світ, якби він був 

таким, як тобі хочеться". 

• "Намалюй, що ти робиш, коли ти сердишся; що змушує тебе бути 

сердитим". 

• "Зобрази місце, яке робить тебе щасливим; як ти себе почуваєш в даний 

момент; як би ти хотів себе почувати". 

• "Намалюй себе: як ти виглядаєш зараз; як би ти хотів виглядати, коли 

станеш дорослішим; коли ти постарієш, коли ти був молодший (в якомусь 

певному віці або взагалі)". 

• "Повернись назад у певний час або до якоїсь події. Намалюй той час, коли 

ти відчував себе найбільш бадьорим". 

• "Намалюй той час, який ти згадуєш в першу чергу, ту річ, яка тобі 

приходить в голову; сімейну подію; твій улюблений обід; сон". 
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• "Намалюй, де б ти хотів бути: ідеальне місце, улюблене місце або місце, яке 

ти не любиш; намалюй найгіршу річ, яку ти можеш собі уявити". 

• "Намалюй, як ти привертаєш до себе увагу; яким чином ти досягаєш того, 

чого ти хочеш; що ти робиш, коли відчуваєш смуток, неспокій, ревнощі, 

самотність". 

• "Намалюй: щасливі лінії, м'які лінії, лінії сумні, сердиті, перелякані і т. д." 

• "Намалюй речі, протилежні одна одній: слабкий – сильний; щасливий – 

нещасний, сумний – веселий; любити – не любити; гарний – поганий; щастя – 

нещастя; довіра – підозра; окремо – разом". 

• "Намалюй подарунок, який тобі хотілося б отримати. А що тобі хотілося б 

подарувати? Хто міг би тобі це подарувати? Кому б ти міг це подарувати?". 

Темами для малюнків можуть бути безліч речей: фантазії, оповідання, 

звуки, рухи, історичні пам'ятки. Можна також комбінувати малювання з 

написанням літературних творів, складанням віршів. 

Як уже зазначалось, при виконанні завдань поряд з фарбами, олівцями, 

восковою крейдою або пастеллю можна використовувати журнали для 

створення колажів, кольоровий папір, фольгу, текстиль, ліпити з глини, 

пластиліну і солоного тіста. Для деяких завдань необхідно мати папір різних 

форматів, пензлі різних розмірів, губки для зафарбовування великих 

просторів, ножиці, нитки, скотч і т. д. 

 

Взаємодія з папером 

Використовуючи папір, створіть об'ємну композицію або скульптуру. 

Можна користуватися ножицями, клеєм, скотчем і т. ін. Варіювати це 

завдання можна як тематично, так і інструментально, наприклад: 

- передавайте по колу лист паперу і нехай учасники роблять з ним все, що 

заманеться (м'яти, рвати, розрівнювати, вирізати, склеювати і т.п.); 

- створіть або виріжте фігурки з паперу та обіграйте розповідь, історію; 

- використовуйте для створення композиції туалетний папір; 

- використовуйте для створення композиції обгортковий папір, картон 

(гофрований, кольоровий та ін.), пакети, коробки, обгортки від цукерок та ін. 

- використовуйте для створення об'ємної композиції газети, журнали. 

 

Колаж 

Техніка колажу сприяє розкриттю потенційних можливостей людини, 

передбачає великий ступінь свободи, є ефективним методом роботи з 

особистістю, спирається на позитивні емоційні переживання, що пов'язані з 

процесом творчості. Крім того, при виготовленні колажу не виникає напруги, 

пов'язаної з відсутністю в учасників художніх здібностей, ця техніка 

дозволяє кожному мати успішний результат. Колажування дає змогу 

визначити існуючий наразі психологічний стан людини, виявити актуальний 

зміст її самосвідомості, її особистісні переживання. 

Теми для створення колажу можуть бути різними, залежно від потреб 

групи («хлопчик і дівчинка», «тіло», «я», «минуле-сьогодення-майбутнє», 

«наш клас» та ін.) 
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Матеріалом для колажу можуть слугувати глянцеві журнали, 

різноманітні зображення, фотографії, природні матеріали, предмети,  

виготовлені чи перетворені його творцями. 

Інструкція: виріжте з журналів фігури людей, тварин, предмети тощо, а 

потім складіть їх у композицію. З елементами можна робити, що завгодно, 

можна доповнити роботу підписами, коментарями, зафарбувати і декорувати 

порожнечі, бути конкретним або абстрактним. 

Аналіз колажу: розміщення елементів на аркуші, їх розмір, розміщення 

щодо інших елементів, підстави вибору того чи іншого елемента; те, як 

елементи прилаштовуються один до одного, доповнюють загальну ідею 

колажу; чи простежується загальний сюжет. 

 

Робота з глиною 

Використовуйте глину для вираження актуальних переживань. Це може 

бути: тактильне освоєння глини, стискання, розгладжування, розривання, 

формоутворення, кидання та ін. Варіанти роботи: 

- створіть скульптурне зображення, закривши очі; 

- створіть відбитки різних предметів у глині; 

- виготовте з глини фігурки для тематичної групової композиції; 

- виготовте різні посудини з глини; 

- створіть, а потім розмалюйте фігури з глини; 

- створіть глиняні зліпки різних предметів і поверхонь, частини тіла; 

- створіть глиняну маску, розкатавши глину валиком, оформіть поверхню 

відбитками різних текстур (якщо є можливість випалювання, цю маску потім 

можна розфарбувати); 

- створіть глиняний амулет або оберіг. 

Усі наведені приклади вправ можна використовувати як в 

індивідуальній, так і в груповій роботі (в класі). Загальноприйнятим 

критерієм для розподілу видів спільних діяльностей є співвідношення між 

індивідуальними вкладами учасників. За цими критеріями Л. І. Уманський 

виділив такі форми спільної діяльності [9, с.77–87]:    

 Спільно-індивідуальну – індивідуальні роботи учасників, які створені 

відповідно до єдиного сюжету або образотворчої техніки, на завершальному 

етапі стають частиною загальної композиції. Наприклад, на загальному 

аркуші пальцями і долонями діти малюють комах, зображення яких 

сплітаються в єдину картину Мікро- світу або створені за допомогою техніки 

монотипії квіти збирають на стіні в загальний букет. 

Спільно-послідовну –  робота почергово, за принципом естафети. 

Внесок одного учасника тісно залежить від результату дій попереднього і 

наступного учасників. Наприклад, створення зображення «по колу». Перша 

дитина починає, друга продовжує і т. д. Таких кіл може бути декілька  – до 

отримання результату, який задовольняє всіх учасників групи. 

Спільно-взаємодіючу –  найскладнішу за організаціею, коли робота 

виконується всіма учасниками одночасно, узгодження їх дій здійснюється на 
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всіх етапах. Наприклад, створення на аркуші ватману або в ящику з піском 

острова, на якому всім мешканцям буде затишно і цікаво жити. 

Має значення остаточний зовнішній вигляд колективної роботи – 

візуальний образ. Колективне зображення (плоскісне, тривимірне) завжди 

багатше за змістом, викликає більш яскраве враження, ніж індивідуально 

виконана робота. Діти розуміють, що всі разом можуть отримати більш 

значне зображення, ніж кожен окремо. Кожен може бачити в ньому щось 

своє, давати йому свою назву. А відчуття причетності створює відчуття 

єдності з групою, право на перебування в ній тут і тепер. 

У процесі колективного виконання завдання створюються умови для 

розвитку умінь домовлятися, поступатися, робити власний внесок у загальну 

справу, виявляти ініціативу, висувати пропозиції, обстоювати власний 

простір, ідею. По завершенні роботи відбувається процес спільного 

милування загальним продуктом. Позитивні переживання об'єднують дітей. 

Звичайно, треба враховувати готовність дітей до тієї чи іншої форми спільної 

діяльності. Для того, щоб і процес, і результат дитячої колективної діяльності 

були успішними, слід починати з більш простої спільно-індивідуальної 

форми роботи, поступово переходячи до більш складних. 

Наведемо приклади таких вправ: 

Чудовий сад 

"Якби ти був рослиною, то якою? Яке б у тебе було листя – зі 

щербинками чи гладеньке? Чи були б у тебе шипи? А квіти? Якого кольору?" 

Усі зображують себе у вигляді якої-небудь рослинки, реальної чи вигаданої. 

За бажанням вони розповідають про свої малюнки (краще всього – в парах). 

Потім вони вирізають їх і розміщують на великому аркуші паперу, 

формуючи один гарний сад (можна додати кордони і т. д.) 

Ця вправа особливо ефективна для розвитку групової згуртованості, 

співпраці, усвідомлення групи як цілого. 

Фруктовий / овочевий салат 

Це варіант попередньої вправи. Всі малюють себе у вигляді фрукта чи 

овоча (який, як їм здається, більш за все схожий на них). Потім картинки 

вирізують і кладуть на зображення великої салатниці. 

Поетапний малюнок 

1. Група домовляється про тему (наприклад, тварина, людина, лікар, 

пожежник ...) 

2. Фігуру / предмет ділять на три, чотири, п'ять частин,  залежно від кількості 

осіб у групі (наприклад, голова, тіло, ноги). 

3. Листок паперу передають по колу, і кожна дитина додає в  зображення 

свою частку, складає листок (щоб ніхто не бачив) і передає далі. 

Коли всі намалювали своє, листок розгортають, і всі дивляться, що вийшло. 

Дерево»: від частини до цілого 

Метою цієї вправи є створення групою учасників загального малюнка 

дерева. При цьому кожен на своєму робочому місці на окремому аркуші 

паперу створює свою індивідуальну частину дерева. Після малювання аркуші 
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складають так, щоб вийшло загальне дерево, і обговорюють процес 

створення групового дерева. 

Для виконання цього завдання кожен учасник має добре 

сконцентруватися на своїй індивідуальній частині, враховуючи,  що метою є 

загальне творіння. Аркуші паперу А4 розкладають так, щоб вони утворили 

великий прямокутник або квадрат (залежно від кількості учасників). 

Можливий варіант, за якого залишається один порожній оркуш (через 

непарну кількість учасників). 

Висновки. Образотворча діяльність дає змогу дитині відчути і 

зрозуміти саму себе, вільно виразити свої думки і відчуття, бути самою 

собою, вільно виражати мрії і надії, а також звільнитися від негативних 

переживань. Це не тільки віддзеркалення у свідомості клієнтів навколишньої 

і соціальної дійсності, але і її моделювання та вираження свого ставлення до 

неї. Це один з обережних і делікатних засобів самовираження,   методів 

роботи з дітьми та підлітками, що мають труднощі в навчанні й соціальній 

адаптації, а також за внутрішньосімейних конфліктів. 
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Особливості парасоціальних стосунків: аналіз зарубіжного та 
вітчизняного досвіду досліджень  

 
В статті проаналізовано світовий досвід дослідження парасоціальних стосунків, 

показано їх особливості, такі як односторонність, ілюзія інтимності на відстані та стратегії 

її досягнення, а також ідентифікацію як один із наслідків парасоціальних стосунків. На 

основі теоретичного аналізу та емпіричних даних пошукового дослідження подано 

побудовану автором класифікацію медіа героїв, з якими люди будують парасоціальні 

стосунки.  

Ключові слова: медіапсихологія, парасоціальні стосунки, медіа персона, класифікація.  

 
В статье проанализирован мировой опыт исследования парасоциальних 

отношений, и показаны их особенности, такие как односторонность, иллюзия интимности 

на расстоянии и стратегии ее достижения, а также идентификацию как одно из 

последствий парасоциальних отношений. На основе теоретического анализа и 

эмпирических данных поискового исследования в статье раскрывается построеная 

автором классификация медиагероев, с которыми люди строят парасоциальни отношения.  

Ключевые слова: медиапсихология, парасоциальные отношения, медиа персона, 

класификация.  

 

This article analyzes the world's experience, researches parasocial relationships and its' 

features, such as unilateralism, the illusion of intimacy at the distance, strategies of its 

achievement and identification as a consequence of the parasocial relationships. So in this 

artickle, which is based on theoretical analysis and empirical data of basic research, the author 

builds classification of media heroes with which people саn build parasocial relations.  

Keywords: Media psychology, parasocial relationships, media personas, classification. 

 
Проблема. Медіакультура як суспільний феномен виробництва 

медіапродукції, опосередкований засобами масової комунікації, та її 

споживання масовою аудиторією становлять медіатизований простір, який 

створює нове середовище існування, нову реальну дійсність. Сучасний 

розвиток засобів масової комунікації зумовлює утворення нових форм 

життєдіяльності людини, новий досвід спілкування та співіснування. 

Парасоціальні стосунки – це новий тип стосунків людей з віртуальними 

медіаперсонами. І хоча світовий досвід дослідження парасоціальних 

стосунків налічує понад 60 років, в Україні лише починається становлення 

цього напряму медіапсихології.  

Мета статті є висвітлення загальних особливостей парасоціальних 

стосунків та побудова класифікації медіагероїв.  

У 50-х роках в Америці, під час розквіту індустрії мас-медіа Д. Хортон 

і Р. Воул описали ситуацію, коли у людей, що дивляться телевізор чи фільми, 

або слухають радіо, виникає ілюзія, ніби вони спілкуються з медіаперсоною 

особисто (face-to-face) [16]. Ілюзія особистісного спілкування виникає в 

аудиторії у зв’язку з тим, що медіаперсона – грає вона вигадану роль чи 
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представляє сама себе – використовує у своїй грі режим прямого адресу, 

тобто звертається до аудиторії так, ніби вона розмовляє з кожним із 

присутніх особисто, що викликає у людей відчуття інтимності та 

конфіденційності. Аудиторія, у свою чергу, реагує на такі послання більш 

емоційно, ніж у ролі простого спостерігача [16; 21]. Люди при цьому 

відчувають різноманітні почуття до медіагероя, залучаючи його особистість 

до свого повсякденного життя: будують судження, роблять вибір, оцінюють 

альтернативи і приймають рішення виходячи з інтеріоризованого ними 

медіаобразу.  

Першочергово парасоціальні стосунки розглядалися, як особливі 

стосунки людини з медіа взагалі, але з часом вони звузилися до взаємин з 

медіагероєм. Л.А. Найдьонова визначає парасоціальні стосунки (parasocials 

relationships) як стосунки з віртуальним, штучно створеним персонажем, 

своєрідним симулякром (модель без первинного аналога) через засоби 

масової комунікації [3].  

Р. Харріс, ілюструючи парасоціальні стосунки, наводить приклад 

глибокої скорботи після раптової смерті в 1997 р. британської принцеси 

Діани. Її загибель стала воістину особистою втратою для мільйонів людей, 

які знали її тільки через ЗМІ, але відчували свого роду глибокий зв'язок з нею 

[4]. Цей глибокий зв’язок між медіаперсоною та аудиторією є однією із 

характерних особливостей парасоціальних стосунків і називається ілюзією 

інтимності або близькості на відстані. Існує кілька основних стратегій 

досягнення ілюзії інтимності.  

Першою і найбільш характерною стратегією є намагання медіаперсони 

дублювати жести, розмовний стиль неофіційного спілкування (face-to-face). Її 

поведінку можна охарактеризувати як невимушену, природну. І в глядача 

створюється враження, що події, які відбуваються у програмі набирають 

обертів не за якимось заздалегідь продуманим сценарієм, а самовільно. 

Таким чином медіа-персона підкреслює ідею, що «ми ніколи не знаємо, що 

буде відбуватися на цьому шоу» [16].  

Друга стратегія передбачає не тільки створення відповідної атмосфери і 

образу, але й намагання медіаперсони, наскільки це можливо, нівелювати або 

принаймні розмити межу, яка відокремлює її від шоу (як формальної 

продукції), від аудиторії як у студії, так і вдома. Найпоширенішим способом 

досягнення розмитості меж є створення певної «групи підтримки», найбільш 

близької до медіаперсони. До всіх членів так званої «групи підтримки» 

медіаперсона звертається на ім’я або дане у процесі шоу прізвисько, щоб 

підкреслити близькість. Ці люди мають свої специфічні риси характеру, які 

використовуються для пожвавлення шоу. Така група людей час від часу 

залучається до програми, і члени аудиторії таким чином не лише 

акумулюють у собі ідею, що це різні люди, вони живі і справжні, а й 

залучають себе до цього розширеного спілкування медіаперсони з 

аудиторією [16].  

Крім того, медіаперсона може спробувати вийти з певного формату її 

шоу і буквально злитися з аудиторією [16]. Найчастіше вона йде зі сцени і 
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змішується з аудиторією студії у формі запитань, відповідей чи обміну 

репліками.  

Ще одним із варіантів «розмиття меж» є ідея «суб’єкт-камери», коли 

навколишні події передаються глядачеві ніби очима медіаперсони. 

Відеокамери знімають картинку навколишньої дійсності від першої особи 

[17]. Наприклад, коли медіаперсона йде за покупками, камера знімає не те, як 

вона йде, а навколишню дійсність: дорогу, вітрини і стіни бутиків, двері 

магазину і тощо.  

Ці стратегії спрямовані на залучення уваги аудиторії і створення в 

людей враження, що вони особисто беруть участь у цьому шоу. Чим більше 

глядачі (слухачі) прив’язуються до улюбленого шоу (передачі, серіалу, 

фільму і, відповідно, їх героїв), тим більшою є вірогідність ритуалізації 

парасоціальних стосунків, коли перегляд улюбленого шоу (передачі, серіалу), 

така собі зустріч з персонажем, стає важливою частиною повсякденного 

життя, вона ретельно планується і має надзвичайну важливість [3].  

Ще однією характерною особливістю парасоціальних стосунків є їх 

односторонність.  

Глядачі зазвичай все знають про життя медіаперсони, можуть впливати 

на своє ставлення до неї, осмислювати та переосмислювати уявні зв’язки, 

добудовувати віртуальні сцени у своїй свідомості, вступати в мисленнєві 

діалоги і продовжувати полеміку за межами телевізійної експозиції. А 

медіаперсона не володіє свідомістю, для неї рефлексія у взаємодії з 

аудиторією є недоступною [3]. Оскільки стосунки між медіаперсоною і 

аудиторією не можуть бути розроблені взаємно, то майже весь тягар 

створення правдоподібної імітації близькості лягає на плечі медіаперсони і 

на шоу, стрижнем якого вона є. Товариськість, легка привітність, дружба і 

тісний контакт – все це спрямовано на створення у людей відчуттів, 

пов'язаних із приємною участю в соціальній взаємодії, так би мовити, у 

первинних групах.  

Концептуально парасоціальні стосунки можна розглядати як аналогічні 

міжособистісній соціальній взаємодії або зв’язку, хоча вони зазвичай 

включають у себе набагато слабші зв'язки. Поведінка медіаперсони під час 

кожного акту взаємодії (наприклад, телевізійних програм, комерційних або 

розважальних передач, інтерв'ю або ток-шоу) допомагає глядачеві 

сформувати думку про її особистісні характеристики. Як і в міжособистісних 

стосунках, ці думки потім будуть впливати на почуття глядача щодо 

поведінки персонажу, що, в свою чергу, вплине на рішення будувати з ним 

чи ні парасоціальні стосунки [5]. Більше того, кожна зустріч з медіаперсоною 

сприятиме формуванню у людини відчуття психологічної близькості з 

персонажем, характерної для динаміки дружніх стосунків [23].  

Парасоціальні стосунки мають багато властивостей реальних 

міжособистісних стосунків. Е. Перс і А. Рубін стверджують, що 

парасоціальні стосунки нагадують дружні взаємини за трьома критеріями. 

По-перше, парасоціальні стосунки, так само як і дружні, мають добровільний 

характер і часто – особистісний фокус. По-друге, обидва типи стосунків 
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забезпечують спілкування (хоча у випадку парасоціальних стосунків воно є 

опосередкованим). І, по-третє, основою цих типів взаємин виступає 

соціальна привабливість [20]. Хоча парасоціальна взаємодія ґрунтується на 

опосередкованій (наприклад, перегляді телепередач), а не на реальній 

взаємодії, глядачі часто вважають, що вони знають і розуміють 

медіаперсоною в тому ж близькому смислі, що і реальних друзів. Загалом 

парасоціальні стосунки нагадують соціальні взаємини, і хоча вони часто 

можуть бути менш значущими та інтенсивними, ніж тісні соціальні стосунки, 

для багатьох людей взаємини з медіаперсонами є постійними, значущими і в 

багатьох випадках є важливою частиною їх соціального світу [24].  

Об’єктом парасоціальних стосунків виступають медіасимволи 

(медіаперсони, герої-симулякри).  

Для позначення персонажа парасоціальних стосунків Д. Хортон і Р. 

Воул використовували поняття медіаперсона (Персона) [16]. Ми вважаємо за 

потрібне використовувати більш універсальний термін – «медіагерой», 

оскільки суб’єктом парасоціальних стосунків може виступати як реально 

існуюча людина (політик, спортсмен, блогер), так і вигаданий персонаж 

(герой серіалу чи фільму). Л.А. Найдьонова при визначенні парасоціальних 

стосунків використовує термін «симулякр» (модель без первинного аналога) 

[3]. Якщо звернутися до першооснови цього терміна, який представив Ж. 

Бодрійяр у книзі «Символічний обмін і смерть» (1976), то під симулякрами 

розуміють образи, які поглинають, витісняють реальність [1]. Сучасна 

дослідниця постмодерністської думки Н. Маньковська характеризує 

Бодрійярський симулякр таким чином: «... псевдоріч, яка заміщує 

«агонізуючу реальність» постреальністю за допомогою симуляції, яка видає 

відсутність за присутність, стирає різницю між реальним і уявним» [2, с. 60]. 

Медіаперсона Д. Хортона і Р. Воула так само виступає певним медіа-

символом, який замінює реальність на фантазію: з одного боку, професійні 

актори, диктори, телеведучі грають придуману кимось роль, привносячи в неї 

власну індивідуальність (тобто різні актори грають одну й ту ж саму роль по-

різному), а з другого боку глядачі, сприймаючи цей образ, привносять в 

нього різні смисли, ілюзії та фантазії. Роль медіагероя ґрунтується на 

загальних культурних шаблонах, контури яких сприймаються аудиторією 

інтуїтивно. Ці ролі походять від первинних стосунків дружби і сім'ї, 

характеризуються інтимністю, співчуттям та комунікабельністю. Для того 

щоб аудиторія прийняла ситуацію, формат якої створює телебачення, як 

надійну і природну, що визначає правила регулювання поведінки і формує 

цінності, симулякр має відповідати очікуванням аудиторії: грати для них 

коханця, сурогатного батька чи матір або ж бути їхнім безстрашним 

заступником перед політичним злом. Тоді аудиторія виграє від його 

мудрості, звертається до нього за порадою, співчуває йому в його труднощах. 

У таких випадках значення медіагероя для глядача поступово може стали 

важливішим за ситуацію перегляду передачі з ним.  

Люди, як було зазначено вище, створюють парасоціальні стосунки з 

персонажами, глибоко заклопотані тим, що відбувається в "житті" 
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медіаперсон: їх проблемами, перемогами та поразками. Інколи глядачі 

бажають стати схожими на них [14]. Ідентифікація з медіа-персонами є 

одним із результатів взаємодії людини і засобів масової інформації (радіо, 

телебачення, Інтернет). Психологи визначали поняття ідентифікації по-

різному. Дослідженням ідентифікації займалися З.Фрейд, К. Берк і Г. 

Keлман. Аналіз застосування цими теоретиками поняття ідентифікації 

показав, що вони вживають його у різних контекстах, але їх визначення 

мають спільні елементи, такі як зв'язок між однією (приватною) та іншою 

особами (або організаціями), за якого людина переймає риси, ставлення до 

навколишньої дійсності та поведінку значущого іншого та включає їх у 

структуру власного Я [8; 26].  

У літературі з питань масової комунікації термін «ідентифікація» з 

персонажем використовують у різних смислах. Перший ілюструють роботи 

Дж. Кохена, який визначив ідентифікацію, як процес за допомогою якого 

людина ставить себе на місце медіагероя і опосередковано бере участь у 

програмі, переймаючи його (медіаперсонажа) досвід [13]. Деякі психологи, 

використовуючи, це визначення стверджують, що через ідентифікацію 

глядач втрачає свою власну ідентичність і переймає ідентичність 

медіаперсони, називаючи цей процес «захопленням» [22]. Проте Дж. Кохен 

стверджував, що ця форма ідентифікації є тимчасовою, скороминущою і 

може змінюватись за інтенсивністю під час програми [13]. Інші вчені 

вважають, що процес ідентифікації може виходити за межі ситуації 

перегляду програми, тобто продовжуватись і після її закінчення. К. Роузгрін 

стверджує, що цю ідентифікацію можна розглядати як більш міцне явище – 

«довготривалу ідентифікацію» з однією медіаперсоною або більшою їх 

кількістю [22, С. 349]. Інколи таку ідентифікацію називають бажаною, 

оскільки її зміст можна звести до фрази: «Мені б дуже хотілося бути схожим 

на людей у цій програмі» [15]. На думку А. Бандури моделювання процесу 

(ідентифікації) виходить далеко за рамки простої імітації поведінки, 

включаючи зміну ставлень, цінностей, прагнень та інших особистісних 

характеристик, щоб вони відповідали моделі [6; 7].  

Наведені вище визначення ідентифікації, ймовірно, є окремими 

компонентами складного процесу, який описує реакцію глядачів на передачі, 

що демонструються засобами масової інформації, та довготривалі наслідки їх 

впливу.  

Зарубіжні дослідження показують, що ідентифікація з медіагероями 

може мати значні соціальні та психологічні наслідки: учасники глядацької 

аудиторії можуть вносити зміни у свій зовнішній вигляд, стилі взаємомодії із 

світом, життєві цінності, діяльність та інші характеристики, щоб стати більш 

схожим на привабливу медіаперсону [9; 10].  

C. Мюррей у дослідженні онлайн шанувальників телешоу «My So-

Called Life» виявив, що дівча-підлітки часто намагалися наслідувати головну 

героїню (Анжелу): вони одягалися так, як вона, фарбували волосся у 

червоний (як у неї) колір або діяли в такий самий спосіб, як діяла б вона. 

Дослідження також показали, що ідентифікація з медіасимволами впливає на 
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прийняття або відхилення конкретної поведінки чи життєвих цілей [19]. Було 

виявлено, що телевізійні ролі й моделі впливають на професійні вподобання 

підлітків [11; 18].  

Парасоціальні стосунки можуть існувати з багатьма різними типами 

персонажів, незалежно від типу взаємодії між користувачем і медіагероєм у 

будь-який момент їх зустрічей.  

Ми проводили дослідження парасоціальних стосунків української 

молоді, в якому взяло участь 221 особа віком від 15 до 23 років, із яких 150 

жінок та 71 чоловік. Дослідження носило пошуковий характер, його метою 

було визначення особливостей медіа героїв, з якими молодь будує 

парасоціальні стосунки. Одним із блоків дослідження був збір інформації 

щодо медіауподобань української молоді. На основі аналізу літературних 

джерел та контент-аналізу нашого дослідження ми побудували класифікацію 

медіагероїв і виділили в ній три категорії:  

I. за медіа-каналом:  

фільмів);  

 

-герої (блогери);  

-журнальні герої (журналісти);  

 

 

II. за реалістичністью:  

– це те, як реальні люди постають через медіа 

перед глядачами, формуючи у собі образ для корекції власних вад та 

отримання схвалення від аудиторії;  

– герої, які не існують у реальному житті, вони є 

фантазією (результатом фантазійної творчості), але аудиторія їх сприймає як 

реально існуючих;  

III. за сферою реалізації (та реалістичністю):  

а) медіа образи реальних людей:  

 

 

 

на Дорожкіна);  

 

 

 

 

ри (Георгій Гонгадзе, Олена Притула);  

 

б) вигадані персонажі:  
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Ще одним аспектом нашого дослідження був аналіз особистості 

медіагероя. Ми пропонували випробуваним набір характеристик (за 

методикою Лірі), і вони мали відмітити ті з них, що стосувалися їх 

улюблених медіагероїв. В інструкції досліджуваним детально пояснювалося, 

що таке парасоціальні стосунки, щоб вони могли правильно відповісти на 

запитання анкети про улюбленого медіагероя. За результатами, більш ніж 

половина випробуваних вважають необхідними для медіагероя такі 

характеристики:  

 

 

 

Девід К. Гілес (David C. Giles) виділяє три інші важливі 

характеристики, які визначають характер парасоціальних стосунків [14]:  

1. Справжність/реалізм, тобто той критерій за яким аудиторія може зробити 

висновок про характер медіа-героя і, відповідно, виявити якийсь ступінь 

власної довіри до нього, що, в свою чергу, підвищує рейтинг програми або 

шоу. Тобто теле- і радіоведучі мають з’являтися перед публікою 

аутентичними, оскільки саме ця характеристика становить левову частку їх 

привабливості для аудиторії.  

2. Безперервність подання через ЗМІ – що частіше медіагерої з’являються у 

ЗМІ, то більшою є вірогідність ритуалізації стосунків аудиторії з ними. Для 

формування парасоціальних стосунків медіагерой має якомога частіше 

з’являтися у різних шоу, теле- і радіопрограмах, стати об’єктом пильної 

уваги преси.  

3. Особистий контекст споживача. Деякі дослідники вважають 

парасоціальні стосунки формою компенсації при зниженні рівня 

міжособистісних контактів [12; 25]. Ця гіпотеза ґрунтувалась на дослідженні 

А. М. Рубін, за якими мотивацією для перегляду телепередач є 

міжособистісна взаємодія, і телевізор при цьому виступає як засіб проти 

самотності [23]. Проте наступні дослідження показали, що утворення 

парасоціальних зв'язків і самотність не пов'язані між собою. Говорячи про 

особистісний контекст споживача, Д. К. Гілес наголошує виключно на тому 

індивідуальному відгуку, який мав медіа-герой у кожного конкретного 

споживача [14]. Тут ми можемо припускати, що аудиторія реагує на певні 

психологічні особливості медіагероя, наявні у кожного окремого 

представника аудиторії, але у менш вираженій формі або, навпаки, – вони 

відсутні, але бажані.  

Висновок. Отже, аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень дає 

можливість висвітлити загальні особливості парасоціальних стосунків, такі 

як їх односторонність, ілюзія інтимності на відстані та стратегії її 

досягнення, а також ідентифікація, як наслідок парасоціальних стосунків. На  



105 

 

основі теоретичного й емпіричного матеріалів була розроблена класифікація 

медіагероїв парасоціальних стосунків за трьома категоріями: медіа каналом, 

через який формуються парасоціальні зв’язки, реалістичністю самої 

медіаперсони та за сферою її (персони) реалізацією. У статті було висвітлено 

лише незначну частину результатів дослідження, яка стосувалося 

медіауподобань української молоді. В подальшому ми плануємо приділити 

більшу увагу впливу медіаконтенту на вибір об’єкта для побудови 

парасоціальних стосунків та дослідженню самого об’єкта парасоціальних 

стосунків.  
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