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ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

УДК 159.9                                              
Бик Н. В. 

ПІДСВІДОМІСТЬ ЯК ОСНОВА У ПРИЙНЯТТІ 
ВАЖЛИВИХ РІШЕНЬ ЛЮДИНИ

«Людина повинна робити вибір. В цьому і полягає його сила – в
могутності його рішень», – зазначав Пауло Коельо, бразильський про-
заїк і поет. 

Люди навчилися виживати і захищатися від небезпек в умовах, які
постійно змінюються. Ще у далекій давнині, коли наші предки стикалися
з хижаками – вовками, левами і тиграми, їх підсвідомість посилала в
мозок потужний імпульс, який нагадував їм про страх і смертельну не-
безпеку, тому що у пам’яті були образи та спогади про колишні зустрічі
з  небезпечними тваринами.  Як наслідок, в подібних ситуаціях відбувався
автоматичний викид адреналіну в кров і наші предки були готові до не-
гайної дії. Це змушувало людину боротися за життя, або бігти що є сил,
в залежності від минулого життєвого досвіду. Сучасний світ, який оточує
людей, виявляється набагато більш складним та незрозумілим, ніж ра-
ніше. Вчені вважають, що частина мозку, яка відповідає за страх і емоції,
у сучасної людини задіяна набагато частіше, ніж у наших предків з
кам’яного віку, оскільки, хоч як це парадоксально,  далеко не кожен день
нашим пращурам доводилося відчувати стреси та емоційні потрясіння.
Людина в певних ситуаціях на рівні підсвідомості може рефлекторно при-
йняти іншу людину (начальника, сусіда)  за «хижака» і автоматично
жорстко відреагувати. Часто підсвідомість людини, залежно від ситуації,
вибирає реакцію з повсякденного життя, або модель поведінки за допо-
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могою старих, помилкових переконань, усвідомлень і невірних устано-
вок, які він вважає істинними на основі власного життєвого досвіду. У
сучасному житті міста та села наші неадекватні емоційні реакції незрів-
нянно гостріше і частіше проявляються у взаєминах з іншими людьми. 

У науку термін «підсвідомість» введено в 1889 році П’єром Жане у
філософській дисертації. Самим цікавим є те, що вибір підсвідомості ти
навіть не усвідомлюєш. Ти не здатний на нього впливати. Вибір підсві-
домості від тебе не залежить.  Психоаналітик Зігмунд Фрейд вважав, що
поведінка і особистість формуються в ході постійної і неповторної взає-
модії конфліктуючих сил, які існують на трьох різних рівнях духовного
життя: передсвідомості,  свідомості і підсвідомості [2]. Підсвідомість збе-
рігає почуття, думки, пориви, спонукання і спогади, які знаходяться поза
нашою свідомістю. Велика частина того, що міститься в нашій підсвідо-
мості, неприйнятно або неприємно для нас - наприклад, відчуття болю,
тривоги або внутрішнього конфлікту. Фрейд  вважав, що підсвідомість
впливає на те, як ми поводимося, або те, що відчуваємо,  хоча  ми і не
здатні усвідомити цей вплив [2]. Намагаючись наочно пояснити свідоме
і несвідоме, психологи часто вдаються до метафори айсберга. Вершина
айсберга, яка видніється над водою, являє собою свідомість. Занурена в
воду, але все ще помітна частина – перед свідомість. Велика частина айс-
берга, яка схована водою, і являє собою підсвідомість [2]. Кожна людина
також має певну кількість психічної енергії, яка утворює три основні
структури особистості - Ід, Его і Суперего. Ці структури відіграють різні
ролі і діють на різних рівнях свідомості. 

Підсвідомість людини можна назвати особливим видом матерії, який
до цих пір не вивчений, і навряд чи найближчим часом вчені зможуть
дати пояснення підсвідомого рівню. Фрейд вважав, що підсвідомість, це
саме та частина людської психіки або душі, яка пов’язує в одну мережу
саме свідомість і несвідому частину людини [3].

Багатьом людям в житті дуже хочеться завжди бути позитивними,
однак не завжди виходить. Вони часто дратуються, зляться, ображаються.
Пізніше, через якийсь час, людина розуміє, що реакція на подію була не-
адекватною, надто агресивною і їй стає ніяково за себе. В такому випадку
може виникнути почуття провини або розчарування. І, на жаль, ці гострі
реакції, як правило, засновані виключно, на досвіді старих стресів, емо-
ційних травмах або помилкових переконаннях. І дуже важливо зрозуміти,
яку важливу роль у формуванні поведінки і характеру людини в світі і
твоїх реакціях, відіграє власне дитинство. Однак, з раннього дитинства
нас вчать думати, говорити і діяти як люди, які народилися до нас. І чим
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краще їм це вдалося, тим більше ми втратили зв’язок зі своєю істинною
природою. У нас закладено безліч негативних програм, які керують
нашим життям. Вони змушують нас страждати і терпіти невдачі, – вважає
Борис Львович Малаев, автор унікальної методики «Пьюрологія», щодо
звільнення від негативних підсвідомих блокувань, засновник міжнарод-
ного освітнього проекту «САТТВА» [1]. Автор методики зазначає, що
кожен з нас народжений для того, щоб стати Генієм, стати великим Твор-
цем і Майстром. Однак громадська система освіти, людські помилки,
стреси, травми і негативні підсвідомі установки блокують нашу твор-
чість, заважають розкритися нашому Таланту. У центрі «САТТВА»
знають, як повністю звільнитися від внутрішніх бар’єрів  і обмежень, як
швидко домогтися високих життєвих цілей [1]. 

Фрейд вважав, що найважливішим рівнем, саме фундаментом в
людській психіці є несвідомий рівень. Адже саме на цьому рівні народ-
жуються психічні сили, які неможливо контролювати самостійно. До цих
сил відносяться бажання, прагнення, пристрасть і афект. Вони є доміную-
чою частиною людської поведінки [3]. І, звичайно, самої головною дію-
чою силою в поведінці людини доктор Фрейд вважав лібідо, сексуальну
енергію, на якій ґрунтувалася вся поведінка людини. Таким чином, під-
свідомість є основою у прийнятті важливих рішень людини.

Література:
1. Малаев Б. Л. Как подсознание влияет на нашу жизнь / Б.Л.Малаев/ Элек-

тронный ресурс: http://cattba.com
2. Сознание, предсознание и подсознание / Электронный ресурс: http://abouty-

ourself.ru/psi-lich/soznanie-predsoznanie-i-podsoznanie.html
3. Три уровня психики по Фрейду / Электронный ресурс: http://s-  mind.ru/tri-

urovnya-psixiki-po-frejdu

УДК 159.9 
Вознесенська О. Л. 

ВЗАЄМОДІЯ ПІДЛІТКІВ В ВІРТУАЛЬНИХ ГРУПАХ 
ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЗМУ

Взаємодія в віртуальному просторі часто посідає важливе місто в
житті людини, особливо молодої. В інтернет-групах молодь спілкується,
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обмінюється новинами, ділиться думками, пізнає світ. Медіа являють
собою систему неформальної освіти та просвітництва, впливають на за-
своєння соціальних норм, формування ціннісних орієнтацій, становлення
соціального досвіду та навичок соціокультурної взаємодії, в віртуальних
групах відбувається процес ідентифікації молодої людини. І сьогодні
особливо актуальним стає патріотичне виховання молоді, яке зумов-
люється процесом становлення в нашій державі єдиної політичної нації
в умовах інформаційної війни, що ускладнюється геополітичними, внут-
рішньополітичними умовами, загостренням соціальної, економічної криз.
Адекватність сприймання ворожої пропаганди та відповідного спротиву
підростаючого покоління інформаційним впливам становить важливу со-
ціально-психологічну проблему [1]. Отже, дослідження взаємодії у вір-
туальних спільнотах та розробки на основі віртуальних спільнот
інноваційних психолого-педагогічних стратегій розвитку патріотизму мо-
лоді як альтернативи традиційним формам навчання, є актуальним ви-
кликом у наш час. 

В нашій роботі ми використовуємо визначення віртуальної спільноти
І.М. Розіної: Інтернет-спільнота (Internet–community) – це певна спільнота
реальних людей, що самоорганізуються та спілкуються між собою з пев-
ної тематики; для спілкування та організації групової взаємодії учасники
спільноти використовують як базовий засіб комунікації Інтернет-техно-
логії. Мережеві спільноти – це й майданчик для обміну досвідом, на-
вчання і підвищення кваліфікації. Інтернет-співтовариства поступово
починають грати відчутну роль в житті суспільства: створюється вірту-
альний простір, де здійснюється діалог, взаємодія людей [2].

Емпіричне дослідження користування віртуальними групами мо-
лоддю, що проводилося в Києві в 2015 році і в якому взяли участь 220
молодих людей від 15 до 26 років показало, що в середньому вони про-
водять в віртуальних спільнотах півтори години на день. Доведено, що
молодь є активними учасниками віртуальних спільнот, використовує
можливості віртуальної форми комунікації для отримання нових знань,
знайомств, спілкування, навіть для спільної творчості.

Всеукраїнське опитування, спрямоване на оцінку рівня медіакуль-
тури старшокласників, що проводилося в 2015 році, дозволило визначити
особливості включення підлітків в соціально-політичний вимір медіа-
простору. В дослідженні взяли участь 1144 учнів середніх шкіл віком від
14 до 17 років всіх регіонів України.

Згідно отриманим даним 85 % учнів мають власні акаунти в Фейс-
бук, Вконтакте тощо та використовують соціальні мережі кожного дня
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(не користуються взагалі менше 3 %). Від чверті до третини від опитаних
беруть активну участь в житті віртуальних спільнот: висловлюють власну
думку на спеціальних тематичних форумах 28,2 %, залишають коментарі
на сторінках соціальних мереж інших інтернет-користувачів – 36,1 % від
загальної кількості опитаних.

І більш ніж половина опитаних є користувачами віртуальних спіль-
нот патріотичного спрямування. І хоча 55,1 % від загальної кількості опи-
таних уникають інформації про політику, 60,1 % любить переглядати
візуальні патріотичні медіатексти. Половина опитаних слідкує за соці-
ально-політичними процесами, пов’язаними з подіями на сході України:
57 % дивиться новини про АТО, а 43,7 % – обговорюють ці новини з ін-
шими (зовсім це не цікаво менш ніж 10 % старшокласників).

Старшокласники, для яких спілкування з однолітками є надважли-
вим, використовують інтернет для того, щоб знайти однодумців (41,9 %
від загальної кількості опитаних), намагаються не спілкуватися в інтер-
неті з людьми, які мають інші погляди та переконання (34,6 %), дехто з
них навіть втратили «френдів» унаслідок різних поглядів (27,9 %). Отже,
спілкування з приводу соціально-політичних питань, патріотизму, пере-
конань та громадського життя є важливою складовою спілкування під-
літків в інтернеті. До речі, вони критично сприймають інформацію з
інтернету та більш ніж половина з них вважає, що завжди може відділити
правду від брехні в будь-якому повідомленні (53,6 %).

Кореляційний аналіз отриманих відповідей довів, що на високому
рівні значущості найбільш патріотично налаштовані саме ті підлітки, що
активно включені в віртуальні спільноти, спілкуються на політичні теми,
висловлюють власні думки та шукають однодумців з цього приводу. Пат-
ріотизм у наш час стає для школяра ознакою, за якою формується його
ідентичність.

Отже, наш науковий пошук підтвердив тезу щодо необхідності ви-
користовувати взаємодію у віртуальних групах як інноваційну форму
освіти, треба розробляти медіаосвітні стратегії, спрямовані на розвиток
молоді, ознаками яких є активність учнів, асинхронність, використання
медіатворчості. Актуальною є також розробка методичних засад розвитку
патріотизму молоді на основі взаємодії в віртуальних групах. Вчитель,
викладач може стати ініціатором створення віртуальної групи, але основ-
ним принципом подальшого існування і розвитку групи є самоорганізація
учасників на основі спільних інтересів.
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УДК: 159. 923: 37. 047: 378 – 057. 87
Іванченко С. М. 

ВЗАЄМОДІЯ ПІДЛІТКІВ В ВІРТУАЛЬНИХ ГРУПАХ 
ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЗМУ

У соматичній терапії травми (школа Пітера Левіна) використову-
ється поняття «психічна травма», яка розглядається як результат неза-
вершеної тілесної реакції на травматичну подію. Механізми
травматичного стресу діють на психофізіологічному рівні і про-
являються у вигляді підвищеного рівня збудження нервової системи,
надлишкової енергії, яка не знаходить виходу. Завершення травми ви-
магає реалізації незавершених реакцій («бийся» або «тікай»), розрядки
надлишкової енергії і повернення до нормального рівня функціону-
вання. В основі соматичної терапії травми лежить уявлення про само-
регуляцію, яка включає як психологічні, так і соматичні компоненти. 

Існує багато різновидів психічних травм, однією з них є шокова
травма. Вона характеризується надзвичайно сильним, але короткотри-
валим впливом із загрозою життю людини (наприклад, ДТП, природні
та техногенні катастрофи тощо). Травматизація під час бойових дій,
хоча і має ознаки шокової травми, але відбувається у більш тривалий
проміжок часу (дні, тижні, місяці), тому ми будемо використовувати
поняття «бойова травма», щоб підкреслити цю специфіку.

Ми використовували метод соматичної терапії травми у роботі з
пораненими починаючи з липня 2014 р. Більшість ветеранів мали ді-
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агнози ПТСР, астено-невротичний синдром, тривожно-депресивний
синдром, ЧМТ. Слід зазначити, що зустріч з пораненими відбувалася
через деякий час після поранення, часто після тривалого лікування у
декількох шпиталях. Тому мова йшла не про першу психологічну до-
помогу, а про психологічну підтримку та подальший медико-психоло-
гічний супровід.

Перший принцип соматичної терапії травми наголошує на ство-
ренні безпечного середовища. У випадку з бойовою травмою це зро-
бити досить складно, оскільки ветерани надовго втрачають почуття
безпеки, як і почуття довіри до інших. Тому перші зустрічі спрямовані
на встановлення контакту і створення терапевтичного альянсу. На
цьому етапі проводиться психоедукація, коли ветеранам розповідають
про травму, ПТСР, супутні захворювання, медичні та соціальні ризики. 

Другим кроком є створення ресурсів, які надалі допомагатимуть
у роботі з травмою. Ресурсами ми називаємо все, що дає сили і допо-
магає індивіду долати стрес: близькі стосунки, мистецтво, спорт, від-
починок, хобі. Відновлення або створення ресурсів є важливим само
по собі, навіть без травматерапії. Обговорення з ветераном його зов-
нішніх та внутрішніх ресурсів дає психологу додаткову інформацію
для роботи, а самому ветерану – відновлення «захисної» системи, на
яку він спирався раніше, і яка втрачається при травматизації. 

Наступним етапом є робота власне з травмою, яка може почина-
тися лише після того, як ресурси відновлені. Використовуються тех-
ніки соматичного переживання, «титрування» (покрокової розрядки
травматичних симптомів), інтеграції соматичного, психологічного та
смислового рівнів функціонування індивіда. Також ветеранів навчають
базовим навичкам самостійного опанування симптомів, таким як «йо-
гівське» дихання, м’язова релаксація, техніки візуалізації, АТ.

Головні проблеми, з якими стикається психолог: відсутність у ве-
теранів запиту на психологічну допомогу, а часто і недовіра до психо-
логів; істотна алкоголізація; високий суїцидальний ризик серед
ветеранів. Тому актуальним є подальший медико-психологічний та со-
ціальний супровід ветеранів, направлення у спеціалізовані заклади (са-
наторії, лікувальні центри), які допомагають ветеранам
ресоціалізуватися. 
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УДК 159.922.27:32.019.5
Корнівська М. М. 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ 
ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН У СВІДОМОСТІ МОЛОДІ

Проблема політичної активності молоді в умовах трансформацій-
них змін суспільства є надзвичайно актуальною, враховуючи якість та
гостроту суспільно-політичних перетворень, які переживає нині укра-
їнська державність.

Ще більшого значення набувають питання громадянської спрямо-
ваності та моральних характеристик особистості (М. Боришевський,
Л. Снігур); громадянської та етнічної ідентичності (О. Бичко, К. Ко-
ростеліна, Т. Яблонська); рефлексивних механізмів політичної свідо-
мості та політичноїзалученості молоді (І. Білоконь, Д. Позняк);
психологічних механізмів детермінації політичної свідомості
молоді(Н. Дембицька, М. Дідух, О. Дроздов, О. Котляр);політичних
цінностей, мотивів політичної участі, ментальних компонентів нації
(Л. Карамушка, М. Пірен, Г. Циганенко, П. Фролов та ін.)[1, 2, 3].

Науковий підхід до вивчення проблем політичної свідомості сту-
дентської молоді передбачає розгляд її як частини великої соціально-
демографічної групи молоді, особливості якої визначаються роллю та
місцем вищої освіти в процесі політичної соціалізації. Студентство є
основним джерелом поповнення вищого за кваліфікацією пласту ін-
телігенції [4, с. 170]. Саме на період навчання у ВНЗ випадає найбільш
інтенсивне психологічне і соціально-політичне формування особисто-
сті, її входження в доросле життя, усвідомлення своєї ролі та місця в
суспільно-політичному просторі держави.

Дослідження, яке мало на меті виявити соціально-психологічні
чинники становлення політичної свідомості молоді, проводилось із
врахуваннямтрьохкомпонентної моделі, детермінованої когнітивним,
афективним та конативним компонентами[2, с. 170].

Порівняльний аналіз рівнів розвитку компонентів політичної сві-
домості студентської молоді виявив певну диспропорцію:конативний
та афективний компоненти значно відстають від розвитку когнітивного
компонента політичної свідомості студентської молоді.З метою визна-
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ченнятипів політичної свідомостістудентської молодібуло здійснено
кластерний аналіз тих основних змінних, які увійшли до факторів, що
визначають зміст кожногоіз компонентів політичної свідомості.

У результаті проведення процедури кластеризації виділено 3
класи (типи) студентської молоді за змістовними показниками струк-
турних компонентів політичної свідомості.

Допершого типу увійшли студенти із характеристиками когнітив-
ного таафективного компонентів. Цей тип склали змінні: акхизитив-
наспрямованість, пугнічнаспрямованість, різні уявлення молоді
простан політичної ситуації в країні, емоційні переживання стосовно
майбутньої політичної ситуації як песимізм, тривога, надія, невпевне-
ність, пасивність, оптимізм, естетична таглористичнаспрямованість,
самоприв’язаність, активність. Таке поєднання змінних може свідчити
про те, щоданий тип студентської молоді характеризується активними
суспільно-політичними діями та різноманітними емоційними пережи-
ваннями щодо політичних подій в державі. Ми визначили даний тип
як «політично-активний».

Другий тип утворили змінні, що у своїй більшості включають ха-
рактеристики афективного компоненту і, частково,конативного. Аналіз
змінних дає підстави визначити даний тип як «потребнісно-чутли-
вий»;студенти такого типу переживають відчуття неспокою за долю
країни, водночасорієнтовні на задоволення різного роду потреб.

Найбільше студентів відносяться до третього типу, структуру
якого утворюють характеристики конативного компоненту: спрямова-
ність на взаємодію, таспрямованість на завдання. Аналіз змінних за-
свідчив, щотретій тип («політично-пасивний») зумовлює позицію
студента який характеризується потребою у спілкуванні, прагненні
підтримувати гарністосунки з іншими, захопленістю в оволодінні но-
вими знаннями і уміннями, проте, відсутністю інтересу до політичного
життя.

Таким чином, узагальнений аналіз змісту структурних компонен-
тів політичної свідомостістудентської молоді засвідчив її суперечли-
вість і підтверджує тезу про те, що політична поведінка
молодідетермінується не тільки внутрішніми спонуками, але й впли-
вом зовнішньогосередовища. Попри таку суперечливість і, здебіль-
шого, пасивну позицію, саме молодь спромоглася на зміни, ставши
каталізатором суспільно-політичних перетворень в Україні. Це дозво-
ляє нам висунути гіпотезу, що молоді люди саме з політично-активним
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типом політичної свідомостівиступають ініціатором суспільно-полі-
тичних змін.
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ГРОМАДЯНСЬКА СУБ’ЄКТНІСТЬ: 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

Перехід від конкуренції товарів, послуг і технологій до конкуренції
моделей управління, що відбувається у інформаційному суспільстві,   зу-
мовлює зміну політик у всіх сферах суспільного життя, а відтак – залу-
чення додаткових ресурсів розвитку, одним із яких є потенціал
самодетермінації, саморозвитку та саморегуляції індивідуальних і колек-
тивних суб’єктів.  

Традиційні уявлення про громадянськість у зарубіжній науці еволю-
ціонували від розуміння її як приналежності до певної держави, що ви-
значається певними правами,  до тлумачення громадянськості як
активності суб’єкта, спрямованої на реалізацію своїх прав у взаємодії з
іншими через соцієтальну самоорганізацію, участь та комунікацію (Р. Гра-
верт, О. Ічілов, Л. Хітер, Ю. Габермас та ін.). У першому випадку йдеться
про низький рівень інтеграції до спільноти, а громадянськість зводиться
до обстоювання своїх інтересів та рівності індивідуальних прав, тобто
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має виключно інструменталістське значення. За такого підходу у струк-
турі громадянськості вирізняють: членство особи в політичній громаді,
переживання, пов’язані з громадянством («почуття громадянства») і гро-
мадянські практики. У  другому – йдеться про громадянськість як іден-
тичність, яка «..може бути реалізована лише як спільна практика
самовизначення»[1, 56], через спільну дію, що передбачає гарантії сво-
боди, участь у  самоуправлінні і досягненні консенсусу. У такій інтерпре-
тації громадянськість набуває інституціонального значення і може бути
реалізована лише тоді, коли спільнота призвичаєна до політичної свободи
і  має «ми»-перспективу щодо активного самовизначення [1].  

Громадянська (політична) суб’єктність визначається як властивість
(готовність, здатність) особистості (індивіда) бути суб’єктом громадянсь-
кої активності (громадянських ініціатив, громадянської участі, мати гро-
мадянську позицію). В рамках системно-функціонального підходу Т.
Парсонcа  політична суб’єктність розглядається як готовність індивіда
діяти відповідно до приписаної йому сукупності ролей та функцій, що
забезпечує ефективність соціальної системи,  при цьому основними
суб’єктами є індивіди, і лише в окремих випадках можна говорити про
суб’єктність колективів (груп) [2, 15]. Описуючи функціонування полі-
тичної суб’єктності Т.Парсонс використовує чотири тип змінних: цінності
(відображають уявлення про бажане і регулюють прийняття суб’єктом
певних зобов’язань), норми (способи дій в межах певних ролей і ситуацій,
норми інтегрують соціальні стистеми), колективи (досягнення спільних
цілей  через вплив на інші групи і ситуацію в цілому, при цьому суб’єкт-
ність тим вища, чим вища здатність впливати), ролі (адаптація, включення
у колектив; ролі забезпечують взаємопроникнення соціальної системи і
особистостей). 

Існує принципова відмінність двох методологічних позицій, з яких
розробляється проблематика суб’єктогенезу: 1) розуміння суб’єктності
як «…вершинного особистісного утворення» і, відповідно, утвердження
акмеологічного критерію (М.Хайдеггер, Е.Гуссерль, К.Абульханова,
А.Брушлінський та ін.) і 2) еволюційне трактування суб’єктогенезу, як
процесу, що триває упродовж усього життя (Б.Ананьєв, Н.Максимова,
І.Тихомирова, Л. Фомичева та ін.), що «дає змогу використовувати рівне
вий критерій суб’єкта»  [3, 178]. 

Модус суб’єктності розкривається в переживаннях «Я можу», ос-
кільки «саме цей клас переживань являє собою момент зустрічі і від-
криття власних потенцій, виявлення своєї активності і здатності
впливати, перетворювати реальність»[4,127]. У структурі суб’єктності



вирізняють  два кластери характеристик (показників, критеріїв): ставлен-
нєвий (репрезентує активне ставлення до ситуацій вибору, взаємодії, ко-
мунікації, оцінювання себе і своїх дій тощо) і субстанціональний
( включає якості, властивості суб’єкта). 

Ключовою характеристикою суб’єктності більшість дослідників на-
зивають активність, при цьому акцентується пріоритет внутрішніх дже-
рел детермінації саморозвитку, вибору і взаємодії з соціальним
середовищем (культура, ідеологія, мова, влада тощо).  В.Татенко, розви-
ваючи теорію В. Роменця, вважає  основним способом розвитку зрілого
індивіда як суб’єкта –  вчинок –  «індивідуально і соціально відповідаль-
ний творчий акт свідомої реалізації людиною своєї сутності» [5, 290 ].
Як і кожна природна даність суб’єктність може істотно варіювати як за
силою, так і за можливостями актуалізації. У одних випадках вона при-
гнічена переживаннями неповноцінності, інфантильністю, навіюваністю,
конформністю, полезалежністю, в інших – потребує гальмування і стри-
мування.  Актуалізація суб’єктного потенціалу може змінюватись у різ-
ному віці та у різних ситуаціях. 

Джерелом розвитку суб’єктності є досвід: ціннісно-мотиваційний
(інтереси, ідеали, переконання, норми моралі, тощо), рефлексивний (свої
можливості і ресурси), досвід звичної активації (готовність, адаптивні
ресурси, адекватність у оцінці власних можливостей вирішення завдань),
операціональний (знання, вміння саморегуляції) та комунікативно-коо-
перативний або досвід співробітництва.  

Підсумовуючи огляд підходів до розуміння громадянської суб’єкт-
ності, можемо констатувати, що основні інтерпретації цього конструкту
вибудовуються на перетині двох тем: теми громадянської ідентичності,
у різних її модусах, і теми суб’єктності особистості.
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УДК 316.77                   
Кришовська О. О.   

ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ 
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Потреба вивчення закономірностей спілкування в мережі Інтер-
нет також продиктована відмінністю умов простору, в якому воно від-
бувається, від звичайних. Фактори, що забезпечують спілкування у
реальному часі та просторі, втрачають свою силу у віртуальній взає-
модії, натомість вступають в силу нові фактори, не досліджені ще дос-
конало.

М. Паркс і К. Флойд зазначили, що так звана віртуальна реаль-
ність в свідомості користувачів не є «паралельним світом» або екзо-
тичною розвагою, як її схильні описувати письменники-фантасти, що
передбачили її появу. Натомість, люди, що звикли спілкуватися за до-
помогою комп’ютера, називають віртуальний простір «ще одним міс-
цем, де можна зустрітися» [1].

Сьогодні таким місцем, яке обрали для віртуальної зустрічі
більше мільярда користувачів, є не групи новин, а соціальні мережі:
сьогодні лише Facebook налічує близько 1,4 млрд користувачів, 1 млрд
з яких є активними, тобто їх персональні сторінки оновлюються і ви-
користовуються для спілкування) [2]. У 2014 році, так як і у 1996, за
допомогою суспільних Інтернет-проектів люди намагаються не від-
далитись, а наблизитись до реальності.

Активні користувачі мережі «Вконтакте» публікують 13 млн пуб-
лічних повідомлень щотижня [4]. Якщо враховувати, що кількість
приватних повідомлень може перевищувати цю цифру у десятки, або
навіть сотні разів, стає очевидно, що соціальні мережі є надзвичайно
широким і ресурсним полем для дослідження опосередкованого спіл-
кування.
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Одним із найзагальніших процесів є циркуляція культури між вір-
туальним простором і реальним світом. Зміст віртуального простору
є дзеркалом світового суспільства – у ньому відображаються знання,
переконання, надбання мистецтва, тенденції моди, правила поведінки,
прийоми спілкування та безліч інших проявів людської діяльності.
Всесвітня мережа не лише стає засобом збереження та поширення
цієї інформації, а і місцем її осмислення й переробки. Інформація за-
знає аналізу, що здійснюється користувачами Інтернету і повертається
у світ у вигляді статей у соцмережах, випусків онлайн-радіо та он-
лайн-телебачення, у постах блогерів тощо. Обмін інформації між Ін-
тернетом і реальним світом і процес її обробки і осмислення є
одночасними, постійними і взаємопроникними.

Найсуттєвішою відмінністю діалогів віч-на-віч і комп’ютерно-
опосередкованих є засоби передачі інформації. В безпосередньому
спілкування співіснують вербальні та невербальні засоби, що вико-
нують свої функції, створюючи певні умови передачі повідомлення,
його обробки, формування зворотного зв’язку. У діалоговому спілку-
ванні в соціальних мережах вербальною складовою є друкований
текст, а невербальною – безліч особливостей та умов його написання:
знаки пунктуації, смайли, стиль написання, розмір літер, час затримки
написання, довжина повідомлення та інші. Всі вони впливають на
сприймання повідомлення, формування уявлення про образ партнера
та його емоційний стан, визначають перебіг діалогу. Не будучи зна-
йомою з культурою спілкування в Інтернеті в цілому, а також в даній
Інтернет-спільноті, та не оволодівши технічними прийомами, які від-
різняються в різних соціальних мережах, людині складно буде знайти
спільну мову с віртуальним співрозмовником [3] .

Особливості засобів передачі інформації впливають на умови, пе-
ребіг і, нарешті, на ефективність спілкування. Взаєморозуміння як за-
порука ефективного спілкування виникає внаслідок формування
адекватного образу партнера по спілкуванню, розуміння його інтен-
цій, володіння засобами спілкування на належному рівні та здатності
до саморегуляції. Сума цих компонентів призводить до узгодженості
реплік, взаємодоповнення інтенцій, відчуття комфорту тощо.

Дослідивши умови ефективної комунікації, можна виділити за-
кономірності виникнення взаєморозуміння в Інтернет-опосередкова-
ному спілкуванні. Ці знання можуть пролити світло на природу Ін-
тернет-конфліктів, також їх можна використати в освітніх програмах
для підвищення медіаграмотності користувачів Інтернету.
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ФІЗИЧНА І МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ - ВАЖЛИВІ 
СКЛАДОВІ  ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

В Концепції Державної цільової програми медичної реабілітації за-
значено, що головною метою соціального розвитку в кожній державі є
збереження здоров’я населення, попередження розвитку хвороб та інва-
лідності, адже в системі загальнолюдських цінностей саме здоров’я має
першочергове значення. У світі здоров’я людини визнають настільки
важливим показником, що він займає першу позицію в індексі суспіль-
ного розвитку будь-якої країни. Але стан здоров’я населення України ха-
рактеризують певні негативні риси: різке вираження феномена чоловічої
"надсмертності", низька очікувана тривалість життя, найвищий в Європі
рівень природного спаду населення. В Україні налічується близько 3 млн.
інвалідів і 12 млн. пенсіонерів та хворих із хронічним перебігом захво-
рювання.

Медичної реабілітації потребують 90 % пацієнтів, а невідкладної до-
помоги - лише 10 % хворих. Не зважаючи на це, питання створення та
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функціонування повноцінної системи медичної реабілітації протягом
останніх 20 років випадало з поля зору медицини.

Саме тому пріоритетним напрямком Концепції Державної програми
є комплексне та системне застосування методик реабілітації при перебу-
ванні хворих на госпітальному етапі, в спеціалізованих реабілітаційних
центрах (лікарнях) та реабілітаційних відділеннях санатарно-курортних
закладів, при амбулаторно-поліклінічному і побутовому періоді ліку-
вання. Фізична і медична реабілітація хворих в кожному конкретному
клінічному випадку має базуватись на науково обґрунтованому реабілі-
таційному потенціалі пацієнта, як основі для формування індивідуальної
реабілітаційної програми з очікуваним рівнем можливого відновлення
дефіцитних (порушених.) фізіологічних функцій.

Мета роботи полягала в огляді і систематизації існуючих світових
організаційних принципів системи медичної реабілітації для створення
ефективних реабілітаційних програм в Україні.

Важливим етапом реалізації реабілітаційних програм має стати роз-
робка принципу вибору методики лікування для конкретного пацієнта
на певному етапі реабілітації, в конкретний період часу. В результаті кро-
піткоі наукової роботи (в тому числі - експериментальної), науковці
дійшли до висновку, що лікуванням може вважатись лише спосіб віднов-
лення анатомічної структури в широкому сенсі, тобто - від макроструктур
до змін форми клітин і навіть внутрішньоклітинних структур.

Така програма медичної реабілітації потребує розробки. Ефектив-
ність від її реалізації буде вищою в порівнянні з іншими системами ме-
дичної реабілітації, а також передбачає значно менші матеріальні
витрати.

Тому для створення ефективної наукової бази медичної реабілітації
необхідно активізувати виконання відповідних науково-дослідних робіт
і дисертаційних досліджень, що потребує відкриття спеціалізованої Вче-
ної ради з дисципліни «Медична реабілітація». Така Вчена рада має бути
мультидисциплінарна, в яку входять вчені з спеціальністю: терапія, нев-
рологія, ортопедія, фізіотерапія, курортологія, педіатрія. Така Вчена рада
забезпечить міждисциплінарну інтеграцію, без якої науковий розвиток
медичної реабілітації неможливий. Для впровадження наукових програм
необхідно створити державну навчальну базу залученням науково-до-
слідних інститутів (м. Запоріжжя, м. Вінниця, м. Кіїв, м. Дніпропет-
ровськ, м. Львів, м. Харків), кафедра медичної реабілітації при медичних
університетах України, інститутів та кафедр підвищення кваліфікацій лі-
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карів. Ефективна підготовка зі спеціальності «Медична реабілітація»
можлива лише за умов створення наскрізної програми та введення в
практичну медицину спеціальності «лікар-реабілітолог». З метою швид-
кого впровадження методик медичної реабілітації в практичну охорону
здоров’я необхідно використати надзвичайно потужний та перспектив-
ний в Україні потенціал працюючих. Це дасть можливість за короткий
період і при невеликих матеріальних витратах піднести медичну реабі-
літацію України на високий рівень. Створення територіальних реабілі-
таційних медичних центрів при відсутності достатнього фінансування
може реалізовуватись при об’єднанні зусиль місцевих лікувальних за-
кладів, бізнесових структур, громад.
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УДК 159.94:378.011.3-057                  
Любіна Л. А., Тимофієва М. П.   

ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА  ВНЗ

Нині в психології йде інтенсивний пошук конструктів, які адек-
ватно відображають здатність особистості до успішної професійної ді-
яльності. Одним з таких конструктів в професійній педагогічній
діяльності викладача ВНЗ є психологічна компетентність. В цьому
зв’язку вивчення питань, пов’язаних з розвитком психологічної компе-
тентності викладача ВНЗ є одним з актуальних завдань сучасної пси-
холого-педагогічної науки і практики. 

В теорії професійної освіти проблема компетентності розглядалась
в соціальному, організаційному та психолого-педагогічному аспекті. Це
знайшло своє відображення в працях О. Бодальова, Н. кузьміної А.
Маркової, Л. Мітіної,  Дж. Равена та ін., які розглядали зміст, види, ме-
ханізми, детермінанти та умови формування психологічної компетент-
ності.

Аналіз наукових праць в галузі визначеної проблематики дозволяє
визначити низку проблем, що свідчать про необхідність підвищення
рівня психологічної компетентності викладачів вищої школи : 1) орі-
єнтація ВНЗ на реалізацію головної мети – розвиток особистості сту-
дента; 2) низький рівень психологічної компетентності викладачів, що
мають стаж роботи понад 15 років; 3) зниження з віком адекватності
розуміння викладачем особистості студента; 4) низький рівень розвитку
у педагогів ВНЗ таких компетентностей, як компетентність в області
діалогічного спілкування зі студентами відносно створення творчої ат-
мосфери на занятті тощо; 5) недостатня відповідність освітніх умов ви-
рішенню задач становлення суб'єктності студентів.

Специфіка діяльності викладача ВНЗ визначає конкретний зміст
та вимоги до його психологічної компетентності та обґрунтовує крите-
рії та показники професійної успішності. Отже психологічна компе-
тентність виступає детермінантою професійної успішності викладача
ВНЗ. 
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Психологічна компетентність викладача ВНЗ акумулює об’єктивні
та суб’єктивні фактори його успішності. В якості критеріїв об’єктивних
факторів розглядають результативність професійної діяльності викла-
дача ВНЗ; досягнутий статус суб’єкта в соціально-професійному сере-
довищі; дохід, як визначена якість життя. В якості критеріїв
суб’єктивних факторів виокремлюють: стійкі системи ставлення до
себе, до студентів, до колег, які визначають поведінку викладача ВНЗ,
задоволеність собою та досягнутими результатами; наявність певних
особистісних якостей (впевненість, емоційна стабільність, соціальна
активність, комунікабельність, відповідальність тощо); професійна
спрямованість (інтерес до професії, прийняття професії, позитивне
ставлення до професії, професійні наміри, цінності, мотиви) [1].

Підсумовуючи вищезазначене, зауважимо, що психологічна ком-
петентність викладача ВНЗ є необхідною умовою його професіона-
лізму. Високий рівень розвитку психологічної компетентності,
зважаючи на її системний характер, сприяє розвитку професійної ус-
пішності викладача, а також якості педагогічного процесу.

Література.
1. Яценко Т. Психологическая компетентность будущих учителей как систем-

ный феномен / Т. Яценко // Український науковий журнал «Освіта регіону». – №3. –
2011. – С. 370 – 375.

УДК 159.9                  
Малєєва Н. С.   

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
КІБЕРАДИКЦІЇ 

В останні роки соціальі мережі набули великої популярності. З їх до-
помогою стає можливою реалізація різних видів діяльності, зокрема, ко-
мунікація людей з різних куточків планети, самостійне конструювання
власного віртуального простору, оточення, пізнання себе, творче самови-
раження, самореалізація, відпочинок та розваги, що сприяє розвитку уза-
лежненості користувачів від мережної взаємодії. Залежність від
соціальних мереж пов’язана з нав’язливим бажанням перебувати на
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зв’язку та стає розповсюдженою проблемою серед користувачів Інтернет-
простору, тому важливим та актуальним є дослідження соціальних мереж
як чинника розвитку кіберадикції.

Проблема Інтернет-залежності як явища висвітлена у працях таких
науковців як А. Голдберг, Д. Грінфілд, Дж. Грохот, Р. Роджерс, Дж. Сулер,
К. Янг. Зокрема, гендерні особливості досліджували  Г. Вілдер, Р. Віль-
ямс, С. Макі, С. Фаренга, особистісну ідентичність схильних до кіберза-
лежності вивчала Х. І. Турецька, специфіку життєвого планування та
Інтернет-залежної молоді висвітлювала В. В. Посохова. Особливості за-
лежності від соціальних мереж як виду Інтернет-адикції досліджували,
О. Є. Войскуньскиий, В. М. Горовий, М. Гріфітс, О. С. Онищенко,
В. І. Попик, М. Шоттон, К. Янг та ін.

Мета: Проаналізувати особливості соціальних мереж як засобу ко-
мунікації у сучасному суспільстві.

Таким чином, для розкриття особливостей соціальних інтернет-
мереж як засобу комунікації у сучасному суспільстві нами були визначені
наступні завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз науково-психологічих досліджень
адикції від соціальних мереж.

2. Дослідити специфіку соціальних Інтернет-мереж як чинника роз-
витку кіберадикції.

3. Розкрити характерні особливості соціальних мереж як чинника
розвитку кіберадикції. 

Соціальні мережі розкривають необмежені можливості для віртуаль-
ної комунікації, самореалізації, пошуку інформації, онлайн розваг, однак
спрощений доступ до таких ресурсів може сприяти надмірному захоп-
ленню ними та навіть патологічній залежності  [1; 2; 5]. Соціальні мережі
та похідні від них сервіси як середовище комунікації мають цілий ряд до-
даткових переваг та можливостей у порівнянні з іншими сервісами спіл-
кування, що сприяють розвитку залежності користувачів від мереж. Вони
дають можливість знайти своє місце в Інтернеті, обрати своє оточення та
побудувати взаємодію з ним згідно з власним баченням, бажанням та мож-
ливостями, без зайвих матеріальних та часових витрат. Серед особливо-
стей соціальних мереж виділяють наступні [1; 3; 4; 6]: 

- Підвищена активність, викликана зниженням рівня комунікативних
бар’єрів, зумовлених статтю, віком, статусом, зовнішністю. Цьому сприяє
також відсутність чітких правил комунікації, що виражається у моживості
встановлювати та розривати контакти у будь-який момент.
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- Анонімність. Користувачі можуть користуватися власним ім’ям, со-
ціальним статусом тощо, а можуть вигадати їх, що зумовлює відсутність
достовірних даних про співрозмовника. Відсутність безпосереднього слу-
хового та зорового контакту дає змогу користувачам почувати себе більш
вільними та розкутими під час мережевої взаємодії, уникнути упередже-
ного ставлення.

- Розірваність, швидкість, мозаїчність комунікації. Учасники мере-
жевої взаємодії беруть участь у швидкій, поверховій комунікації, комуні-
кативні акти короткі, але кількість їх може бути дуже велика. Іноді важко
зрозуміти суть повідомлення, про що саме пише віртуальний співрозмов-
ник, або чому він затримує відповідь. Однак можливість відстроченої від-
повіді дає змогу краще зосередитись, продумати своє повідомлення.

- Специфічний етикет спілкування, що виражається у використанні
мови, характерної для кіберкультури, яка вирізняє всю спільноту інтер-
нет- комунікантів. Мережева мова (Netspeak) «являє собою сленг, жаргон,
абревіатури, емотикони, які часто вживають користувачі». 

- Емоційність спілкування. Неможливість повноцінно виражати свої
емоції у мережі може призводити до труднощів взаємного сприйняття.
Намагаючись компенсувати цей недолік, користувачі можуть писати муль-
тимедійні повідомлення зі спеціальними позначками, смайликами або
картинками, що означають певні емоції, але це допомагає лише частково
вирішити дану проблему.

- Відчуття постійного потоку інформації, що характеризуэться від-
чуттям зануреності у діяльність, задоволенням, втратою відчуття часу, по-
чуттям контролю над ситуацією. 

Таким чином, особливу роль в соціальних мережах відіграють роз-
ширені можливості анонімності та опосередкованої взаємодії. Вони
дають відчуття фізичної та психологічної захищеності, безпеки, перед-
бачуваності та контролю процесу комунікації з боку користувачів.
Спрощені норми спілкування створюють ілюзію прийняття, товарись-
ких відносин без вимоги дружби, соціальної підтримки від інших ко-
ристувачів. Крім того, характерні особливості соціальних мереж як
чинника розвитку кіберзалежності полягають у великому спектрі ме-
режевих послуг, відчутті постійного потоку інформації, доступності та
просторі використання, вибірковій самопрезентації, асинхронії (мож-
ливості відстроченої комунікації), зниженні рівня культурних та ста-
тусних обмежень, добровільності контактів.
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ЗАСВОЄННЯ БОЙОВОГО ДОСВІДУ, ЯК ШЛЯХ 
ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПРИ ПОВЕРНЕННІ ДО 

ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Тези висвітлюють результат роботи, яка проводилась психологами
ГО Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмую-
чих подій (Психологічна Кризова Служба) в одному з військових підроз-
ділів, який виконував завдання за призначенням в зоні АТО. Це була
групова робота, яка  проводилась з військовими  на етапі підготовки до
демобілізації.

Вона проводилась з метою усвідомлення отриманого досвіду та роз-
ширення рівня свідомості, вміння трансформувати  сприйняття негатив-
них уявлень на позитивні. Така психологічна робота необхідна для
запобігання порушень поведінки та профілактики наслідків психотрав-
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муючих ситуацій. Це дає нормалізацію психічного стану, нівелює нега-
тивні переживання та актуалізує адаптивні ресурси особистості. 

Негативна оцінка військового досвіду,  це є невідповідність між об-
разами "Я-ідеального" та «Я-реального». Саме переосмислення  і при-
йняття  бойового досвіду військовими та зменшення невідповідності між
«Я-ідеальним» та «Я-реальним» в  «образі Я» допомагає  адаптації осо-
бистості в актуальних соціальних ситуаціях.

На основі даних положень було сформовано зміст психологічних
груп з військовослужбовцями. В ході яких було запропоновано виконати
завдання, де бійці повинні були визначити та сформулювати короткими
фразами: що «позитивного» та що «негативного»  вони отримали під час
служби в АТО. 

Визначені фрази записувались на великому аркуші,  після чого про-
водилось обговорення, в ході якого учасники знаходили спільні риси
для групи.

Під час  обговорення негативного досвіду, військовим пропонува-
лось відшукати позитивні аспекти в ньому.

Всього проведено 7 груп із бійцями одного батальйону, це були вій-
ськові різних спеціальностей  і вони мали різну ступінь участі в бойових
діях. 

Таким чином було виділено дві категорії:
1. Військові, що брали активну участь у виконанні бойових завдань.
2. Військові, які не були включені в активні бойові дії.
Бійці, які часто приймали участь в бойових діях описували отрима-

ний досвід конкретними ( а не абстрактними поняттями) та фрази, які
позначали позитивні надбання була за  кількістю більша, за негативні. В
ході групового обговорення трансформація негативу відбувалась
швидше. Психоемоційне напруження, в більшості випадків, пов’язано з
бойовими втратами.

У військових, що по своїй спеціальності не брали активної участі у
військових діях, відмічалось негативне сприйняття бойового досвіду, яке
описувалось як «втрата смислу». При обговоренні було встановлено, що
це є невідповідність очікувань – «я йшов воювати», і реальної ситуації –
тимчасове перемир’я, перебування на 2-й лінії оборони, вимушене очі-
кування можливих військових дій. Трансформація негативного досвіду
проходила повільніше.

В результаті аналізу визначено, що існує різниця  в сприйнятті влас-
ного досвіду. Вона залежить від:
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- військової спеціальності; 
- частоти виконання бойових завдань,
- інтенсивності бойових дій
- якості роботи командирів підрозділу та їх авторитету.
Профілактика психологічних розладів, при поверненні військових

до цивільного життя,  полягає в зменшенні дисонансу між «Я-ідеальним»
та «Я-реальним» в  «образі Я»  та трасформації того досвіду, який отри-
мали військові під час служби в зоні АТО.
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ДОВЕРИЕ КАК КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБ-
РАЗА ПОЛИТИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ СМИ

Конец двадцатого века внес заметные изменения в традиционное
восприятие мира, что связано с возрастающей ролью информационных
технологий. Средства массовой информации (СМИ), представляя собой
один из основных институтов современного общества, превращаются
сегодня в ключевой инструмент реализации политического процесса.
СМИ оказывают огромное влияние и на формирование образа политика,
который является основным действующим лицом политической комму-
никации.

Актуальность темы обусловлена  огромной ролью политической
коммуникации в обществе, которое переживает общественно-полити-
ческий кризис, и недостаточной изученностью медиа-образов полити-
ков. Изучение образа политика в дискурсе масс-медиа с точки зрения
оценки качеств и характеристик, сформировавшихся на основе стерео-
типов массового сознания  и под непосредственным воздействием ин-
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формационных, аналитических теле- и радиопрограмм, печатных статей
и политической рекламы становится всё более важным для понимания
социальных процессов, протекающих в условиях гибридной (информа-
ционной) войны.

Сегодня роль СМИ возросла настолько, что реальные действия и
события становятся значимыми только тогда, когда они представлены в
СМИ. По мнению Г. Почепцова, «современный мир подчинен следую-
щему правилу: реальное событие только тогда существенно, когда о нем
широкой публике рассказали средства массовой информации» [1]. Если
политик выпадает из поля зрения представителей прессы, СМИ прекра-
щают освещать его деятельность, он рискует быть быстро забытым из-
бирателями. Механизм формирования образа политика посредством
СМИ широко используется в любой предвыборной кампании. Создается
внешний рисунок роли, позволяющий СМИ воспроизвести в сознании
образ, который в той или иной степени отличается от реальной лично-
сти. Однако важным становится не то, что предлагает кандидат, а то, что
воспринимает аудитория, реагирующая на образ, а не на человека, и на-
сколько люди доверяют тому, что воспринимают. Впечатление аудито-
рии от образа зависит больше от СМИ, чем от самого кандидата. 

Исследователи роли СМИ в  формировании образа политика пока-
зывают, что ситуация в этом процессе не является однородной. Так, си-
туация в печатной прессе существенно отличается от ситуации на
телевидении. Тематическая структура находится в зависимости от на-
правленности издания, однако в целом картина мира печатных СМИ вы-
глядит значительно гармоничнее [2; 3; 4]. Телевидение обращено к
эмоциям и непосредственно к поведению, пресса воздействует на ког-
нитивные структуры психики. Отсюда и разница в распределении ин-
формации не только между телевидением и прессой, но и между
прессой общего содержания и информационно-аналитическими изда-
ниями, которые рассчитаны на узкую целевую аудиторию, поэтому
именно в последних количество экономической информации значи-
тельно выше. 

Такие исследователи, как Л.А. Андреева, Э. Гидденс отмечают, что
суперэмоциональность телевидения идет в ущерб аналитичности и воз-
действует на бессознательные структуры сознания человека, следова-
тельно, именно телевизионным каналам легче, быстрее и надежнее
создавать образы власти на бессознательном уровне, отсюда такая вы-
сокая доля политической информации именно на телевидении. 
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Характерным для СМИ является создание клишированных образов
на основе стереотипов. Стереотипы восприятия и использования инфор-
мации являются мощным средством воздействия на массовое сознание,
они занимают важное место в процессе формирования образа политика. 

Отражая те или иные общественные позиции, СМИ дают возмож-
ность активной части населения высказать, обосновать, защитить и рас-
тиражировать свою точку зрения. Важно при этом отметить, что
человек, обнаружив, что его мировоззрение совпадает с позицией опре-
деленных СМИ, воспринимает их информацию как достоверную, кри-
тически относясь к другим СМИ. 

Из всех актуальных кризисов именно кризис доверия вызывает се-
годня наибольшие опасения. В связи с этим зачастую высказывается
мнение о том, что современное общество неуклонно превращается в об-
щество лжи, в общество, в котором доверие становится одной из выс-
ших ценностей, привлекающих к себе максимум внимания. Имеющееся
в наше время разобобществление жизни людей, растущая автономия
личности приводят к социальному отчуждению людей друг от друга, к
одиночеству, отсутствию взаимопонимания. На этой основе форми-
руются ожесточение людей, рост агрессивности, неприятия друг друга,
безразличие к судьбам других людей. Наблюдается все большая степень
утраты доверия к другим людям, а вместе с этим уходят такие нрав-
ственные идеалы, как взаимопомощь, поддержка, добрососедство. Рас-
тет число людей, которые сомневаются во всем – в работе, политике,
морали, и многие думают, что такое состояние является нормальным.
Они чувствуют себя одинокими, сбитыми с толку, бессильными изме-
нить что-либо: в жизни они полагаются не на собственные мысли, эмо-
ции, ощущения, а следуют официально принятым стандартам,
тиражируемым СМИ.

Успех политиков, чьи полномочия определяются в ходе выборов,
зависит от умения завоевать доверие. На фоне кризиса доверия в раз-
личных сферах общества в политике его дефицит проявляется особенно
остро, снижая интерес к участию в выборах, негативно сказываясь на
общем социально-психологическом самочувствии. Развитие ситуации
опасно тем, что может вызвать разочарование функционированием всей
политической системы и отторжением от нее значительной части граж-
дан. Не вызывает сомнения тот факт, что проблема доверия стала одной
из центральных для современного общества. Создавшееся положение
обязывает действующих и будущих политических лидеров не только к
большей ответственности и учету допущенных ошибок, но и к приме-



нению научно обоснованных стратегий и мер, направленных на восста-
новление и укрепление доверия к ним, повышение значимости и авто-
ритета в глазах населения власти, которую они представляют.

Итак, политическая жизнь в современном мире во многом зависит
от средств массовой информации. Искусство формирования навязчивых
образов и манипулирование общественным сознанием достигло такого
технологического уровня, который позволяет формировать взгляды и
политические предпочтения людей. СМИ играют важную роль в про-
цессе внушения той или иной политической информации. Однако эф-
фективность механизмов внушения напрямую связана с состоянием
общества на текущий момент и степени доверия к социальным инсти-
тутам, в том числе, к СМИ. Без мировоззрения, сформированного СМИ,
общество уже не сможет существовать на информационном этапе своего
развития. Вопрос лишь в том, кто и с какими намерениями управляет
механизмами внушения. От этого зависит будущее человечества. 
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КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Розвиток життєвої компетентності особистості є першочерговим
завданням психологічної практики. Психологічне (особистісно-орієнто-
ване) консультування визначається як допомога людині в її допомозі
самій собі [1, c.90], тобто воно є спрямованим на розвиток особистісних
ресурсів життєздатності людини. Ці ресурси становлять собою здібність
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особистості (людини у її ставленнях до дійсності) «зрозуміти те, що від-
бувається в її життєвому просторі, і осмислено досягти поставленої цілі
на основі свідомого вибору при вирішенні проблем емоційного і міжо-
собистісного характеру» [2, c. 6]. Саме оптимізація процесу функціону-
вання особистості при здійсненні людиною своїх життєвих виборів є
метою особистісно-орієнтованого психологічного консультування. За-
собом досягнення цієї мети є спеціальним чином організована спільна
діяльність (особистісно-розвивальне спілкування) [1; 2; 3; 4].

Метою даного дослідження є визначення комунікативних механіз-
мів розвитку життєвої компетентності особистості в процесі психоло-
гічного консультування. Задачами дослідження є операційний
теоретичний аналіз процесу створення особистістю смислової основи
життєвих виборів в умовах «просвітницьких» і «фасилітаційних» взає-
мин з психологом-консультантом.

Результати проведеного теоретичного дослідження дозволяють
стверджувати, що динаміка саморозвитку особистості залежить від того,
які стосунки складаються між учасниками взаємодії. Фасилітаційна по-
зиція психолога консультанта (яка проявляється у прийнятті, емпатії і
конгруентності) забезпечує комунікативний простір для максимальної
самореалізації і повноцінного саморозвитку особистісного потенціалу
клієнта. Експертна позиція комунікативних партнерів блокує процес са-
мореалізації та саморозвитку особистості вже тому, що центром уваги
стають не виявлені суб’єктом вибору смислові суперечності, а ті знання,
які експерт прагне донести до клієнта.

Специфіка терапевтичного спілкування полягає у створені таких
взаємин, в яких стає можливим усвідомлення і засвоєння суб’єктами
взаємодії виявлених смислових суперечностей. Засвоєння смислових
суперечностей є психологічним механізмом саморозвитку особистості:
створення смислів більш високого порядку на основі знаходження кон-
сенсусу (а не компромісу) між несумісними варіантами смислоутво-
рення. 

Відмінність психологічного консультування, як специфічного виду
психологічної практики, від психотерапії полягає не в засобах взаємодії,
а в масштабах тих особистісних самообмежень, які спричиняють жит-
тєві труднощі людини. Тобто якщо задачею психологічного консульту-
вання є розвиток життєвої компетентності особистості, то якою б
«простою» не була ситуаційна проблема і якими б високими не були
особистісні ресурси, психологічна допомога людині не може зводитись
до надання їй корисної інформації. Засобом психологічної допомоги є
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специфічний комунікативний простір, що створюється у фасилітаційних
взаєминах.

Висновки:
1. Особистість становить собою динамічну систему ставлень лю-

дини до дійсності, яка формується, реалізується і розвивається в процесі
її взаємодії з олюдненим світом. Повноцінне функціонування особисто-
сті в процесі конструювання смислової основи життєвих виборів лю-
дини є умовою розвитку її життєвої компетентності, і втім здоров’я і
життєздатності. 

2. Повноцінне функціонування особистості конституюється дина-
мічною стабільністю процесів її самоспорудження, самореалізації і са-
морозвитку. Результуючим проявом повноцінного функціонування
особистості є здатність людини розв’язувати свої життєві завдання та-
кими способами, що розвивають її життєздатність. 

3. Включені у взаємодію партнери завжди впливають на процес ви-
бору суб’єктом свого способу бути в комунікативній ситуації. Цей вплив
може, як сприяти, так і перешкоджати розвитку смислотворчих здібно-
стей особистості.

4. Комунікативними механізмами розвитку життєвої компетентно-
сті особистості є створення в міжсуб’єктній взаємодії фасилітаційних
стосунків, які сприяють засвоєнню особистістю виявлених нею при кон-
струюванні вибору смислових протиріч. Базові умови дієвості психоло-
гічної допомоги особистості (прийняття, емпатія і конгруентність
партнера) є інтеракційними чинниками, що полегшують реалізацію і
розвиток смислотворчих здібностей всіх учасників взаємодії. 

5. Якщо психолог консультант посідає просвітницьку позицію, то
консультаційні взаємини створюються в моделі «експерт-клієнт». Неза-
лежно від того, буде «клієнт» погоджуватись з «експертом», чи опроте-
стовувати його точку зору, сама взаємодія в стосунках «експерт-клієнт»
блокує самореалізацію особистості як суб'єкта вибору свого способу
жити, і не сприяє розвитку смислотворчих здібностей.
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Осипенко В. А.    

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГІПОАДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Становлення та розвиток професійної ідентичності майбутнього
лікаря вимагає ефективних та конструктивних стратегій адаптивної
поведінки. Адаптивна поведінка студентів-медиків – це поведінка,
повʼязана з необхідністю пристосовуватися до обʼєктивних умов про-
фільного вищого навчального закладу, яка полягає в цілеспрямованій
послідовності соціальних дій і вчинків студента для отримання про-
фесії [1; С.19] та реалізації стратегічних життєвих цілей, та призво-
дить до якісної адаптованості в типових проблемних ситуаціях без
небажаних змін структури особистості студента-медика  і одночасно
без порушення норм тієї соціальної групи, в якій відбувається адап-
тація.

На основі дослідження серед студентів Буковинського держав-
ного медичного університету (вибірку склали 425 студентів першого
року навчання) встановлено, що особливості впливу функціонування
складових особистісного адаптивного потенціалу студентів-медиків
на їх адаптивну поведінку визначаються показниками нервово-пси-
хічної стійкості та здатності до емпатії; інтернальності; мотивації, ці-
леспрямованості та активної особистісної  позиції до оволодіння
медичним фахом; комунікативної компетентності; соціального ста-
тусу, рольової поведінки, відповідності нормам групи.  Показники цих
критеріїв дозволили виокремити типи адаптивної поведінки (норма-
тивний, змішаний та гіпоадаптивний (дезадаптивний)) студентів-ме-
диків, під час їх навчання, та визначити соціально-психологічні
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прояви дезадаптивної поведінки, що характеризуються високим рів-
нем тривожності, підвищеною імпульсивністю, відкритою або латент-
ною агресивністю, песимізмом та депресивністю; соціометричним
статусом «ізольованих» або «ігнорованих». За результатами дослід-
ження встановлено, що 20,3% від загальної вибірки студентів пер-
шого року навчання характеризуються гіпоадаптивним типом
поведінки.

З метою корекції гіпоадаптивної поведінки студентів-медиків
розроблено і впроваджено комплексну соціально-психологічну про-
граму. Серед методів корекційного впливу застосовувалися: активне
соціально-психологічне навчання та соціально-психологічний тренінг,
в основу якого була покладена психодраматична рольова парадигма
(Дж. Морено) [2; 3], адаптована нами відповідно до предмету дослід-
ження та поведінковий підхід  (Е. Томаса, У. Шелдона). Загальний
обсяг програми складав 64 академічних години: формувальна частина
– 50 академічних годин; 10 годин – на творчі домашні завдання і ве-
дення щоденника самоспостереження. Напрями колекційного впливу:
покращення комунікативних здібностей (5 тренінгових сесій); психо-
емоційне регулювання (8 тренінгових сесій); сприяння особистісній
та соціальній самореалізації(10 тренінгових сесій).  

Ефективність розробленої програми доведена позитивною дина-
мікою самосприйняття і сприйняття інших, покращенням комуніка-
тивних здібностей,  підвищенням ступеню емоційного комфорту та
рівня емпатії, зниженням тривожності, орієнтацією на саморозвиток,
самовдосконалення й досягнення у поєднанні з домінуванням профе-
сійних і соціально-орієнтованих цінностей, що є необхідними умо-
вами оптимізації адаптивної поведінки студента-медика, які сприяють
його професійній компетентності як майбутнього лікаря та особистіс-
ному зростанню. 
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Тамакова Т. А.    

ЗАВИСИМОСТЬ КАК СПОСОБ ОТРЕАГИРОВАНИЯ 
КОНФЛИКТА

За последние два года события, которые происходят в нашей стране,
вынудили многих жителей изменить привычное течение жизни, пере-
осмыслить, кажущиеся незыблемыми, ценности, под другим ракурсом
взглянуть на себя и свои взаимоотношения с окружающими. Стабильные
представления личности о себе и сложившиеся, проверенные годами,
психологические защитные механизмы под воздействием значительных
психо-эмоциональных нагрузок претерпевают изменения. Привычные
способы действия не дают ожидаемых результатов и человеку сложно
справляться с нахлынувшими на него проблемами, атакующими его со
всех сторон. Резко изменилась социально-экономическая и политическая
ситуация в стране. Фрустрированы базовые потребности личности – фи-
зиологические и потребность в безопасности, среднестатистического жи-
теля страны никто не может защитить от растущих цен на продукты
питания, повышения стоимости коммунальных услуг, угрозы безрабо-
тицы. И это, если не вспоминать про вынужденных переселенцев, участ-
ников боевых действий, ветеранов АТО, у которых появились
«особенные потребности», вдов, сирот и т.д.  Циничность правящего
класса превышает способность населения к переработке и осмыслению
адекватности происходящих событий. И это на фоне рекламы алкоголь-
ной продукции: мы дышим одним «воздухом», «глубокое погружение» и
т.д., где маркетологи апеллируют к тем же базовым ценностям. Для
сравнения и статистики: за 10 лет интернациональной помощи афган-
скому народу погибло 16,7 тысяч мужского (работоспособного, полово-
зрелого) населения, тогда еще СССР, из которых 3 тысячи были
украинцами! 2000-ные годы от передозировки наркотиков погибло 15,4
тысяч человек, ежегодно от алкоголя погибает более 10 тысяч. В 89% слу-
чаев причиной смертности от различного рода зависимостей является ду-
шевное состояние личности, отсутствие цели существования, низкая
культура человека [1]. На сегодняшний день эта ужасающая статистика
растет в токсической прогрессии. 
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Необходимо создание системы физической, психологической и со-
циальной реабилитации и системы подготовки специалистов систему
реабилитации реализующих [2].
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ТАИНСТВЕННЫЙ РЕСУРС

Когда мы начинаем заниматься саморазвитием и больше узнаем
про себя, у нас неизбежно возникают следующие вопросы: Какой я че-
ловек? Я такой, каким воспринимаю себя сам или другим людям со сто-
роны виднее? Какой я настоящий?

Ответ на эти вопросы дает уникальная модель, которая называется
Окно Джохари. Эта модель названа в честь двух американских психо-
логов Джозефа Лафта и Харри Ингама, которые разработали ее более
50-ти лет назад. 

Окно Джохари состоит из 4-х областей:
Арена – то, что известно человеку о себе и известно другим (имя,

цвет волос, пол и т.д.). Необходимо увеличивать размер этой области
путем самораскрытия (я рассказываю другим о себе) и запроса обрат-
ной связи от окружающих.

Слепое пятно – что неизвестно человеку о себе, но известно дру-
гим. Пример: чувства людей в отношении вас, ваши манеры, привычка
перебивать других на полуслове и т.д.

Фасад – то, что известно человеку о себе, но неизвестно другим.
Пример: ваши секреты, предпочтения, надежды, страхи, мысли, чув-
ства.
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Неизвестное – то, что не знает о себе ни сам человек, ни другие.
Это  зона, о которой мы практически ничего не знаем, кроме того, что
в ней находятся те наши качества и черты характера, которые нам аб-
солютно неизвестны. Неизвестны нам, и пока что неизвестны окружаю-
щим. Конечно же, мы предпочитаем считать, что здесь находится наш
не раскрытый потенциал, какие-то важные ресурсы, которые в будущем
мы сможем задействовать.

Исходя из этой модели у нас есть 3 способа развиваться.
1. Способ состоит в том, чтобы решаться осторожно, в безопас-

ном контексте проявлять какие-то свои качества, которые вы раньше
не решались проявлять, . Этот способ позволяет больше принимать
себя и обнаруживать, что в проявлении этих ваших сторон на самом
деле есть гораздо больше плюсов, чем минусов, которые вас раньше
пугали.

2. Способ состоит в том, чтобы развивать чувствительность к об-
ратной связи. Речь идет о том, чтобы чутко замечать обратную связь,
когда она еще носит конструктивный характер. Если в своем развитии
мы следуем этим двум направлениям, то автоматически у нас расши-
ряется наша зона Открытого и мы становимся более осознанными и
свободными.

3. Способ, как мы можем знакомиться с неизвестной нам частью
себя. Мы можем использовать какой-то действенный, очень точный и
глубокий психологический инструмент, рисунок (карту), которая помо-
гает нам открывать наше Слепое пятно и зону Неизвестного. 

При развитой привычке к самоанализу человек может эффективно
использовать «Неизвестное» для развития своего психологического ре-
пертуара, освоения новых знаний и навыков, расширения своей "зоны
комфорта". Понятие "зона комфорта" используется для описания си-
туаций, в которых человек чувствует себя привычно и комфортно. Рас-
ширить эту зону можно за счет выявления неизвестных личности
способностей, ресурсов, что и способствует личностному росту.
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ІМІДЖ ЛІДЕРА В ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ: СУЧАСНІ РЕА-
ЛІЇ

На сьогодні потужним технологічним інструментом стимулювання
уваги й електоральної активності виборця була і залишається політична
реклама. Як відомо, реклама в сфері політики, чи політична реклама, по-
дібно до реклами у сфері матеріального споживання, будується у відпо-
відності з законами попиту та пропозиції. П. Бурдьє вважає, що “в зв’язку
з причиною нерівномірного розподілення засобів виробництва того чи
іншого в очевидному вигляді сформульованого уявлення про соціальний
світ, політичне життя може бути описане за логікою попиту та пропозиції:
політичне поле – це місце, де у конкурентній боротьбі між агентами, котрі
втягнуті у неї, народжується політична продукція, проблеми, аналіз, ко-
ментарі, концепції, події, із котрих і повинні вибирати пересічні грома-
дяни поставлені в умови «споживачів» і тим більше ризикуючи попасти
в просяк, чим далі вони від місця виробництва »” [1, с. 248].

Характерною особливістю українського суспільства стало все більш
глибоке впровадження реклами у політичне життя, що свідчить про ак-
тивну «комерціалізацію» політики та «політизацію» реклами. Це пере-
ключає увагу електорату з політичних програм, стратегічних соціальних
цілей на привабливе «політичне дійство». Водночас, рекламна ідея за-
вжди націлена на «больове місце» споживача, вона є рекламним креати-
вом, тобто варіацією на задану тему. Технології, які застосовуються у
політичній і комерційній рекламі, на думку багатьох дослідників, прак-
тично ідентичні. В обох випадках реалізується свобода вибору споживача,
з одного боку, відбувається представлення товару, з іншого боку – канди-
дата [2, с. 148]. Як вважають зарубіжні науковці Й. Вайтерспун та Л. Са-
бато одна із відмінностей полягає у тому, що політична кампанія за кілька
тижнів повинна переконати більш як 50 % виборців вибрати кандидата у
той час, як комерційна реклама вважається успішною, якщо дозволяє до-
сягнути зростання продажу в межах 10 % на протязі більш тривалого пе-
ріоду [4, с. 62]. Та успіхом виборчої кампанії для політика може вважатися
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тільки перемога над опонентом і відставання, навіть, на пів відсотка зведе
нанівець усі зусилля фахівців з політичної реклами. Американський
медіа-консультант Рой Спенс зауважив, що ефективна комунікація у по-
літичній рекламі називається перемогою.

Політична реклама є складовою частиною політичного чи виборчого
маркетингу. Американський науковець Г. Маузер проводить три основні
паралелі між політичним та комерційним маркетингом.

По-перше, існування конкуренції між різними організаціями та гру-
пами, котрі добиваються прихильності споживачів (виборців). З цією
метою останнім пропонується набір альтернатив (товарів чи кандидатів). 

По-друге, виборці та споживачі схожим чином ведуть себе на полі-
тичному та комерційному ринках. Досліджувати мотиви здійснення по-
купок чи мотиви голосування можна за допомогою аналогічних
психологічних та соціологічних методик. Наприклад, поділ споживачів
та виборців на лідерів думок, ранніх та пізніх послідовників, вивчення
суспільної думки, ставлення до товару чи кандидата, дослідження бажа-
ного набору властивостей товару чи набору рис кандидата тощо.

По-третє, це подібні канали комунікації серед яких можна назвати:
особистий контакт, поштові та факсові розповсюдження, телефонний
маркетинг, рекламні щити та плакати, сувеніри з символікою фірми чи
партії, портретами кандидата і найпотужніший канал – ЗМІ [3, с. 6].

Суто технологічно подібність безсумнівна, але вона повинна врахо-
вувати суттєві відмінності, які існують між політикою та комерцією.
Отже, головна відмінність полягає у тому, що політичний вибір, особливо
у кризових умовах, має достатньо серйозніші для окремого виборця та
суспільства в цілому наслідки, ніж покупка того чи іншого товару. Одна
справа вибирати між «Pepsi» та «Coca-Cola», а інша справа між комуніз-
мом та капіталізмом.

Методи, які застосовуються у політичному маркетингу та рекламі,
призводять до того, що у суспільстві виховується споживацьке ставлення
до політики. Цим занепокоєні деякі американські дослідники. Вони вва-
жають, що у сучасному «споживацькому суспільстві» володіння особи-
стими благами всіляко рекламується як ключ до щастя та добробуту.
Легітимність держави зводиться до її здатності політично підтримувати
високий рівень життя для більшості індивідів. Проте, Україні подібні про-
блеми поки що не загрожують. Надія на допомогу від держави та покра-
щення умов життя вже сьогодні може бути відображена хіба що у
передвиборчих обіцянках. Влада в Україні здебільшого занепокоєна тим,
щоб не допустити соціального вибуху чи політичного перевороту. На сьо-
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годні український політичний маркетинг відрізняється від західного тим,
що в Україні можна обманювати безкарно, чесність не прижилась як
норма ні в бізнесі, ні в політиці. Солодкі обіцянки у передвиборчий пе-
ріод, та несподівана відмова від обіцянок на наступний день після виборів
стали для наших політиків нормою. Людей змушують жити ілюзіями. Ін-
формаційна ілюзія створює у виборців відчуття, що велику кількість про-
блем, котрі їх тривожать, можна вирішити, на зразок реклами ПР:
«Покращення вашого життя вже сьогодні».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕДИАКЛУБА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО

ПОДВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Одним из наиболее частых запросов обращения к психологу среди
родителей вынужденных переселенцев выступает подростковая агрес-
сия.  Мы не будем детально останавливается на причинах и послед-
ствиях, поскольку в психологической литературе данная проблема
раскрыта достаточно хорошо [1-3].

Одним из самых эффективных и мягких методов, на наш взгляд,
профилактики агрессивного среди подростов является «Психологиче-
ский медиаклуб». Это специфический формат психотерапевтической ра-
боты, при котором осуществляется совместный с психологом просмотр
медиапродуктов с последующим их обсуждением. 
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Современное кино, и зарубежное, и отечественное, тиражирует «хо-
рошо продаваемые», коммерческие фильмы, и человеку порой нелегко
в фонтанирующей сумятице нынешнего фильмотворения отыскать среди
«плевел» то «зерно», которое заставит задуматься, найдет отклик в душе
и поможет в личностном росте. Формат медиаклуб не только помогает в
решении определенных психологических проблем, но и повышаете уро-
вень медиакультуры его участников. При выборе фильма для медиаклуба
необходимо руководствоваться такими критериями:

• фильм должен нести в себе сложную идею или проблемную си-
туацию, которую можно и нужно обсудить (половое, религиозное, на-
циональное неравенство; подростковая агрессия; диеты, булимия или
анорексия; взаимопонимание между людьми; толерантное отношение к
мнению другого человека, жизненные ценности; жизнеутверждающие
киноленты; подростковая любовь; взаимоотношения между родителями
и детьми и т.д.);

• фильм должен быть малоизвестным. Лучше всего для медиаклубов
подходят фестивальные фильмы или мультфильмы;

• у фильма должен быть понятный для широкой аудитории куль-
турно-национальный контекст.  

Чем психологический медиаклуб отличается от обычного? Тем, что
психолог для просмотра выбираете фильмы со специфическим контен-
том для решения определенной проблемы (но при этом учитывает озна-
ченные выше критерии отбора). Чаще всего психологический медиаклуб
проходит в групповом формате, но возможны и индивидуальные сеансы.
Продолжительность медиаклуба часто зависит от длительности медиа-
продукта. Ми рекомендует для начала использовать короткометражные
фильмы и тогда продолжительность клуба не будет превышать 1,5 часа.
В начале работы психолог предлагает группе выработать правила «без-
опасности» или «экологичности работы», например, отключить звук мо-
бильных телефонов или говорить по очереди и не перебивать друг друга.
Затем ведущий (психолог) озвучивает тему сегодняшнего медиаклуба и
участники по кругу делятся своими история (или чувствами), связан-
ными с заявленной темой. Для работы с подростковой агрессией можно
использовать такие медиапродукты как: мультфильм «Конфликт», ре-
жиссёра Гарри Бардина, СССР (1983); мультфильм «Торт», режиссёра
Даниэля Шульжыча, Хорватия (1998); мультфильм «Шоколадные
войны», режиссёра Ансгара Алерза, Германия (1999); фильм «Эмо.
Фильм-мюзкл», режиссёра Нила Триффетта, Австралия (2013), фильм
«Лидер», режиссёра Бена Адлер, Франция (2014). Далее на медиаклубе
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происходит просмотр выбранного медиапродукта и последующее его об-
суждение. Для беседы можно использовать такие наводящие вопросы: 

• Как ты думаешь, о чем этот фильм/мультфильм? 

• Что тебе понравилось, а что не очень в этом фильме/мультфильме?

• Какие чувства он у тебя вызывает?

• Что ты думаешь о главных героях?
• Как ты думаешь, какие проблемы он поднимает?

• А часто ли ты сталкиваешься с подобными проблемами в своей жизни?

• А что бы ты делал на месте главного героя?

• Как ты считаешь, чему учит нас этот фильм/мультфильм?

В психологическом медиаклубе можно использовать такой формат,
когда участники отвечают на заданный вопрос по очереди или дать воз-
можность отвечать на поставленный вопрос тому, кто хочет ответить.  

В совместном обсуждении нужно быть терпеливыми и не боятся
пауз в разговоре (они нужны для того, чтобы каждый из участников со-
брался с мыслями), нужно внимательно следить за интонациями и тем-
бром голоса участников (некоторые темы могут быть сложными или
непереносимыми) и если кому-то из участников в тот или иной момент
работы психологического медиа клуба понадобится помощь и поддержка
группы, можно спросить в какой форме он хочет ее получить, например,
это могут быть групповые объятия. 

Литература: 
1. Бреслав Г. Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрес-

сивности [Текст]  / Г. Э. Бреслав. – СПб.: Речь, 2002. – 97 с.
2. Семенюк Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения под-

ростков и условия его коррекции [Текст] / Л. М. Семенюк. – М.: Московский психо-
лого-социальный институт: Флинта, 1998. – 96 с.

3. Смирнова Т. П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей
[Текст] / Т. П. Смирнова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 160 с.

УДК 159.9                                    
Череповська Н. І.    

ПРОФІЛАКТИКА ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕСТРУКТИВНИХ
ВПЛИВІВ МЕДІА У ГРУПОВІЙ РОБОТІ З КОМБАТАН-

ТАМИ

43

__________________
©   Череповська Наталія Іванівна, канд. психол. н., с.н.с., Інститут соціаль-

ної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна 



Наразі в Україні склалася ситуація, коли суспільство має всебічно
допомагати комбатантам, постраждалим на Сході країни. Передусім
йдеться про військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні. Отри-
мавши фізичні ушкодження, психологічну травму, ці люди становлять
специфічну групу ризику, що потребує особливої уваги і всебічної підт-
римки не тільки з боку медичного закладу, а й передусім з боку спеціа-
лістів психологічного профілю. В умовах гібридної війни та активного
інформаційного втручання в український медіапростір з боку агресора,
одним з напрямів психологічної роботи з комбатантами є здійснення спе-
ціальних заходів з розвитку їх медіаінформаційної грамотності, яка
здатна забезпечити психологічний інформаційний комфорт людини. Про-
філактична діяльність полягає передусім у поширенні медіаінформацій-
ної грамотності серед бійців загалом, а також у розвитку особистісних
умінь оптимального сприймання інформації. Основні уміння становлять:
свідоме ставлення до інформації в цілому, її фільтрування/відбір, інфор-
маційне самообмеження, рефлексію емоцій-почуттів щодо сприйнятого,
його аналітичне, критичне осмислення, творче переосмислення. 

Перед нами постало завдання не тільки створити практичний інстру-
мент розвитку медіаграмотності особистості – складової медіаінформа-
ційної грамотності, а й задовольнити дослідницький інтерес [2]. 

Так, здійснюючи теоретичний аналіз у галузі реабілітації постраж-
далих в екстремальних умовах і воєнних діях також, ми не знайшли кон-
кретних досліджень їхньої взаємодії з медіапростором, а саме:

особливостей медіапрактик комбатантів, інтенсивності емоційного реа-
гування на ті чи інші медіаконтенти, розробок профілактики деструктив-
них інформаційних впливів медіа. 

Рис. 1. Ймовірні наслідки деструктивних інформаційних впливів медіа на вій-

ськових, що знаходяться на реабілітації: медіатравматизація і ретравматизація.
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З метою доведення цих положень необхідно розробити і провести
спеціальне дослідження. Наразі ми маємо перші результати проведеного
попереднього спостереження за військовими, що знаходяться на стаціо-
нарному лікуванні, яке виявило такі типи поведінкової реакції під час
їхнього перегляду потенційно деструктивного медіаконтенту (фотографій
про війну на сході, роликів про ЗСУ тощо) як: 

1) уникнення перегляду: відведення очей від екрану, втрата
інтересу/небажання дивитися далі, навіть залишення приміщення; 

2) виникнення тривожності: хвилювання, прохання припинити показ
ролику тощо; 

3) відсутність емоційної реакції на будь-який потенційно деструк-
тивний медіаконтент під час перегляду і в бесіді по тому; 

4) збудження як емоційне піднесення щодо явно вираженого агре-
сивного, «насильницького» медіаконтенту (деяка зухвалість на кшталт:
«я там був!», «я знаю про це більш круті речі!»). 

Виявлені типи реагування виразно характеризують актуалізацію пев-
них ознак ПТСР: уникання, емоційного заціпеніння, гіперактивності. 

Це дає нам підставу попередньо стверджувати наступне: 
1) деструктивні інформаційні впливи медіа можуть ускладнювати

психологічний стан комбатантів, що не сприятиме процесу їх реабілітації; 
2) профілактикою медіастресу / медіадистресу, що виникає через пе-

регляд інформаційно небезпечного медіаконтенту, є медіаграмотність осо-
бистості.

Медіаграмотність – це складова медіакультури особистості, яка
вміння стосується користуватися інформаційно-комунікативною техні-
кою, успішно здобувати необхідну інформацію, свідомо сприймати і кри-
тично тлумачити інформацію, отриману з різних медіа, відділяти
реальність від її віртуальної симуляції (медіа репрезентації ) тощо [1].

Методика проведення профілактичних занять з медіаграмотності
Форма організації: робота в малих групах (оптимально 6 осіб). 
Обрана групова робота дозволяє: 1) оптимізувати комунікативні на-

вички серед комбатантів, 2) надати можливість почути думку товариша,
3) формувати впевненість у висловлюванні власних думок, 4) відчувати
підтримку однодумців, 5) навчати толерантному ставленню до думки ін-
шого, протилежної від власної, 6) замислитися над роллю медіа у влас-
ному житті.

Основними елементами форми роботи з групою є заняття (1 год.) або
медіаклуб (від 1 до 2-3 год).

Структура заняття/медіаклубу:

45



1. Вступ до теми: що будемо переглядати?, для чого переглядати саме
це?, в який спосіб будемо застосовувати певні когнітивні дії?

2. Перегляд  візуального медіаконтенту.
3. Рефлексія емоцій, почуттів щодо сприйнятого.
4. Критичний аналіз і оцінювання сприйнятого.
5. Творча інтерпретація сприйнятого.
6. Обговорення, як групова рефлексія. 
7. Підведення підсумків заняття: колективний ментальний продукт.
Медіадидактичний матеріал
За медіаформатом: фотографії, картинки з інтернету, відео сюжети

теленовин, телепрограм, відео ролики, музичні кліпи, документальні
фільми, художні фільми.

За змістом: візуальний матеріал має містити як актуальні сюжети і
проблематику сьогодення, що за змістом є зрозумілими і близькими ве-
теранові, так й історичну тематику патріотичного змісту, яка є на часі і
нині, а також зразки українського кіно – класичного і сучасного.  

Загальними вимогами до проведення занять з розвитку медіаінфор-
маційної культури особистості ветеранів є наступне: 

встановлення контакту з групою, зниження психологічної тривожно-
сті, напруження; 

формування приязного ставлення і поваги до думки кожного учас-
ника; 

спрямування на концентрування і переключення уваги, активізацію
мислення, креативності під час обговорення, у процесі взаємодії в групі; 

часова пропорційність процесів «перегляд – обговорення» залежить
від обраного візуального медіаформату: 

1) перегляд фотографій, слайд шоу, відео, кліпів з їх аналізом, обго-
воренням за часом має бути приблизно однаковим, а от перегляд більш
тривалих документальних, тим більше художніх фільмів навпаки – змен-
шується за рахунок «обговорення»; 

постійний тренінг міні-модулів (рефлексія → критичний аналіз →
творча інтерпретація); 

надання вибору учасникам групи обирати/пропонувати медіакон-
тент на наступне заняття; 

спостереження і виявлення осіб в групі, які потребують індивіду-
альної консультативної допомоги та інше.

Крім того, виконуючи основне завдання з розвитку інформаційної
медіаграмотності комбатантів у форматі роботи малої групи, ми додат-
ково передбачаємо: оптимізацію міжособової комунікації серед учасни-
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ків; активізацію/корекцію конструктивного громадянського патріотич-
ного світогляду; просвітництво/інформування з ознак ПТСР і шляхів по-
долання його наслідків; індивідуальну психологічну допомогу для
бажаючих (після заняття). 

Отже, профілактика інформаційно-деструктивних впливів медіа у
груповій роботі з комбатантами має багатовекторну діяльність, що на
нашу думку, не лише позитивно сприятиме оптимізації їхньої взаємодії
з реальністю, сконструйованою медіаджерелами, а й опосередковано до-
поможе усвідомити і засвоїти свій бойовий досвід у процесі реабілітації
та успішну адаптацію до цивільного життя.
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НАУКОВІ СТАТТІ

УДК 159.9 + 303.4                                              
Арпентьева М. Р.  

К ВОПРОСУ  О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются основные направления исследований  характе-

ристики  и направления развития современной   социальной работы. Представлена

психологическая структура  социальной  работы как  деятельности, рассматри-

ваются ее уровни,  базовые принципы.  

Ключевые слова: психологическая структура  социальной работы,  уровни

социальной работы, принципы социальной работы.

У статті розглядаються основні напрямки досліджень характеристики і

напрямки розвитку сучасної соціальної роботи. Представлена психологічна струк-

тура соціальної роботи як діяльності, розглядаються її рівні, базові принципи.

Ключові слова: психологічна структура соціальної роботи, рівні соціальної

роботи, принципи соціальної роботи

The article examines the main areas of research performance and direction of de-

velopment of modern social work. Presented psychological structure of social work as

an activity it considers the levels, the basic principles.
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Социальная работа, как отмечает В. А. Никитин,  - это  особый вид
социального взаимодействия людей с целью оказания им помощи в со-
циализации и ресоциализации [2]. Социальную работу можно определить
как полиморфный, многоуровневый и многоаспектный вид социальной
деятельности, ориентированной на восстановление и развитие социаль-
ности индивидуальных и групповых субъектов, социальных общностей.
В этом смысле социальная работа может быть представлена не столько
как коррекционно-направленная деятельность, но как комплексная дея-
тельность, включающая помимо коррекционного и диагностического,
профилактический и развивающий компоненты. Важно отметить, что по-
скольку любая деятельность социальная, то понятие «социальная дея-
тельность», используемое как синоним понятия «социальная работа»
предполагает, что речь идет о деятельности, специально ориентирован-
ной на решение задач поддержания, восстановления и развития социаль-
ности.

Социальная работа может быть определена как вид профессиональ-
ной деятельности, основанный на предметно-интегрированных, междис-
циплинарных приёмах формирования, поддержания, реабилитации
устойчивой социальной интеграции или реинтеграции отдельной лично-
сти и группы. Это деятельность по организации помощи и взаимопомощи
людям и группам, попавшим в трудные жизненные ситуации, их соци-
альной реабилитации и интеграции. Как социальный институт, социаль-
ная работа характеризуется рядом черт  [1]: 

Целенаправленность и результативность,  ее развитие как социаль-
ного феномена определяется системой причин социального и индиви-
дуально-личностного плана. Цели и желаемые результаты социальной
работы связаны с уровнем развития и осознания обществом и людьми
своих социальных потребностей, развитостью социальной работы как
института, его собственной инфраструктуры, взаимосвязями с другими
социальными институтами социума. 

Практический характер и теоретическая осмысленность. Подходы,
технологии и идеологический контекст социальной работы формиру-
ется на стыке практики и теории. На начальных этапах развития соци-
альной работы ей в большей мере свойственен эмпиризм и лишь в
процессе институционализации происходит переориентация на теоре-
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тическое осмысление тенденций и закономерностей ее функциониро-
вания как социального института.

Сложность и полиморфность («интегративно-комплексный харак-
тер»). Социальная работа включает в себя сотрудничество специали-
стов разных профессиональных групп и разных школ, ее реализация
связана с процессами изучения преобразования разных по объему фраг-
ментов социальной реальности, разных социальных субъектов: от ин-
дивида до общины, в ее функции входят как аналитическая
диагностика, профилактика и прогнозирование, фасилитирующее взаи-
модействие, так и преобразующее воздействие - конструирование со-
циальной реальности. Однако, сложность и полиморфность
реализуемых технологий и подходов, сочетается в практике социальной
работы с ориентацией на поиск наиболее эффективных – простых ва-
риантов социальной деятельности.

Процессный и многоуровневый характер. Хотя социальная работа
существует в масштабе общества на нескольких уровнях, в том числе,
как социальная политика, но ее ключевым моментом остается подопеч-
ный, процесс взаимодействия подопечного и социального работника
как процессе взаимодействия человека с человеком: многоаспектность
и многоэтапность сочетается с многоуровневостью социальной работы.

Диалогичность и событийность. Социальная работа представляет
собой значимый для общества и для человека процесс, который может
быть охарактеризован как встреча социальных субъектов разного типа и
ранга по поводу сохранения, восстановления и развития социальности.
Эта встреча является событием жизни каждого из субъектов, трансфор-
мируя бытие каждого из них, изменяя формы их взаимодействия. Диалог
человека и общества осуществляется на разных уровнях социальной ра-
боты – от социетального – до конкретно-практического, и существенно
выходит за рамки помощи нуждающемуся индивиду, изменяя самого по-
могающего, те нормы и ценности, на которые опирается помощь, а также
саму ситуацию их взаимодействия, смысл этой ситуации. 

При этом важно подчеркнуть, что социальная работа выполняет не
только приспособительную и корректирующую функции, но и функции
развития и конструирования человека и общества. Уникальность ин-
ститута социальной работы состоит в том, что являясь частью обще-
ства, существуя как его порождение, он, в свою очередь, отвечает за
социальное воспроизводство, поддержание общественного бытия и
бытия каждого субъекта данного общества, а также за развитие чело-
века, общественных институтов и общества в целом - за порождение
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новых форм продуктивной социальной жизни. Первая из этих функций
на сегодняшний момент выражена в большей мере, второй – принад-
лежит будущее.

В последнее время  обозначаются две отчасти противоречивые
тенденции эволюции социальной работы, касающиеся подготовки кад-
ров разного профиля: 1) профессионализация, технологизация и даже
бюрократизация, формализация социальной работы,  2) расширение
сферы добровольчества, волонтерства, неформализованных видов со-
циальной помощи, включая  организацию групп самопомощи, «ближ-
них помощников».  Кроме того,  сосуществуют тенденции 1) оказания
максимально эффективной  продуктивной  краткосрочной помощи, 2)
организации процесса  сопровождения,  предъявляющие на внешнем
уровне   совершенно различные  требования  к профессионализму.
Таким образом,   продолжается  активная  дифференциация профессио-
нальной и непрофессиональной социальной работы, что также заметно
специфицировало подготовку и переподготовку кадров для деятельно-
сти в социальной сфере. Эти проблемы обусловливают актуальность
задачи  разработки общей, системной  теория социальной работы или
хотя бы  более-менее   серьезное теоретическое обоснование   различ-
ных ее фрагментов и уровней. На наш взгляд,    можно выделить не-
сколько  уровней (компонентов) деятельности социального работника,
описать ее психологическую структуру [3].

Психологическая структура деятельности 
социального работника.

Общая характеристика деятельности:
- предмет труда - человек или проблема (трудная жизненная ситуа-

ция) клиента, с которой он обращается к социальному работнику;
- цель труда - активное преобразование социальных ситуаций, усо-

вершенствование их внешней и внутренней структуры в процессе ис-
пользования разнообразных форм воздействия;

- изыскательная цель труда - поиск продуктивных и инновацион-
ных способов решения социальных проблем;

- деятельность социального служения, регулируемая нравствен-
ными критериями и гуманистическими ценностями;

- вид профессиональной деятельности, реализуемый в системе "че-
ловек - человек" и характеризующийся высокой значимостью личност-
ных и межличностных факторов, социальная направленность профессии;

- метадеятельность: "субъект-субъектный" вид деятельности, пред-
метом которой является человек действующий, субъект деятельности;



- массовый характер деятельности, высокая социальная востребо-
ванность и инновационность для общества;

- универсальный, интегрированный вид деятельности, характери-
зующийся многоплановостью, функциональной сложностью, одновре-
менным руководством несколькими системами;

- разнообразие видов деятельности (информационно-диагностиче-
ской, профилактико-прогностической, консультационной и посредниче-
ской, коррекционно-развивающей) на разных уровнях социальной
работы,  - социотехнический характер деятельности, высокая внешняя ге-
терогенность профессии, включение большого количества специализа-
ций, отличающихся по формально регла- ментированным признакам
(социально-экономическая, социально-правовая, социально-педагогиче-
ская, социально-психологическая работа, социально-медицинская под-
держка и защита населения и др.);

- технологичность и многоуровневость социальной работы, суще-
ствование множества общих и частных технологий организации, оказания
и оценки помощи нуждающимся на разных уровнях ее осуществления -
от социально политического до конкретно-практического;

- помощь разным группам населения (половозрастным, этниче-
ским и религиозным) в разных сферах общественной жизни;

- вариативность форм труда по критерию совместности: индиви-
дуальная работа, работа в команде специалистов, индивидуальная,
групповая, общинная работа с клиентами;

- нормативная и творческая, в решении задач специалист руковод-
ствуется алгоритмами и правилами, задаваемыми нормативами и нор-
мативными актами деятельности, и, вместе с тем, в решении задач
специалист использует творческий подход;

- управленческий и посреднический труд (менеджеры социальных
служб и органов социальной защиты), связанная с этим высокая мо-
ральная и профессиональная ответственность;

- контактная социальная работа в рамках основных видов социаль-
ного обслуживания, организационно-посреднической, информационно-
диагностической, коррекционно-педагогической и инфор-
мационно-диагностической профилактико-прогностической работы;

- социальное обслуживание и иная помощь клиентам, неспособным
самостоятельно решить проблемы своей жизни и активизация жизнен-
ных сил и ресурсов клиентов, необходимых для самостоятельного реше-
ния проблем их социальной жизнедеятельности.

Особенности познавательных процессов 
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в структуре профессиональной деятельности:
- высокие требования к когнитивным качествам профессионала, в

том числе, в связи с особенностями специализаций; - творческий ха-
рактер деятельности, связанный с недостаточной информацией в усло-
виях часто меняющейся, нередко противоречивой обстановки, в
условиях острого дефицита времени; 

- познавательное взаимодействие с объектом помощи, имеющее
целью отобразить интегративный, целостный образ проблемной си-
туации;

- информационная среда труда образована нормативно-правовой
базой деятельности, определяющей действия и операции,

- действенный характер познавательной деятельности, выработка
решений в сотрудничестве с клиентами, профессионалами, иными уч-
реждениями и ведомствами, необходимость действовать в алгоритме
выработки решения;

- требует умения применять на практике свои знания, исследова-
тельские находки, анализировать теоретические концепции и практи-
ческие проблемы;

- требует умения наблюдать, понимать и интерпретировать пове-
дение и отношения между людьми, их проблемы;

- рефлексивность познавательной деятельности, умение взглянуть
на проблемную ситуацию и клиента с разных сторон, саморефлексия.

Профессиональное общение
- основное содержание социальной деятельности:
- высокие требования к развитию интерсоциальных способностей

(взаимодействия, интеракций) для эффективного выполнения специа-
листом профессиональных функций;

- коммуникативная подструктура профессиональной деятельности
характеризуется многочисленностью и разнотипностью контактов, ши-
ротой круга общения;

- прогностическое и преобразующее взаимодействие: прогности-
ческая природа решаемых познавательных задач, разработка и реали-
зация программ изменяющего взаимодействия на объект помощи
(принятие решений);

- требует умения вести переговоры, выступать публично, действо-
вать в коллективе с другими социальными работниками; создавать и
поддерживать рабочую обстановку и атмосферу; 

- требует умения общаться как вербально, так и невербально;
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взаимодействие и общение с клиентами, переживающими трудную
жизненную ситуацию, связано с высокой стрессогенностью общения.

Профессионально важные качества личности:
- приоритет значимости личностного развития в профессиональном

становлении и эффективной деятельности социальных работников;
- базовые профессионально важные качества - качества личности,

развивающиеся в процессе индивидуально-типологические и личност-
ные особенности субъекта труда;

- наличие нормативной для каждой из стадий профессионального
становления и развития структуры профессионально важных качеств,
обеспечивающих эффективность деятельности и удовлетворенность тру-
дом, - распространенность профессионального маргинализма и профес-
сиональных деформаций личности, психологического выгорания;

- действия саморегуляции собственного состояния, навыки совла-
дания для нивелирования профессиональных деструкций, умение рас-
познавать и преодолевать в отношениях с людьми агрессию, с учетом
риска для себя и для других;

Функции и виды деятельности в социальной работе:
1.  исследовательско-диагностическая деятельность:
- изучение особенностей группы людей (или отдельного человека),

степени влияния на них (или на него) микросреды;
- анализ причин возникающих у клиентов трудностей, конфликтных

ситуаций, в том числе по месту работы, учебы и так далее;
- выявление и учет в работе с клиентами различий личностного, на-

ционального, социального и культурно-исторического характера;
- постановка "социального диагноза", комплексная социальная экс-

пертиза трудной жизненной ситуации клиента, комплексная оценка его
социального статуса;

- экспертиза социальных процессов и явлений в области социальной
работы, проектов социальной помощи нуждающимся, их результатов;

- оценка и творческое использование ресурсов учреждения и соци-
альных коммуникаций;

- исследование и распознавание потребности в услугах, возможно-
стей расширения сферы услуг, выявление на предприятиях, микрорай-
онах семьи и отдельных лиц, нуждающихся в социально-медицинской,
юридической, психолого-педагогической, материальной и иной помощи,
охране нравственного, физического и психического здоровья;

- работа с доступной информацией и осуществление исследований,
направленных на получение новой информации;
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- организация и проведение интервью, тестирования, анкетирования
и других видов диагностико-исследовательской;

- организация и проведение социального мониторинга, информа-
ционно-ресурсное обеспечение социальной работы;

2. профилактико-прогностическая деятельность:
- предвидение и предотвращение острых социальных проблем в гло-

бальном масштабе (безработица, нищета, различные социальные забо-
левания, наиболее острые формы девиантного поведения и т.д.).

- профилактика последствий неблагоприятных общесоциальных си-
туаций, разработка программ и принятие мер по их предупреждению,
смягчению и ликвидации;

- использование социально-правовых, юридических, психологиче-
ских, социально-медицинских, педагогических и других механизмов
предупреждения и преодоления негативных явлений;

- прогнозирование явлений в области социальной работы, влияний
на объекты социальной работы различных социальных институтов об-
щества; 

- социально-профилактическая работа, содействие в предупрежде-
нии общественно опасных действий и событий: прогнозирование про-
блем социального положения населения в курируемом районе
(микрорайоне);

- разработка и организация внедрения социальных проектов, техно-
логий, программ социальной работы;

- подготовка проектов нормативной базы деятельности социальных
служб, социальных проектов и программ;

- мероприятия профилактики разных типов социально-зависимых
нарушений, проблем социального здоровья на индивидуальном, группо-
вом и территориальном уровнях;

- помощь в планировании жизни групп, семей и жизнедеятельности
индивидов;

3. организационно-управленческая функция:
- организация (социотерапевтической, социально-бытовой, психо-

лого-педагогической, медицинской, юридической и иной) помощи нуж-
дающимся;

- организация рекламы социальных услуг, пропаганда идей социаль-
ной защиты человека, идеалов социального служения и развития; - по-
мощь в организации социальных служб на предприятиях и учреждениях,
по месту жительства, привлечение к их работе общественности, добро-
вольцев;
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- организационно-управленческая и административная работа в
структуре социальных учреждений и служб, организаций и учреждений;

- кадровая работа в социальных органах и учреждениях;
- воздействие на органы власти и управления с целью повышения

качества обслуживания и социальной защиты;
- организация помощи и установление различных необходимых для

этого связей и контактов с учреждениями системы социальной защиты и
другими организациями, с людьми, нуждающимися в той или иной по-
мощи и поддержке;

- содействие клиенту в разрешении проблем и социальной защите,
организация сопровождения клиента и контроля за проблемной ситуа-
цией в целях его защиты;

- способствование включению различных институтов общества в
деятельность социальных служб, участие в координации социальной ра-
боты различных организаций, учреждений и предприятий;

- интеграция деятельности различных государственных и обще-
ственных организаций и учреждений по оказанию необходимой социаль-
ной помощи населению;

- стимулирование общественного мнения, активизация обществен-
ности на оказание помощи нуждающимся;

- применение методов рациональной организации труда, необходи-
мость вести четкие и лаконичные записи, готовить доклады и доклады-
вать; реализация навыков принятия управленческих решений в
учреждениях и службах социальной работы;

- посредничество как деятельность, направленная на помощь кли-
енту в решении его проблем и связанная с активизацией его ресурсов и
ресурсов окружающей среды;

- представление в органах власти интересов лиц, нуждающихся в со-
циальной помощи;

- поддержка, стимулирование людей на развитие их собственных
сил, к конструктивной деятельности, использование имеющихся у них
резервов,организация сообществ само- и взаимопомощи реабилитацион-
ного, психолого-педагогического, социально-правового и т.д. характера;

4. координация непосредственной контактной социальной работы:
- проведение консультационных и профилактических мероприятий

с объектами социальной работы;
- создание реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры

для нуждающихся категорий населения;
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57
- помощь в заключении трудовых договоров о работе на дому жен-

щинам, имеющим несовершеннолетних детей, инвалидам, пенсионерам;
помощь в трудоустройстве и профессионально обучении безработным;

- выявляет и оказывает содействие детям и взрослым, нуждающимся
в опеке и попечительстве, устройстве в лечебные и учебно-воспитатель-
ные учреждения, участвует в работе по созданию приютов и иных цент-
ров социальной помощи семье: усыновления, попечительства и опеки;

- участвует в работе по созданию молодежных, подростковых, дет-
ских и семейных центров; клубов и ассоциаций, объединений по инте-
ресам и так далее;

- организует общественную защиту несовершеннолетних правона-
рушителей, семей, других групп клиентов, выступает в качестве их об-
щественного защитника в суде, организует и координирует работу по
социальной адаптации и реабилитации лиц, вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений и мест лишения свободы;

- организует и координирует социальную работу с отдельными ли-
цами и группами с особыми нуждами, с ограниченными возможностями,
др.;

5. коррекционно-воспитательная деятельность:
- различные виды коррекции и развития (воспитания) межличност-

ных отношений и проблемных ситуаций, помощь в социальной адапта-
ции и социальной реабилитации нуждающимся (реабилитационно-
консультативная функция);

- помощь в решении повседневных, неотложных проблем клиента,
содействие детям и взрослым, нуждающимся в получении социально-
бытовой помощи;

- коучинг, сопровождение клиентов на протяжении определённого
жизненного периода;

- деятельность, направленная на развитие общества и его членов, по-
мощь в решении задач жизни клиента и общества в перспективе;

- разработка комплексных программ помощи нуждающимся группам
населения на разных уровнях и в разных сферах: 

- оказание помощи различным категориям населения в организации,
улучшении и решении проблем нормального быта, социальное обслужи-
вание

- воспитательная деятельность в социальных службах, средне-спе-
циальных учебных заведениях, помощь в семейном воспитании, пси-
холого-педагогическая деятельность; использование методов



образовательно-воспитательной работы в социальных учреждениях и
службах;

- индивидуальная, групповая и семейная социальная психотерапия
и психокоррекция;

- социально-медицинская помощь, формирование установок кли-
ента, группы, населения на здоровый образ жизни, решение проблем со-
циального функционирования психосоматических и психических
больных и инвалидов;

- помощь в осуществлении профессиональной реабилитации нуж-
дающихся, социально-экономическая помощь;

-социально-правовая помощь нуждающимся разных групп.
6. функция информирования и консультирования:
- информирование учреждений социальной защиты о факторах, не-

гативно сказывающихся на условиях жизни для определённых групп на-
селения;

- информирование клиентов (обучение) о различных закономерно-
стях и аспектах жизнедеятельности человека в социуме, исходя из знаний
и умений полученных в ходе освоения теории и практики социальной ра-
боты, ее специализаций;

- обеспечение доступа клиентов к информации по вопросам решения
социальных проблем;

- психолого-педагогические и социально-медицинские и иные кон-
сультации по вопросам семьи и брака, трудоустройства, другим про-
блемам;

- социально-психологическое консультирование индивидов, семей и
групп, социально-психологические тренинги различных навыков и уме-
ний социального взаимодействия;

- информирование клиентов о льготах, пособиях и других видах со-
циально-экономической защиты, содействие клиентам в решении соци-
ально-бытовых и жилищных проблем, получении пенсий, пособий и
выплат;

- социально-правовое, юридическое консультирование нуждаю-
щихся разных групп.

Учитывая многоаспектность деятельности специалистов в области
социальной работы и относительную новизну в постановке данной
проблемы, а также многообразие контингентов и типов учреждений
различной ведомственной принадлежности, в которых используется
труд социальных работников, существует также необходимость разра-
ботки профессиограммы специалиста (идеальной модели) по социаль-
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ной работе. Этой проблеме  уделяется не меньшее внимание, чем из-
учению самой социальной работы. Однако,  именно  вопрос о структуре
и направлениях развития социальной работы,  ее предназначении и
сущности, является  базовым вопросом  в решении  наиболее  актуаль-
ного   в теории и практике  современной социальной работы вопроса –
вопроса    разработки  общений теории социальной работы.  Опираясь
на сформулированные  определения,  осмысляя социальную работу как
в разной мере профессиональную   деятельность,  можно отметить, что
это работа, направленная  на гармонизацию отношений человека и об-
щества, формирование, поддержку и развитие  социальности    его чле-
нов. Эта работа  многоуровневая и многокомпонентна,  полиморфна и
предъявляется к  государственным и негосударственным организациям,
специалистам,  «ближним помощникам»  и волонтерам  множество тре-
бований,  обеспечивающих  продуктивность помощи. Идеальная мо-
дель профессиональной деятельности во многом задает
содержательный контекст обучения, совокупность знаний и навыков,
которые необходимо освоить будущему эдологу, профессиограмма -
определяет формы и методы обучения. Обе этих реальности – тесно
связаны между собой и определяются современными представлениями
о сути эдологии как социальной практики и профессиональной деятель-
ности. 
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Стаття розкриває погляди сучасних науковців щодо феномену комунікатив-

ної залежності особистості. Психологічний зміст комунікативної залежності ви-

значається в межах міжособистісної залежності через певні особистісні прояви,

які забезпечують активність особистості в комунікативній сфері (гіпертоварись-

кість, потреба в спілкуванні, сконцентрованість на значущому об’єкті тощо).

Розглянуто діагностичні критерії комунікаційної адикції, уточнено поняття ко-
мунікативної залежності особистості. 

Ключові слова: гіпертовариськість, комунікаційна адикція, комунікативна

залежність, міжособистісна залежність, особистість, потреба в спілкуванні. 

Статья раскрывает взгляды современных ученых относительно феномена

коммуникативной зависимости личности. Психологическое содержание коммуни-
кативной зависимости определяется в пределах межличностной зависимости

через определенные личностные проявления, которые обеспечивают активность

личности в коммуникативной сфере (гиперобщительность, потребность в обще-

нии, концентрированность на значимом объекте и т.д.). Рассмотрены диагности-

ческие критерии коммуникационной аддикции, уточнено понятие

коммуникативной зависимости личности.
Ключевые слова: гиперобщительность, коммуникационная аддикция, комму-

никативная зависимость, межличностная зависимость, личность, потребность

в общении.

The article reveals the views of modern scholars on the phenomenon of communi-

cation depending on the individual. Psychological dependence is determined by the con-
tent of communication within interpersonal dependence through certain personal

manifestations, which provide the activity of the individual in the field of communication

(giperobschitelnost, the need for communication, concentration on important objects,

etc.). Considered diagnostic criteria of addiction communications, clarified the concept

of communication depending on the individual.

Keywords: giperobschitelnost, communication addiction, communicative relation-
ship, interpersonal relationship, personality, the need for communication.

В останні роки значно посилюється інтерес до вивчення явища за-
лежності в контексті міжособистісних стосунків, які є невід’ємною ча-
стиною соціального життя людини. Сучасні дослідження в психології
розкривають різні погляди на цей феномен, використовуючи при цьому
різноманітну термінологію, як то міжособистісна залежність, адикції сто-
сунків,  співзалежність тощо. В рамках наукових досліджень було дове-
дено, що залежність позначається на всіх сферах життя особистості, у
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тому числі і комунікативній сфері, що дає нам можливість говорити про
існування комунікативної залежності, як окремий її вид. 

В психології комунікативну залежність розглядають як вид міжосо-
бистісної залежності. Міжособистісна залежність відноситься до соці-
ально прийнятних форм нехімічних залежностей, об’єктом якої
виступають стосунки з іншими людьми [1]. 

Сучасні науковці по різному розуміють цей термін, керуючись влас-
ними поглядами стосовно феноменології залежності. А.Д.Асєєва вважає,
що вона проявляється в прагненні до емоційної близькості стосовно іншої
особистості, отриманні від неї підтримки, в нездатності до самостійної
поведінки [1]. 

О.С.Кочарян із співавторами розуміють міжособистісну залежність
як розлад поведінки і відносин з фіксацією на навколишніх людях або
конкретній людині, основу якого складає сильна потреба в певній особі з
метою отримання від неї підтримки і допомоги та нездатність індивіда
до самостійної поведінки [4]. Міжособистісна залежність дорослої лю-
дини розвивається у формі генералізованої залежності як від оточення в
цілому, так і від конкретної особи та розповсюджується на всі можливі
форми міжособистісних відносин. На думку О.С.Кочаряна саме міжосо-
бистісна залежність є найпоширенішою нині і в своїх виражених формах
повністю охоплює особистість та приводить до порушень її функціону-
вання в різних сферах життя [4], в тому числі і в комунікативному про-
сторі.

Ц.П.Короленко вважає, що міжособистісна залежність є первинною
формою залежності, і що особистість може легко переходити від однієї
форми адикції до іншої із збереженням основних адиктивних механізмів.
Вітчизняні вчені визначили механізми формування міжособистісної адик-
ції, які умовно підрозділяються на два типи: 

а) механізм психологічної травми і спроба впоратися з нею
(О.С.Кочарян, В.В.Коровицька, М.Є.Жидко, І.О.Кочарян). Особистість
фіксується на доедіпальній стадії розвитку, що має травматичну природу
по відношенню до об’єкту (злиття-сепарація); 

б) певні індивідні та характерологічні особливості особистості, які
виступають передіспонуючими чинниками у формуванні залежності.

Деякі автори вважають, що міжособистісна залежність пов’язана зі
значними порушеннями в сфері інтимної комунікації (Г.О.Коцюба).
Одним з таких порушень є страх інтимності або синдром емоційного хо-
лоду, описаний в роботах О.С. Кочаряна та співавторів. Як показують до-
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слідження (С.Піл, А.Бродські, В.Д.Москаленко, О.С.Кочарян, А.В.Ко-
царь, Р.Норвуд, Р.Хемфелт та ін.), міжособистісна адикція призводить до
неможливості побудови стійких інтимних емоційних стосунків, і, як ре-
зультат, до зниження якості життя.

Більшість з західних дослідників під міжособистісною залежністю
розуміють відносини, що характеризуються різними труднощами у вста-
новленні меж, прийнятті позиції залежності і незалежності особою. Так,
ще в середині 20 ст. Дж. Хізерс було зазначено, що людина може мати
або емоційний тип залежності, або інструментальний, або обидва типи
залежності водночас [7].  

Р.Гиршфільд з колегами виділили три основні виміри, які характе-
ризують феномен міжособистісної залежності – емоційна опора на інших,
невпевненість в собі, прагнення до автономії [3]. Створена Р.Гиршфіль-
дом методика дозволяє оцінити міжособистісну залежність як суму пер-
ших двох параметрів (емоційна опора на інших і невпевненість в собі) за
мінусом третьої характеристики (прагнення до автономії). Дана методика
є однією з найбільш широко використовуваних в зарубіжних досліджен-
нях даної проблематики.

Р.Борнштейн явище міжособистісної залежності розглядає як
складне і багатопланове порушення, у зв’язку з чим розмежовує залеж-
ність як нормативне явище, надмірну залежність і деструктивне виокрем-
лення, що викликає особистісні порушення [8]. Для діагностики цих
параметрів автор запропонував власний тест профілю відносин, який
також досить популярний в західних психологічних дослідженнях міжо-
собистісної залежності. 

Б.Уайнхолд і Дж.Уайнхолд в своїй концепції поняття міжособистіс-
ної залежності розкривають через терміни співзалежність і контрзалеж-
ність [6]. Співзалежна людина не відчуває власної автономності і
сконцентрована на іншому значущому об’єкті, з яким встановлюються
залежні відносини. Контрзалежність представляє протилежний полюс
міжособистісної залежності, що зовні проявляється у впевненості в собі,
однак внутрішньо такі люди випробовують слабкість, потребу в участі і
відчувають стійкий страх зближення з іншими. Запропоновані авторами
характеристики співзалежності і контрзалежності представлені набором
певних якостей, проте пояснень щодо взаємозв’язку даних характеристик
в структурі особистості автори не дають.  

А.Ю.Єгоров в своїй класифікації адикцій виокремлює комунікаційну
адикцію і відносить її до адикцій стосунків, які вважає соціально допу-
стимими залежностями.  
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Комунікаційна адикція – це залежність індивіда від певного типу від-
носин, яка виявляється у гіпертовариськості, підвищеній комунікативній
активності, що проявляється в групах по інтересах [2]. Таке розуміння
комунікаційної залежності багато в чому співпадає із нашою точкою зору
щодо сутності комунікативної залежності особистості. Ми також вва-
жаємо, що комунікативна залежність розкривається через прояви гіпер-
товариськості особистості, яскраво виражену потребу в спілкуванні, що
і забезпечує її активність в комунікативній сфері.     

J.B.Walther запропонував діагностичні критерії комунікаційної
адикції: 

а) надцінність (спілкування займає домінуюче положення в діяльно-
сті індивіда), 

б) зміни настрою, толерантність (спілкуванню відводиться більшість
часу ніж іншим важливим сферам життєдіяльності індивіда), 

в) симптом відміни (дискомфорт під час вимушеного припинення
спілкування), 

г) конфлікт (виникнення соціальних проблем через нездатність слу-
хати інших і нераціональне використовування часу), 

д) рецидив (внаслідок толерантного ставлення суспільства до кому-
нікаційної залежності, невчасного надання допомоги адикту і його не-
здатності до самоконтролю). 

В. Д. Менделевич розглядає комунікативну залежність як один з
адиктивних способів взаємодії зі світом, який приводить до небажаних
проявів в поведінці людини – гіперспілкуванню, конформізму, псевдоло-
гії, крусадерству та нігілізму [5]. На його думку гіперспілкування погли-
нає людину і проявляється у підвищеній потребі в спілкуванні, бажанні
розмовляти і взаємодіяти з багатьма партнерами по комунікації і протягом
максимально можливого часу. Гіперспілкування пов’язано з балакучістю,
багатомовністю, а іноді і хронічною манією – станом тривалого підви-
щення настрою, що поєднується з невмінням структурувати час, з без-
турботністю, безвідповідальністю, необов'язковістю. 

Аутична поведінка характеризується непристосованістю до дійсності
і вимог повсякденного життя з відходом в світ фантазій і мрій, відмовою
від спілкування і вибором самотності. Аутична поведінка дорослої лю-
дини характеризується схильністю людини уникати або максимально об-
межити кількість контактів, небажанням спілкуватися навіть з добре
знайомими і близькими людьми, прагненням частіше бути наодинці [5].
На наш погляд аутична поведінка скоріш відноситься до комунікативних
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девіацій, тобто відхилень, ніж є проявом комунікативної залежності осо-
бистості, як, наприклад, гіперспілкування. 

Конформність – це схильність до зміни своїх поглядів і позицій слі-
дом за тими людьми, які переважають в даному суспільстві, групі або
просто значущих оточуючих [5]. Конформізм проявляється в особистісній
нестійкості, схильності до зовнішньої залежності, яка виражається в при-
стосовуванні до будь-якого оточення, зміні своїх переконань і  поведінки.
Якщо розглядати гендерний аспект, то конформні жінки живуть не влас-
ними інтересами, а схемами, вигаданими в суспільстві, вони ігнорують
або не мають свого погляду на події, що відбуваються, основна їх здат-
ність – бути непомітними, «як усі», не проявляти ніяких реакцій, які
могли б відрізнятися від загальноприйнятих і традиційних [5]. Така лю-
дина демонструє повне підкорення без внутрішнього опору, що може
свідчити про певний ступінь залежності не лише в поведінці, але й у ко-
мунікаціях, що, на наш погляд, свідчитиме про наявність комунікативної
залежності.  

Треба зазначити, що комунікативні девіації дозволяють людині не
вирішувати екзистенційні проблеми, а існувати поза ними. За Ж. Сарт-
ром, людина повністю відповідальна не лише за свої дії, але й за свою
нездатність діяти. Тобто вибір того чи іншого девіантного стилю комуні-
кативної поведінки опосередкований бажаннями, прагненнями і потре-
бами індивіда. Таким чином, залежна особистість викликає особливий
інтерес з погляду виявлення тих її якостей, які забезпечують схильність
до комунікативної залежності.

Ґрунтуючись на працях сучасних дослідників феномену залежності,
в руслі нашого дослідження ми розуміємо комунікативну залежність як
специфічний стан особистості, який актуалізується в міжособистісних
стосунках, характеризується певними поведінковими проявами та детер-
мінується певними особливостями особистості.
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УДК 159.9                                              
Горностай П. П.    

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СУСПІЛЬ-
СТВУ В УМОВАХ КОЛЕКТИВНОЇ ТРАВМИ

У статті ставиться проблема соціально-психологічної допомоги суспіль-

ству в подоланні наслідків інформаційної війни і колективних травм, які пере-

живає сучасне суспільство. Така допомога є необхідною, оскільки невирішені

проблеми породжують численні наслідки, які перетворюються на суспільні про-

блеми. Одним з методів такої допомоги є соціодрама, яка працює з проблемами

соціальної напруженості, негативних тенденцій групової динаміки, міжгрупових

або внутрішньогрупових протистоянь і конфліктів, наслідків колективних травм
тощо. 

Ключові слова: соціальні групи, колективна травма, інформаційна війна,

соціодрама. 

В статье ставится проблема социально-психологической помощи обществу

в преодолении последствий информационной войны и коллективных травм, ко-
торые переживает современное общество. Такая помощь необходима, поскольку

нерешенные проблемы порождают многочисленные последствия, которые пре-

вращаются в общественные проблемы. Одним из методов такой помощи яв-

ляется социодрама, которая работает с проблемами социальной

напряженности, негативных тенденций групповой динамики, межгрупповых или
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внутригрупповых противостояний и конфликтов, последствий коллективных

травм и тому подобное.

Ключевые слова: социальные группы, коллективная травма, информацион-

ная война, социодрама.

The article raises the issue of social and psychological help to the society in over-

coming the consequences of information war and collective trauma, which is experi-
encing a modern society. Such help is necessary because unresolved problems generate

multiple effects, which are transformed into social problems. One of the methods of

such help is sociodrama that works with the problems of social tension, negative trends

of group dynamics, intergroup and intragroup confrontations and conflicts, the effects

of collective trauma and the like.

Keywords: social groups, collective trauma, information war, sociodrama.

Наше дослідження присвячене психології малих груп [3], але воно
не обмежується цією парадигмою і охоплює середні та великі групи,
навіть масові явища, які пов’язані з соціальними процесами, зокрема –
сучасною інформаційною війною. Групова взаємодія, яка відбувається
на різних рівнях, має принципово відмінні елементи, хоча багато зако-
номірностей є спільними для груп різного масштабу. Коли в інформа-
ційному просторі феномени, що є наслідками інформаційної війни,
описуються метафорами «паралельні світи», «антисвіти», «задзер-
калля», слід розуміти, що ці паралельні реальності є продуктами гру-
пової психіки, тобто групової свідомості та групового несвідомого.
Вони дуже істотно впливають на групову взаємодію на всіх рівнях по-
чинаючи з малих і закінчуючи глобальними групами. Ці процеси дуже
цікаві, і тут можливі цінні теоретичні і практичні наукові знахідки.  

Безперечно, необхідно досліджувати ці феномени і вирішувати
пов’язані з ними суспільні проблеми. Суспільство очікує наукових ре-
зультатів, які б дали змогу спиратись на людський фактор, на творчі
здібності людини в реформуванні суспільства і розв’язанні соціальних
конфліктів. А тут значення здобутків у галузі з соціальної та політичної
психології у розв’язанні соціально-психологічних, соціально-психоте-
рапевтичних і політико-психологічних проблем може бути неоцінен-
ним. 

На даний час вже створена певна система допомоги особистості в
умовах інформаційної війни та збройного конфлікту (робота з трав-
мами, соціальна адаптація та реабілітація військових, вимушених пе-
реселенців та інших постраждалих, подолання міжособистісних
конфліктів тощо), над цим працюють різні суб’єкти (як індивідуальні,
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так і групові). Серед них і «Соціально-психотерапевтичний методичний
реабілітаційний центр Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України». Але, попри надзвичайну важливість такої роботи,
вона не охоплює роботи з суспільними суб’єктами, яка б відбивала спе-
цифіку соціальної та політичної психології. 

Допомога соціальним групам різного рівня потрібна не менше, ніж
допомога особистості. Вона може будуватись за такими напрямами:
розв’язання міжгрупових конфліктів, подолання групових травм, ро-
бота з груповою напруженістю, груповими упередженнями, образом
ворога, конфліктами ідентичностей (соціальної, національної, політич-
ної, релігійної тощо). Йдеться не стільки про групові методи роботи
(тренінги, групову психотерапію тощо), скільки – про допомогу ре-
ально існуючим групам: суспільним суб’єктам, суспільним інституціям
і суспільству в цілому. 

Наше суспільство переживає зараз колективну травматизацію, ос-
новні складові якої полягають у наслідках, спричинених наступними
подіями:

• Інформаційна війна кремлівської пропагандистської машини; 
• Революція Гідності і розстріл Небесної сотні; 
• Анексія Криму; 
• Війна на сході України; 
• Економічна та політична криза; 
• Провал реформ і фактична контрреволюція; 
• Інформаційна фрустрація в Україні.
Не вдаючись у соціально-психологічний аналіз цих подій (це по-

требує окремого ґрунтовного обговорення), слід зазначити, що ці події
потребують психологічної допомоги, оскільки, будучи неопрацьова-
ними, колективні травми залишають наслідки в суспільстві, які
можуть довго давати про себе знати [4; 5]. Крім того, конфлікти і про-
тистояння, характерні для цих процесів, можуть створювати безліч
нових проблем [8]. 

Особливої уваги потребують такі суспільні суб’єкти, які відно-
сяться до освітнього середовища. Вони є найважливішими серед соці-
альних груп, що потребують допомоги, адже працюють з дітьми, які є
майбутнім суспільства. В умовах інформаційної війни і збройного кон-
флікту ця допомога набуває особливого значення, оскільки ми маємо
справу з численними прикладами упередженого ставлення до того, що
відбувається. Так, згідно дослідження, проведеного Інститутом соці-
альної та політичної психології НАПН України наприкінці 2014 р., на
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контрольованій Україною території Донбасу 37,5 % старшокласників
вважають, що «Нинішня українська влада розв’язала на Донбасі нікому
не потрібну війну», тоді, як лише 28,9 % з них підтримують тезу «На
Донбасі Україна веде народну війну проти окупантів» (для порівняння
в цілому по Україні – 52,3 %). 

Ці дані істотно не змінилися протягом часу, що пройшов з тих пір,
що свідчить про явну недостатність тих мір, які здійснюються зараз.
Крім того, ми не знаємо статистики, характерної для окупованої тери-
торії, але можна лише уявити, яке ставлення може спостерігатися фак-
тично в епіцентрі інформаційної війни. А ці проблеми доведеться
вирішувати, коли процес повернення цих територій (в тому числі і в
соціально-психологічному сенсі) стане актуальнішим, ніж є тепер. 

Одним з суб’єктів освітнього середовища є навчально-терапев-
тичні групи, досвід роботи з якими показав, що відображення кризових
подій у суспільстві в рамках малої групи має такі особливості: 

• Переживання колективної травми як проблеми групи; 
• Процеси розшарування в групі; 
• Згуртованість групи та прояв інстинкту самозбереження групи; 
• Зростання рівня напруженості в групі; 
• Регресивні тенденції в групі (повернення на більш ранні етапи

розвитку групи); 
• Зростання кількості інфантильної психологічної проблематики

в учасників; 
• Зростання проявів групових захисних механізмів, а також пе-

реносів та контрпереносів; 
• Зміна балансу в бік неусвідомлених чинників групової взаємо-

дії. 
Як показало дослідження, подібні процеси спостерігаються і в

інших малих групах, наприклад, в професійних та навчальних колек-
тивах. Проте, в навчально-терапевтичних групах вони є набагато го-
стрішими і глибшими через високий рівень розвитку групи та
інтеграційних процесів у ній. З цього можна зробити висновок, що со-
ціотерапевтичну допомогу можна здійснювати через малі групи, про
що свідчить практичний досвід автора. Психотерапевтична група без-
посередньо призначена для психотерапевтичної допомоги [1], проте
вона можу бути і інструментом допомоги соціуму. 

Одна з соціально-психологічних технологій, яку можна при цьому
використовувати, є соціодрама – метод, який розроблений для практич-
ної роботи з проблемами конфліктної взаємодії, що відбувається в



малих, середніх і великих групах людей та інших спільнотах, причому
– практична робота здійснюється переважно через малі групи. 

Автором було проведено низку соціодраматичних семінарів в різ-
них регіонах України: Київ (березень 2014); Мелітополь (травень 2014);
Житомир (жовтень 2014); Київ (листопад 2014); Сєвєродонецьк (листо-
пад 2014). Частина з груп були довготривалими, а частина таких, що
спеціально зібралися для проведення соціодрами. Семінари показали
високу ефективність соціально-психологічної допомоги групам і сус-
пільству, можливість за відносно короткий час здійснити суттєві зміни
в груповій свідомості та груповому несвідомому. 

Але треба не обмежуватись лише малими групами, а виходити на
широкий суспільний загал, оскільки все суспільство потребує надзви-
чайної допомоги соціально-психологічної і політико-психологічної
науки, яка може бути дуже значущою, хоча практично не здійснюється,
незважаючи на величезну практичну потребу в ній. Для реалізації цієї
мети наукові розробки (в тому числі і фундаментальні) і практичні за-
ходи можливо вдало поєднати, про що свідчать величезні здобутки сві-
тового досвіду [2; 5–8]. За допомогою соціально-психологічних
технологій розв’язувалось багато проблем, серед яких: расові завору-
шення у США, арабо-ізраїльський конфлікт, численні приклади наслід-
ків геноциду тощо. 

Ця проблематика відноситься до пріоритетних напрямів у світовій
практиці, яка мала справу з численними конфліктами, над якими пра-
цювали дуже авторитетні фахівці світового рівня [7]. А якщо врахувати
факт, що на Заході зараз гостро ставиться питання про боротьбу з те-
роризмом, який перетворюється на світову проблему, то викладені вище
міркування стануть ще актуальнішими. Адже йдеться про соціально-
психологічні технології подолання не тільки наслідків, а й соціально-
психологічних передумов виникнення тероризму в сучасному світі. 

Метод соціодрами, який можна успішно використовувати для ви-
рішення цих проблем, працює з численними факторами соціальної на-
пруженості (класовими, расовими, міжетнічними, міжконфесійними,
політичними тощо). Він використовується для подолання негативних
тенденцій групової динаміки, міжгрупових або внутрішньогрупових
протистоянь і конфліктів, наслідків колективних травм тощо. В соціод-
рамі суб'єктом дії та психологічних змін розглядається «група–як–
ціле». Вона працює з груповими темами, груповими ролями, груповими
ідентичностями, груповими ідеологіями, стереотипами та упереджен-
нями [2; 7].
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Соціодрама як метод роботи з колективними травмами має такі ха-
рактеристики [2, с. 14]: 

Якщо говорити про сучасні українські реалії, то можна дійти вис-
новку, що для нас характерні всі три групи проблем, що потребують со-
ціально-психологічної допомоги. Це і соціальна криза, і політичні
проблеми, і проблеми, пов’язані з соціальним різноманіттям, зокрема
– конфлікти ідентичностей великих груп людей. 

Слід відзначити, що для України (як для суспільних інституцій, так
і для психологів-практиків, психотерапевтів) соціодрама є новим і ма-
лоосвоєним методом психологічної практики. В той же час викори-
стання методів дії у розв’язанні суспільно-психологічних проблем
містить у собі великі резерви сприяння ефективній трансформації сус-
пільства і подолання багатьох негативних явищ. Отже – можна пере-
конливо стверджувати, що практика соціотерапевтичної допомоги
суспільству, зокрема, з використанням методу соціодрами – повинна
стати одним із пріоритетних завдань соціальної науки та практики, на-
самперед – соціальної та політичної психології.  
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА РОЗМАЛЬОВКА-КВЕСТ У РОБОТІ 
З ТРАВМОЮ У ДІТЕЙ, ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕРАПІЇ.

Дана публікація присвячена представленню авторської методики роботи з

подоланням травмуючих подій у дітей ВПО із зони бойових дій, спрямованої на

адаптацію до нових умов життя та переданню досвіду  роботи з такою кате-

горією дітей. Інструментом психологічної підтримки є арт-терапевтична роз-
мальовка-квест «Невідома подорож по той бік Веселки», яка відображає в

своєму сюжеті засоби подолання стресових подій, та вирішує завдання усвідом-

лення реальної ситуації пошуку нового місця перебування; бачення виходу із

складних ситуацій, знаходження ресурсів; можливість бачення ситуації з різних

ракурсів подальшого життя.

Ключові слова: арт-терапія, казкотерапія, розмальовка, зелтанг, дудлінг.

Данная публикация посвящена представлению авторской методики работы

с преодолением травмирующих событий у детей ВПО из зоны боевых действий,

направленной на адаптацию к новым условиям жизни и передаваемости опыту

работы с такой категорией детей. Инструментом психологической поддержки

является арт-терапевтична розмальовка-квест "Неизвестное путешествие по

ту сторону Радуги", которое отображает в своем сюжете средства преодоления
стрессовых событий, и решает задание осознания реальной ситуации поиска но-

вого места пребывания; виденье выхода из сложных ситуаций, нахождения ресур-

сов; возможность виденья ситуации из разных ракурсов дальнейшей жизни.
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This publication is devoted to presenting the author's methods of working with over-

coming traumatic events in children VPO from the combat zone, aimed at adapting to

the new conditions of life and transferability of experience with this category of children.

The tool is a psychological support art is therapeutic rozmalovka quest "Unknown jour-

ney on the other side of the Rainbow", which shows in his story means to overcome stress-
ful events, and solves the task of awareness of the real situation search for a new location;

vision out of difficult situations, finding the resources; the possibility of seeing the situ-

ation from different angles later in life.

Keywords: art therapy, kazkoterapіya, rozmalovka, zeltang, dudlіng.

Волонтерською психологічною службою РЦ «Святого Павла» з
червня 2014 року реалізовано декілька  проектів, спрямованих на на-
дання психологічної підтримки ВПО з районів АТО, у тому числі і дітям.
У рамках одного з проектів при підтримці МБФ « Відродження» було
створено книжку-розмальовку з квестовим сюжетом та розроблено ме-
тодику тренінгу за нею для дітей віком 6-12 років, яка спрямована на на-
дання допомоги арт-терапевтам, батькам, соціальним робітниками при
роботі з дітьми, які мають стресові розлади.

Наразі продовжується надання психологічної допомоги ВПО, по-
стійно проживаючим в Одеській області, зокрема у санаторії Пирогова
курорту Куяльник, що є третім місцем переселення ВПЛ, за останній рік.

Одним з найважливіших напрямків надання психологічної допомоги
є арт-терапевтичні заняття з дітьми, в тому числі дітьми-інвалідами.

За  даними консультацій та тренінгів нами  виявлено, що більша
кількість дітей  з різних суб’ективних причин ще й досі має тригери, які
посилаються до здобутих під час переміщення із зони АТО травматичних
випадків. Так, більша частина дітей боїться гучних звуків, салютів, ве-
ликих будинків та житлових масивів, великої кількості незнайомих
людей. Частина дітей - підлітків регресувала до дошкільного стану у по-
ведінкових реакціях. Волонтери служби ретельно відпрацьовують навики
стабілізаціі поведінки дітей у незвичних умовах, але виникла необхід-
ність постійного супроводження та закріплення здобутих навичок само-
регуляціі  у період  між консультаціями та тренінгами.

Нами була розроблена методика безпосереднього впливу на дитину
через книжку-розмальовку, яка дає змогу вихователю, психологу, арт-те-
рапевту, який спілкується з дитиною завдяки  персонажам книжки по-
ступово зняти стрес на ту чи іншу подію його життя.
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Сюжет розмальовки побудовано на основі запитів дітей, враховуючи
їх сприйняття дійсності.

Мета – презентація інструменту психологічної підтримки дітям
ВПО для пролонгованої релаксичної дії  як при допомозі психологів, вик-
ладачів, батьків, вихователів, так і в самостійному застосуванні. Залу-
чення психологів, викладачів, батьків, вихователів, що надають
психологічну підтримку і допомогу дітям ВПО до тренінгів по відпра-
цюванню навичок роботи з антистресовим інструментом – книжкою-роз-
мальовкою «Невідома подорож по той бік Веселки».

Виходячи з того, що люди які перебуваюсь у статусі «тимчасово пе-
реміщених осіб» проживають тимчасово на безпечних територіях та
мають право на гідне ставлення до своїх соціальних потреб. Вони потре-
бують не тільки задоволення фізіологічних потреб у їжі, ліках та людсь-
ких умовах життя, а й заслуговують на підвищену увагу до використання
їхнього життєвого та професійного досвіду, на повагу з боку суспільства
до цінностей та ідеалів, які вони сповідують. Ще однією потенційною
небезпекою для таких осіб є психологічний конфлікт, який починає все
більше виявлятися між «приймаючою стороною» та переміщенними осо-
бами. Все що турбує  таких батьків, невимовним тягарем падає на дитячі
плечі.

За час роботи у волонтерській психологічній службі у нас сформу-
валося чітке уявлення про те, що найважче дається дітям-переселенцям
в адаптації до нових умов життя. Якщо при планових переїздах в сім'ях
батьки готують дитину до майбутніх змін, то у разі подій, що відбувалися
в сім'ях жителів сходу України за останні  два роки, для підготовки до
такої травмуючої події часу практично не вистачає.

Дбайливі батьки, самі знаходячись в стресовій ситуації, часто пере-
кладають відповідальність за розуміння що відбувається на самих дітей.

З гіркотою можемо констатувати, що без спрямованої на цю кон-
кретну дитину анти-стрессової арт-терапії ситуація не змінилася  б в біль-
шості випадків по сьогоднішній день.

На ринку продукції медитативного малювання (зелтангла і дудлінга)
останніми роками з'явилося безліч книг для дорослих і малюків.

Проте тільки видавництво Колесо життя до грудня 2016 року випу-
стило книгу казок-розмальовок "Цілюща боюська" для дітей 3-6 років
по роботі із страхами.

Ми вирішили створити свій посібник в арт-терапевтичній роботі,
виходячи з запитів самих дітей.
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При створенні розмальовки-квесту ми дотримувались наступних за-
вдань.

Психокоректувальні завдання включали:
1) усунення або послаблення наявних у дітей поведінкових і емо-

ційних порушень, що проявляються у формі депресивних, тревожно-
фобічних реакцій і невротичних симптомів, агресивних тенденцій,
імпульсивності, а також симптомів психосоматичних розладів.

Психопрофілактичними завданнями виступали:
2) формування у учасників арт-терапевтичної програми позитив-

ної самооцінки, реалізація їх творчого потенціалу, розвиток навичок
комунікації, здібності до самостійного ухвалення рішень і прояву іні-
ціативи, навичок психічної саморегуляції і здатності до конструктив-
ного вираження емоцій, сприяючих їх успішнішій адаптації до школи
і соціуму;

засвоєння дітьми досвіду творчої активності і структури творчого
процесу, як основи для різних видів діяльності в повсякденному житті.

Наша книга, побудована у форматі оповідання-квесту про дітей,
що переїхали на нове місце проживання з батьками, і в ній враховані
усі тривоги дітей, з якими ми зіткнулися на практиці в консультуванні
і терапії.

Книга є цілісною історією, залишаючи можливість дитині, що
читає її, або дорослому дописати кожну главу на власний розсуд, а
ілюстрації не лише розфарбувати, але і доповнити.

Надалі передбачається  зробити книгу інтерактивною на сайті, з
можливістю переходу на інші сайти із спеціально підібраними аудіо і
відео книгами, підтримуючими історію кожної глави, завданнями для
самостійного опрацювання тієї або іншої перешкоди в житті дитини,
треками класичної музики, під які можна розфарбовувати ті або інші
малюнки для посилення дії медитативного малювання. 

Арт-терапія розглядається як сукупність психологічних методів
дії, вживаних в контексті образотворчої діяльності клієнта і психоте-
рапевтичних стосунків і використовуваних з метою лікування, психо-
корекції, психопрофілактики, реабілітації і тренінгу осіб з різними
фізичними недоліками, емоційними і психічними розладами, а також
представників груп ризику у системі різних форм психотерапії ми-
стецтвом.

Питання діагностики і корекції засобами арт-терапии емоційних
порушення у дітей і підлітків, в першу чергу, депресивних станів і
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агресивності покладена у основу методики подолання стресу за допо-
могою нашої книжки-розмальовки. Детально освітлені можливості за-
стосування позитивної реакції на кожну главу книги, та фактичне
закріплення її під час розмальовування.

В ході арт-терапевтичних занять діти та їх батьки залучаються до
образотворчої діяльності.

Таким чином для них створюється безпечне середовище, яким
може являтися кабінет або студія, чи місце їх тимчасового проживання,
знаходячись поряд з дитиною в процесі її образотворчої роботи, чи на-
даючи їй самостійно вибрати час для розмальовування. Діти можуть
використовувати надані їм розмальовки по своєму бажанню, прагнучи
в присутності арт-терапевта виразити в образотворчій роботі свої
думки і почуття, чи роблячи це за його відсутності. Арт-терапевт,
батьки, соціальні працівники спонукають дитину до взаємодії з істо-
рією, яка відображає його можливі переживання, завдяки чому арт-те-
рапевтический процес стає однією з форм діалогу. 

Книжка-розмальовка пов'язана із створенням візуальних образів,
і цей процес припускає взаємодію між автором історії, самим малюн-
ком і дитиною.

Графічна частина розмальовки побудована таким чином, що під-
свідомо проводить дитину, яка осмислює сюжет як квест, від замкну-
того простору до пересування великим містом, і таким чином,
спрямована на усвідомлення неусвідомлюваного психічного матеріалу
- цьому сприяє багатство художніх символів і метафор.  Так, потра-
пивши до великого незнайомого міста діти знаходять схованку від не-
відомого в оселі з батьками. Поступово дія сюжету виводить іх на
дитячий майданчик, на якому з’являються інші діти. Виникає потреба
в спілкуванні. Ми розуміємо особливості процесу адаптації і залу-
чаємо навички невербальної, символічної комунікації, прагнемо ство-
рити для дитини сюжетне середовище, в якому вона могла би почувати
себе досить захищеною для того, щоб вона могла виразити свої сильні
переживання. 

Ми намагалися якомога делікатніше відтворити у сюжеті психо-
профілактичну, соціалізуючу і розвиваючу спрямованість, завдяки
чому вона може стати цінним інструментом в діяльності освітніх уста-
нов, реабілітаційних проектах і в соціальній роботі.      

Різні види творчої активності  у роботі з розмальовкою можуть
давати важливі психопрофілактичні і розвиваючі ефекти. Образо-
творча діяльність дитини знаходиться у  нерозривному зв'язку з роз-
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витком її пізнавальної і емоційної сфер і має багатий потенціал для
гармонізації її психіки. У процесі занять дитини малюванням відбува-
ється організація психічних процесів і поступовий перехід від від-
носно примітивних форм психічної діяльності до складніших і
ефективніших. Так, наприклад, Э. Крамер пише, що "образотворча ді-
яльність і творчий процес припускають розвиток комплексу умінь, що
включають опанування образотворчих матеріалів таким чином, що
вони починають виступати еквівалентом людського досвіду і психіч-
них процесів" (Kramer, 1979, р.). Вона описує п'ять способів роботи
дітей з образотворчими матеріалами, відповідних стадіям психічного
розвитку і вдосконалення пізнавальних і комунікативних навичок: (1)
"передвісники" зображальної діяльності, такі як створення кривулею,
розмазування фарби, дослідження фізичних властивостей матеріалів;
(2) хаотичне вираження почуттів - розбризкування, розмазування
фарби, удари пензлем; (3) стереотипії - копіювання, створення ліній і
простих стереотипних форм; (4) піктограми, що виступають засобом
графічної комунікації, заміщаючим або доповнюючим словом; (5)
оформлена експресія - створення символічних образів, що забезпе-
чують успішне самовираження і комунікацію.

У нашій розмальовці задіяні три останні, що дозволяюсь опрацю-
вати такі терапевтичні засоби як стимуляція півкуль мозку та трену-
вання його реакцій.

Э. Крамер підкреслює, що образотворчу діяльність дитини немож-
ливо розглядати у відриві від його потреб в спілкуванні і зміцненні
значущих для нього зовнішніх зв'язків. Так у нашому випадку, кве-
стова історія і можливість участі в сюжеті закріплена самим процессом
розфарбовування та виступає найважливішим інструментом комуніка-
ції дитини, дозволяючи їй заповнити дефіцит спілкування і побудувати
гармонійніші стосунки із зовнішнім світом. Присутність поруч арт-те-
рапевта, батьків, педагога в ході занять дитини з розмальовкою дозво-
ляє розкрити її комунікативний потенціал і служить задоволенню її
потребу у спілкуванні і корекції порушених стосунків.

Функції арт-терапевта полягають при цьому в створенні психоло-
гічно безпечних і комфортних для дитини умов діяльності, а у разі по-
треби (коли діти переживають розгубленість або занепокоєння або
проявляють агресію) - в м'якій структуризації і організації його творчої
активності.

Цінність адаптованого до особливостей дитячого сприйняття сю-
жету книги полягає в тому, що він веде до розвитку у дітей здатності
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до розуміння і вербально вираження своїх почуттів і потреб, усвідом-
лення мотивів своїх вчинків і їх дії на оточення. Інтерпретації мають і
важливу соціалізуючу функцію, дозволяючи дитині розвинути меха-
нізми контролю над переживаннями і психологічні захисні механізми.

Обговорення з дитиною індивідуально, чи у рамках групової ро-
боти сюжетних поворотів дає зворотній зв’язок арт-терапевту чи до-
рослому про хід реабілітації дитини.

Квестова спрямованість сюжету, графічна виразність подорожі
незнайомим містом дає можливість взаємної емоційної підтримки в
період дистанціювання дитини від заклопотанної сім'ї і психологічного
самовизначення. Сюжет сприяє подоланню почуття соціальної ізоляції
і стигматизированности. Групова взаємодія з однолітками формує на-
вичку подолання страху спілкування. 

Велике значення для дітей 6-12 років має можливість невербаль-
ного спілкування з тотемною іграшкою, яка присутня в сюжеті. 

У процесі робот із розмальовкою нами були помічені та зафіксо-
вані позитивні особові зміни у вигляді гармонізації і розвитку системи
стосунків за рахунок корекції неадекватних когнітивних, емоційних і
поведінкових стереотипів, а також розкриття внутрішніх ресурсів ор-
ганізму і психіки дитини.

При створенні методики арт-терапевтичного квесту враховувались
такі принципи арт-терапії:

- принцип суб'єктності (відношення до учасників арт-терапевти-
ческого процесу не як до пасивних реципієнтів коректувальних і роз-
виваючих дій, але як до осіб з індивідуальним набором потреб,
поглядів, установок і т. д.);

- принцип активності (всіляке залучення учасників арт-терапев-
тического процесу до різних форм творчого саморозкриття, що при-
пускають прояв ними ініціативи і відповідальності);

- партнерство в терапевтичних стосунках (пошана позиції дитини,
дорослий "йде" за її ініціативою, стимулювання її до вираження своїх
почуттів і думок);

- опора на наочно-чуттєвий характер діяльності (активне викори-
стання візуальних, кинестетических і ігрових засобів самовираження,
стимулювання творчої уяви, а у перспективі і аудіо-музикальних);

- постійний зворотний зв'язок (звіт дітей після арт-терапевтичних
занять про свої почуття, думки і враження від процесу і взаємодію
один з одним і дорослим; коментування терапевтом особливостей
творчої експресії і поведінки учасників);
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- єдність і взаємодоповнення вербальної і невербальної експресії
(чергування в ході арт-терапевтических занять образотворчої діяльно-
сті, руху і танцю, співу, відтворення історій і обговорень);

- взаємопроникнення лікувальних, профілактичних, розвиваючих,
повчальних елементів;

поєднання групового характеру коректувального процесу з інди-
відуалізацією його завдань відповідно до результатів клінічної, соці-
ально-психологічної і педагогічної діагностики кожної дитини;

- интегративность (активізація і розвиток в ході занять емоційних,
пізнавальних і поведінкових аспектів особи, подолання протиріч між
почуттями, думками і вчинками);

- системність (сприйняття поведінки і проблем учасників арт-те-
рапевтического процесу в контексті терапевтичних, групових і соці-
альних стосунків, а також з урахуванням широкого набору різних
чинників ризику і      

Основною формою групових занять може виступати інтерактивна
арт-терапевтична група. Поняття інтерактивності в даному випадку
означає, що взаємодія між її учасниками обумовлена наміреним від-
творенням сюжету розмальовки. Ітерактивна арт-терапевтична група
відрізняється від більшості вербальних психотерапевтичних груп тим,
що тут взаємодія здійснюється, окрім вербального каналу комунікації,
за допомогою залучення до гри, яка перетворилася на реальність.

Тематичний принцип розгортання сюжету терапевтичної розмаль-
овки дозволяє у максимально стислі строки набути навички самостій-
ної стабилізації у стресових обставинах.

Методика опрацювання запропонованного інструменту психоло-
гічної стабілізацї має  наступні основні етапи:

1) етап підготовчих організаційних процедур і початкової діагно-
стики;

2) коректувальний етап, оцінка проміжних результатів;
3) етап завершення роботи, оцінка кінцевих результатів.
На етапі підготовчих організаційних процедур і початкової діаг-

ностики вирішуються наступні завдання:
- створення умов та пошук донорів для організаціх квесту, подіб-

ного до  сюжету розмальовки;
- проведення попередніх співбесід, відбір і підготовка кандидатів

для участі в індивідуальних і групових заняттях;
- початкова діагностика і визначення свідчень для застосування

індивідуальної або груповий арт-терапии ігор і вправ;
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- знайомство, формування терапевтичного альянсу (терапевтичних
стосунків) і взаємної довіри учасників групи;

- залучення тих, що пройшли початкову діагностику кандидатів в
арт-терапевтичний процес, освоєння ними завдань квесторії.

На коректувальному етапі програми вирішуються наступні за-
вдання:

- підтримка атмосфери високої взаємної толерантності і психоло-
гічної безпеки учасників арт-терапевтического процесу;

- розкриття індивідуальних потреб, почуттів і проблем учасників
арт-терапевтического процесу в рамках сюжету квесторії;

- структуризація і організація поведінки і досвіду учасників арт-
терапевтичного процесу, утримування їх уваги на діяльності і терапев-
тичних (групових) стосунках;

- поступова корекція наявних у учасників порушень поведінки і
емоційних розладів;

- розвиток у учасників арт-терапевтического процесу більш адап-
тивних моделей поведінки, розвиток здорових потреб і формування
позитивної "Я"-концепції;

- зміцнення і розвиток терапевтичного альянсу;
- поточний моніторинг і оцінка проміжних ефектів всіх складових

терапевтичного впливу на учасників;
- подолання тривоги, психологічних захистів і опорів, що пере-

шкоджають розкриттю та стабілізації дітей.
Другий (коректувальний) етап поділяється на дві стадії: перехідну

і робочу.
На етапі завершення роботи і оцінки кінцевих результатів терапії

вирішуються наступні завдання:
- відкрите і усебічне опрацювання пов'язаних із завершенням арт-

терапевтичної програми почуттів;
- закріплення отриманого позитивного досвіду;
- планування учасниками конкретних кроків по застосуванню от-

риманого досвіду в повсякденному житті;
формування у учасників арт-терапевтичного процесу механізмів

самодопомогиі;
- планування подальшої роботи (у разі потреби);
- підведення учасниками арт-терапевтичного процесу особистих

підсумків;
- оцінка результатів терапії.
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Основними результатами даної методики арт-терапії є психоло-
гічні зміни у дітей (гармонізація емоційної сфери, розвиток позитив-
них установок і мотивацій, корекція поведінкових порушень і т. д.),
що роблять їх навчання і психосоціальне функціонування успішнішими.
Оцінка таких змін виробляється з використанням методів спостереження,
психологічної діагностики, клінічного аналізу, самозвітів і інтерв'ювання
учасників реалізації арт-терапевтичної методики, а також соціального і
педагогічного моніторингу.

При цьому по можливості оцінюються наступні особливості дитини:
- усвідомлена потреба в інших;
- здатність до саморефлексії;
- ролева гнучкість;
- здатність давати і отримувати зворотний зв'язок;
- емпатична здатність;
- фрустраційна толерантність;
- колишні стосунки і т. д.
Характерним результатом втілення методики арт-терапії за розмаль-

овкою-квестом є конгруентність відносно високої структурованості ро-
боти в умовах тематичної групи з особливостям субкультури, яка виникає
наразі серед ВПО, з характерною для неї регламентацією поведінки до-
рослих і дітей в умовах постійного переселення до нового місця прожи-
вання;

- економічність цього виду терапії і можливість її використання на-
віть при дуже обмежених матеріальних ресурсах;

- методика спрямованої уяви у поєднанні з образотворчою діяльні-
стю.      

В локальному рівні – реалізація методики дозволяє  донести до кож-
ного великого підрозділа  освіти, що працює з дітьми ВПО із зони АТО
гідний інструмент арт-терапевтичної діяльності, спрямований  на кон-
кретний дитячий запит.

В глобальному рівні – впровадження книжки-розмальовки та ство-
рення ляльок-персонажей дозволяє розповсюдити створену методику, а
запланована до реалізації інтерактивна версія розмальовки, стане інстру-
ментом дистанційного спілкування між психологом та дитиною.

Проведені  денні тренінги для викладачів, соціальних співробітників,
психологів  шкіл та дитячих установ дадуть змогу поширити арсенал діє-
вих методик допомоги дітям, які перебуваюсь у стані стресу.  Дитина, у
якої буде лялька з розмальовки для спілкування не буде почуватися само-
тньою у великому незнайомому місці, що підвищить рівень її впевнено-
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сті. Дорослі на тренінгах самі відчують атмосферу  дитячих сумнівів та
намірів, пройшовши всім шляхом історій розмальовки.

Запитання та пошуки відповідей на тренінгах – збагатять  методичні
«кошики» психологів та соціальних робітників.

Для знайомства та безпосереднього спілкування с персонажами роз-
мальовки є доцільним виготовлення ляльок. Це дає більше можливостей
для від реагування емоційного стану, враховуючи тактильність та теат-
ральність при спілкуванні. Відомо, що дитина живе у світі образів, роз-
мальовка – це ще один її грайливий всесвіт у якому надійно та затишно.

Книжка-розмальовка «Невідома подорож по той бік Веселки» пла-
нується стати інтерактивною сторінкою на сайті з посиланнями на від-
повідні історіям з сюжету розмальовки сайти ВПСм. Одеси з аудіо
матеріалами для самостійного прослуховування та матеріалами-завдан-
нями для батьків та дітей.
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В статье описана работа по формированию гендерной идентичности ме-
тодами драматерапии в терапевтической группе. Показаны особенности соци-

ально-психологического тренинга. Предоставлено автор скую методику роботы
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The article describes the work on the formation of gender identity dramaterapii meth-

ods in the treatment group. The features of the socio-psychological training. Courtesy of

the author cal technique robots to expand gender-role repertoire.
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Групова взаємодія може бути як спонтанною, так і керованою. Але
слід підкреслити, що навіть у разі керованості групового процесу спо-
стерігаються елементи динамічного розвитку групи. Груповий процес
має багато складових. В даній статі розглядається соціально-психологіч-
ний тренінг як складова структури впливу на особистість задля розвитку
необхідних їй якостей та патернів поведінки.

Поняття “соціально-психологічний тренінг” ввів у 70-х роках М.
Форверг. Метою такого тренінгу був розвиток соціально-психологічної
компетенції учасників групи. Тренінгові програми, розроблені М. Фор-
вергом, були спрямовані на підвищення кваліфікації фахівців, що пра-
цюють з людьми [1]. На думку Г. Захарової подальший розвиток
тренінгових програм пов’язано з розповсюдженням перцептивно-орієн-
тованих тренінгів, що розробляла Л. Петровська [2]. Так, Л. А. Петро-
вська розглядає соціально-психологічний тренінг “як засіб впливу,
спрямований на розвиток знань, соціальних установок, вмінь і досвіду в
галузі міжособистісного спілкування”, “засіб розвитку компетентності у
спілкуванні, засіб психологічного впливу” [3, С. 12.]. На думку М. Л.
Смульсон, поняття “тренінг” включає в себе поняття психологічного
впливу та особистісних змін [4]. Г. О. Ковальов відносить соціально-пси-
хологічний тренінг до методів активного соціально-психологічного на-
вчання як комплексного методу соціально-дидактичного напрямку [5].
С. І. Макшанов вважає, що тренінг – це багатофункціональний метод пе-
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редбачуваних змін психологічних феноменів людини, групи і організації
з метою гармонізації професійного і особистісного буття людини [6].
Тобто тренінг має бути цільовим, запрограмованим засобом змін. 

На думку С. K. Шандрука, тренінг може визначатися і як спосіб пе-
репрограмування наявної у людини моделі управління поведінкою і ді-
яльністю [7].

В “Психологічному словнику” соціально-психологічний тренінг ви-
значається як “галузь практичної психології, орієнтованої на викори-
стання активних методів групової психологічної роботи з метою
розвитку компетентності в спілкуванні” [8].  

Таким чином,  тренінгова група – це створена (вільно чи за якимось
принципом) група, учасники якої інформовані щодо мети та завдань
групи. Ведучий є одночасно й учасником групи, й її керманичем, який
визначає ті інтерактивні техніки, які  спрямовані на стимуляцію групової
взаємодії задля досягнення означеної мети.  

Метою даної статі виступає висвітлення особливостей сприймання
гендерних ролей при груповій взаємодії.  

Головною перевагою групової форми роботи, на думку Ю. В. Іва-
ненко, є здобуття особистісного досвіду поведінки в мікросоціумі. При
цьому група не пропонує еталонів поведінки, вона лише допомагає усві-
домити емоційний стан, почуття, сформувати готовність до відповідаль-
ності особистості за своє майбутнє та життя в цілому. Кінцевою метою
є реабілітація кожного у власного сприйнятті, думках, почуттях [9].

Керуючись цим постулатом, вважаємо за потрібне висвітлити пере-
ваги групової роботи від індивідуальної для формування особистості, які
були запропоновані К. Рудестамом [10]:

– груповий досвід протидіє відчуженню, виявляє, що проблеми лю-
дини не унікальні, що й інші переживають подібні почуття;

–в групі моделюється система взаємин і взаємозв'язків, характерна
для реального життя учасників;

– можливість одержання зворотного зв'язку й підтримки від людей
з подібними проблемами; 

– у групі людина може навчатися новим умінням, експериментувати
з різними стилями відносин серед рівних партнерів; 

– у групі учасники можуть ідентифікувати себе з іншими, “зіграти”
роль іншої людини для кращого розуміння його й себе й для знайомства
з новими ефективними способами поведінки; 

– взаємодія в групі створює напругу, що допомагає прояснити пси-
хологічні проблеми кожного; 
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– група полегшує процеси саморозкриття, самодослідження й само-
пізнання; змінити себе й підвищити впевненість у собі.

І. В. Вачков виділяє специфічні риси тренінгів: 
– дотримання низки принципів групової роботи;
– націленість на психологічну допомогу учасників групи в само-

розвитку;
– наявність більш або менш постійної групи (зазвичай від 7 до 15

чоловік);
– певна просторова організація;
– акцент на взаємовідносинах між учасниками групи, які розви-

ваються і аналізуються в ситуації «тут і тепер»;
– застосування активних методів групової роботи;
– об’єктивація суб’єктивних почуттів і емоцій учасників групи від-

носно один одного і вербалізована рефлексія, що відбувається у групі;
– атмосфера розкутості і свободи спілкування між учасниками,

клімат психологічної безпеки [11].
На думку І.В. Вачкова, групова робота ефективніше ніж взаємодія

та вплив на одну людину  [12]. Вплив на групу може здійснюватися ве-
дучим на рівні або установок, або вмінь та навичок, або перцептивних
здібностей [13, с. 248]. Групова робота може бути різноманітною, форми
та методи вибираються за потребами та завданнями які ставляться перед
групою.  Розглянемо специфіку роботи з формування гендерно-рольового
репертуару особистості в парадигмі рольової теорії під призмою драма-
терапії.

Рольова модель драматерапії розглядає окрему особистість як носія
багатьох ролей, зокрема, біологічних, сімейних, професійних та інших
соціальних. Одним з родоначальників драматерапії прийнято вважати Я.
Л. Морено з його “Театром спонтанності” [14], який на початку ХХ сто-
ліття він започаткував. Акцент на учасниках дійства виявився незрозу-
мілим для глядачів [15], але ця практика стала підґрунтям розвитку
психодрами Я. Морено та низки напрямів терапевтичних театральних
парадигм: драматерапії, плейбек-театра (play-back), театра Пригнічених
та таке інше.  Взагалі драматерапія як самостійний напрямок арт-терапії
виокремилась у середині ХХ століття. Найбільш відомим є засновник
самостійної драматерапевтичної школи так званої теорії змін розвитку
(developmental transformation theory) Д. Р. Джонсон (США), який заснував
драматерапевтичну клініку [16], де проводиться лікування посттравма-
тичних стресових розладів. Він вважає, що драматерапія виходе з мен-
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тального рівня конкретного клієнта і використовує драматичні засоби у
континуумах, актуальних його рівню розвитку. 

Такий підхід співзвучний з основним, на думку засновника Укра-
їнської школи плейбек-театрів В. В. Савінова, гаслом плейбек-театру:
“Гри достатньо”, тобто сама по собі гра є цінністю [17].

Драматерапія допомагає розширити діапазон поведінкових страте-
гій, відпрацювати нові методи взаємодії з іншими та світом. Методами
драматерапії ми можемо вирішити одне з основних завдань, що ставили
у третій частині нашої роботи, а саме: розширення рольового репертуару
учасників щодо їх гендерно-зумовленної поведінки. Драматерапія перед-
бачає усвідомлення власних стереотипів, розвиток  нових поведінкових
стратегій та можливість їх програти – прожити у безпечній атмосфері
тренінгового заняття. Процес сприймання у цьому випадку може транс-
формуватися під час драматизації та відобразити результат такого сприй-
мання в оновленій власне гендерній схемі учасника.

На думку Дж. Фокса, засновника  плейбек-театру, драматерапія доз-
воляє драматизувати наше бачення, незалежно від того, чи рефлектуємо
ми реальність чи ні, а також обов’язковим є дистанціювання від сюжету
[18].

Використовуючи драматерапію задля розвитку гендерно-рольових
експектацій, ми керувалися досвідом практичної роботи та результатив-
ністю пізнання у процесі дії. Тобто, учасники тренінгової групи мали
змогу набути новий досвід у разі участі у драматерапевтичному процесі
або спостерігаючи за процесом та рефлексуючи власні переживання. 

Ідентичність як категорія прийняття, сприймання та репрезентації
себе формується протягом життя і не є сталою структурою особистості,
але без неї неможливо розглядати гендерно-рольову поведінку. Так, деякі
проблеми у сприйнятті себе зумовлюють несприймання або навпаки гі-
персприймання (як еталон) проявів ролей у інших. Свої ж ролі сприй-
маються як не варті уваги, не суттєві, бо їх носій має певні “вади”. Робота
на тренінгу з активізації власне ґендерних ролей неможлива без оптимі-
зації ґендерної ідентичності. Крім того учасники висвітлюють в процесі
роботи не тільки реальні потреби але й фантазійна уявлення або бажані
форми прояву такої поведінки. Молоді люди наслідують у ґендерній по-
ведінці зразки поведінки батьків, значимих однолітків або дорослих, ге-
роїв книжок, фільмів, які вразили, та стереотипи уявлень про таку
поведінку.

Представляємо читачам авторську методику роботи з розвитку ген-
дерно-рольового репертуару “ Роль, а я тебе знаю? Взнаю!”.
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Дана методика була апробована і проведена у тренігових групах сту-
дентів у 2013-2014 роках та презентована на науково-практичних конфе-
ренціях майстер-класами. Зворотній зв'язок показав ефективність даної
методики у розширенні гендерно-рольового репертуару учасників. На-
далі наприкінці опису надано рефлексії учасників тренінгової групи сту-
дентів 2-4 курсів Київського національного університету театру, кіно і
телебачення імені І. К. Карпенко-Карого.

Інструкція. Перед учасниками лежать картки з назвами традиційних
ґендерних ролей, а саме: жіночі ролі: мати, дружина, коханка ( утри-
манка), жінка-лідер; чоловічі ролі: батько, чоловік, коханець, чоловік-
лідер та фантазійні ролі, які пов’язані зі стереотипним уявленням проявів
жіночності й мужності; богиня/бог, відьма/відун в яких уособлено гід-
ність, велич, мудрість та інтуїція особистості. Вправа виконується тричі:
перший раз з жіночими ролями, другий – з чоловічими і третій раз вико-
ристовуються і жіночі, і чоловічі ролі (задля демонстрації можливої взає-
модії, як відображення рольової поведінки у суспільстві). 

Кожне коло має 4 етапи демонстрації ролі, а саме: 1) показати роль
такою, якою ви її знаєте; 2) показати  цю роль такою, якою б вона була в
ідеалі; 3) показати іронічний бік ролі; 4) показати абсурдність цієї ролі
або антироль. Після кожної драматизації відбувається невеличкий шерінг,
коли учасники діляться інсайтами щодо проявлення у них ґендерно-зу-
мовленої рольової поведінки та щодо особливостей сприйняття її у інших
учасників.

Учасники діляться на 2 групи (незалежно від статі), вибирають ви-
падковим чином роль та повинні продемонструвати її за допомогою дра-
матизації перед іншою групою, потім та група демонструє свою роль і
так всі 4 етапи проживання обраної ролі. Тобто на початку одна група
показує драматизацію того, як вони сприймають обрану роль (це може
бути діалог, етюд, сценка (пантоніма чи розігрування исторій), скульп-
турна композиція, інсталяція), а потім інша демонструє так само свою
роль (1 етап). На другому етапі групи показують свої ідеальні уявлення
щодо обраної ролі. Третій етап  дозволяє учасникам трохи поглузувати з
ролі, що вибрали, знайти  іронію у проживанні цієї ролі чи як її сприймає
суспільство (наприклад, іронія у ролі матері – це, з точки зору учасників
групи, метушня між вимогами оточуючих і потребами дитини). Для чет-
вертого етапу учасникам запропоновано віднайти такі виразні засоби, які
б продемонстрували абсурдність прояву в цій ролі, або показали анти-
роль (наприклад, з тією ж роллю матері учасники демонстрували піклу-
вання матері за дорослою людиною, як за маленькою дитиною:
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підтирали носа, одягали шапочку, бо замерзне і таке інше, а потім пока-
зали матір, що ігнорує дитину, така собі celebrity, якій не до дитини, їй
би до салону встигнути). 

Після драматизації проводиться шерінг щодо відкриттів та нових
вражень від звичних ролей. Так, процес драматизації спонукає до незвич-
них патернів поведінки в учасників, що в першу чергу висвітлює їх сте-
реотипи та уявлення щодо ґендерних ролей.  Процес сприймання у цьому
разі стає більш усвідомленим та зрозумілим для самого учасника. При
обговоренні драматизації учасники говорили про непередбачені від-
криття щодо наповненості і розуміння ролі. Робота з парами ролей до-
помагає учасникам побачити де роль має чіткі межи, а де поєднується й
породжує хибні уявлення щодо презентації ролі, а також виявляє ґен-
дерну схему учасника в якій може бути якась роль відсутня, а якась пе-
ревантажена. Ясність щодо розуміння меж ролей та їх навантаження
сприяє гнучкості, компетентності та успішності у презентації власних
ролей та сприйманні ролей інших. 

При обговоренні учасники розказували яким чином вони для себе
пояснювали непорозуміння, коли ролі поєднувалися чи взагалі не мали
якогось конкретного наповнення. Так, для багатьох учасників роль батька
була лише відображенням досвіду спостереження за власним батьком і
не мала психологічного заповнення досвідом учасників. Тобто молоді
люди не могли пояснити чому роль батька виглядає гротескно, тоді як
роль чоловіка нагадувала фантазію на тему шаха з гаремом і слугами. На
момент проведення тренінгової програми учасники-хлопці не були жо-
натими й не мали власних дітей – цим фактом можна пояснити таку су-
перечливу драматизацію образів чоловічих ролей.  Показовим було
обговорення того, що складає роль дружини. Так, в неї вклали не тільки
роль хазяйки, а і матері, подруги. При проходженні кола, коли в парі були
представлені і чоловічі і жіночі ролі, учасники намагалися конкурувати
групами: чия роль домінує, є головною й ведучою або кращою. Таке став-
лення до драматизації, на наш погляд, демонструє одвічне протистояння
між статтями. 

Отже, процес драматизації дозволяє побачити не тільки звичні для
учасників ролі, а і побувати в тих ролях, які не властиві у житті, наприк-
лад, роль батька для жінки або роль дружини для хлопця. Такий обмін
спонукає до аналізу своїх фантазій щодо ролі, уможливлює розуміння
ролей іншої статі та формує толерантність й багатоваріантність запов-
нення ролі іншими. На наш погляд, програвання ролей припускає розви-
ток гнучкості у сприйнятті та реалізації власних ролей та ролей які
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проживають інші. На думку П. Келлермана, здатність “взяти чужу роль”
суттєва для всіх процесів інтерналізації: наслідування, віддзеркалювання,
ідентифікації, моделювання, інтроекції та асіміляцїї [19, с. 146]. 

Під час загального обговорення після вправи учасники вивели деякі
важливі якості, які характеризують ту чи іншу обрану ними роль: мати –
це турбота й прийняття, дружина – повага й статус, богиня – гідність й
велич, чоловік-лідер – значимість й відповідальність, батько – мудрість
й підтримка, чоловік – повага й почуття. Деякі учасники висловили по-
бажання спробувати себе у всіх запропонованих ролях, щоб відчути
межу між ними та краще розумітися у житті. Їм було запропоновано змо-
делювати привласнення той чи іншої ролі, уявити, що вони є такими та
описати свої враження від внутрішнього процесу. З огляду на те, що біль-
шість учасників є студентами театралами, які мають навички “вживання
у роль”, пропозиція викликала інтерес. На перерві учасники мали змогу
потренуватися з завданням.  Представляємо опис вражень, які бажаючі
в подальшому написали й дозволили оприлюднити.

Учасниця 1. Спробувала змоделювати роль Утриманки. Враження:
роль як роль. Якщо в ній є баланс, то комфортно, не принизливо. Мабуть
мені хочеться інколи, щоб хтось взяв на себе відповідальність за моє ут-
римання.

Учасниця 2. Моделювала роль Відьми. Враження: для мене це ін-
туїція, мудрість. Це є в мені і я цим користуюсь. Здивувалася, що бути
мудрої недостатньо, а треба ще й діяти.

Учасниця 3.  Моделювала роль Жінки-лідера. Враження: “зелене
світло для чоловіків”, важливо відчувати власну значимість, але не хо-
четься брати на себе повну відповідальність, а без неї не можливо вжи-
тися у цю роль. 

Учасник 4. Моделював роль Бога. Враження: внутрішня сила, яка
притягує людей, могутність, бажання захистити й принизити, показати,
що я великий й могутній, тому можу робити, що хочу.

Учасник 5.  Моделював роль  Коханця. Враження: було комфортно,
гарно, але потім стало соромно за таку вільну безвідповідальну сексу-
альну поведінку по відношенню до жінки.

Учасник 6. Моделював роль Відуна. Враження: сила, знання, мож-
ливість керувати світом таємно від інших, могутність, мудрість, дуже
сильно відчував таємничість й заборону проявлятися назовні.

Етап драматизації займає 60-90 хвилин. Після нього варто зробити
невеличку перерву (30-40 хвилин), щоб учасники могли інтегрувати от-
риманий досвід, побути на самоті й відпочити. Після перерви робота
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групи продовжується і учасникам пропонується саморефлексія щодо
можливостей розширення гендерно-рольового репертуару та особливо-
стей їх сприймання гендерних ролей.

Нами виокремлено низку особливостей сприймання гендерних
ролей у груповій взаємодії, а саме:

– фантазійні ролі спонукають до творчості, до пошуку притаманних
їм стереотипних уявлень; 

– “вживання” у ролі іншої статі дозволяє розширити розуміння скла-
дових цієї ролі та відійти від її стереотипного сприймання;

– груповий процес дозволяє “бачити” гендерні схеми інших учасни-
ків, що спонукає толерантно ставитися до їхнього прояву гендерно-зу-
мовленої поведінки; 

– можливість обговорення та прояву у малих групах власних уявлень
щодо гендерних ролей формує процес пошуку компромісу між тим, що
я вважаю і тим, як воно може бути;

– динаміка групового процесу драматизації дозволяє набувати новий
досвід, який стане у нагоді у реальному житті учасників.

Отже, авторська методика призначена  для роботи з розширення ген-
дерно-рольового репертуару учасників групи та спирається на особли-
вості групового процесу в тренінговій групі. Драматерапія – як метод
групової роботи, виступає дієвим засобом розвитку креативності, твор-
чого пошуку та пізнання рольових експектацій себе та інших.  
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УДК 373.3.091.21-042.65                                                
Сергєєва Л. В.     

СТАН РОЗРОБКИ ПОНЯТТЯ 
САМОСТІЙНІСТЬ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ 

НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У статті розкривається стан розробки поняття самостійність з
точки зору психолого-педагогічної наукової літератури. Аналізуються
уявлення науковців до  феномену самостійності.

В статье раскрывается состояние разработки понятия самостоя-
тельности с точки зрения психолого-педагогической научной литера-
туры. Анализируется представления ученых о феномене
самостоятельности.

Поняття самостійність як феномен соціально-психологічної діяль-
ності людини досліджувався багатьма вченими та ставав центром інте-
ресу філософів, педагогів ще з античних часів. Філософи античності
вважали самостійність визначальною і стверджували, що розвиток лю-
дини здійснюється якісно лише у процесі самостійного вдосконалення
особистості, в процесі самопізнання.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки самостійність роз-
глядається як одне з основних завдань освіти. Так, Український педаго-
гічний словник кінця ХХ століття визначає самостійність є як одна з
властивостей особистості, яка характеризується двома факторами: по-
перше,  сукупністю засобів – знань, умінь і навичок, якими володіє осо-
бистість; по-друге, ставленням особистості до процесу діяльності, її
результатів і умов здійснення, а також зв’язками з іншими людьми, які
складаються в процесі діяльності [1].

Мета даної статті – висвітити особливості розробки поняття само-
стійність з точки зору психолого-педагогічної наукової літератури.   

Сучасні вчені з педагогіки та дотичних наук пов’язують самостій-
ність із такими рисами характеру, як ініціативність, адекватна само-
оцінка, критичність, воля, відповідальність за свою діяльність та
поведінку.
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Е. Шилз вважає, що найважливішим способом організації життя сус-
пільства є самостійність його членів: саморегулювання, самовідтворення,
самозародження, а іншими словами – незалежність [2, с.341]. На його
думку кожен колектив, при забезпеченні власної самостійності, має тен-
денцію до самоізоляції, тому самостійність та незалежність є відносними
поняттями як для окремої особи, так і для групи людей, наводячи при-
клади існування народів і націй, які за вкрай рідкими виключеннями не
можуть існувати абсолютно відокремлено від іншого світу. Самостій-
ність, як феномен, має свої межі, які найчастіше виступають предметом
наукових доробок.

Видатний психолог І. Кон вважає, що вона безпосередньо пов’язана
із такими психічними явищами, як самоконтроль, здатність до само-
ствердження,здатність підтримувати стабільність власного «Я», вміння
регулювати власні емоційні реакції та поведінку, емоційну стійкість та
здатність чинити опір зовнішньому тиску, здатність приймати відпові-
дальність за результати своєї життєдіяльності на себе [3, с.268].

На думку Є. Ільїна [4] самостійність включає у свою структуру са-
моконтроль і характеризується не лише самостійним прийняттям рішень,
а й готовністю нести відповідальність за свої вчинки, а тому розвиток са-
мостійності йде разом із розвитком самосвідомості і самооцінки. Само-
оцінка,на його погляд, інтегрує у себе уявлення про вже досягнутий
рівень і так званий «проект майбутнього» (якого рівня розвитку особи-
стості може досягти Я у майбутньому). 

Самооцінка дитини є динамічною, вона виникає, укріплюється або
стає

нестійкою, а також допомагає критично відноситися до своїх вчин-
ків. Досліджуючи самооцінку дітей молодшого шкільного віку, М. Боц-
мановою та А. Захаровою [5] було виділено три рівня її розвитку:

1) реалістична самооцінка (дитина має загальні уявлення про себе,
як проособистість і, на основі знання власних можливостей, може про-
гнозувати свої дії);

2) недостатньо реалістична самооцінка (самооціночні судження ка-
тегоричні і часто є відлунням чужих думок про себе, а дитина стає менш
схильною до сумнівів та роздумів над цим);

3) неадекватна самооцінка (у таких дітей завжди присутнє бажання
оцінити себе якомога вище, але реальна самооцінка є низькою.

Основна причина цього – накопичення негативного досвіду оцінок
себе зі сторони авторитетних для дитини дорослих (батьків, учителів).
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На думку С. Степанова, самостійність не є вродженою якістю, вона
формується по мірі дорослішання дитини, і на кожному віковому етапі
має свої особливості [6]. Так, у молодших школярів, самостійність роз-
вивається у процесі індивідуальної навчальної та рухливої ігрової діяль-
ності, під час якої формуються еталони самостійного мислення; в учнів
середніх класів цю функцію бере на себе групова діяльність, коли реалі-
зується ініціатива та розвиваються критичність і логіка; а у старшому
шкільному віці підлітки, під

час перетворювальної та практико-орієнтованої діяльності закріплю-
ють навички самоконтролю.

Головною ознакою самостійності на думку Н. Дахно є функція
управління у феномені самостійності, яка виконує регулятивні функції,
а зміст кожної дії актуально усвідомлюється особистістю і надає її діяль-
ності особистісного значення [7, с.10].

У педагогічній науковій літературі існує таке поняття, як «продук-
тивна самостійна діяльність учнів», яке має чотири рівня:

1) копіюючи дії (підготовка до самостійної діяльності);
2) репродуктивна діяльність (узагальнення засобів і методів пізна-

вальної діяльності та їх наступне використання при вирішенні більш
складних,але все ще типових завдань);

3) продуктивна діяльність із самостійним застосуванням набутих
знань та навиків при вирішенні нетипових завдань;

4) повністю самостійна діяльність, при якій набутий досвід викори-
стовується у абсолютно нових ситуаціях при прийнятті гіпотетичного
аналогового рішення [8, с.389].

Акцентуючи увагу на важливості сформованості власної точки зору,
К. Селевко [8] визначає самостійність як інтегративну якість особистості,
яка характеризується:

а) здатністю індивіда керуватися у своїх вчинках насамперед влас-
ними переконаннями;

б) готовністю до урахування характерних особливостей ситуації, що
склалася;

в) свідомим урахуванням або неврахуванням думок інших людей;
г) небажанням покладатися на випадкові чинники.
А. Семенов [9] під самостійністю молодшого школяра розуміє його

уміння діяти без прямого керівництва або сторонньої допомоги. Для роз-
витку самостійності необхідною якістю є витримка, яка також тісно
пов’язана із силою волі. Синергічно діючи,вони дозволяють людині ке-
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рувати своїми емоціями, не зважати на думки та почуття, які можуть за-
шкодити досягненню мети, приймати обмірковані рішення.

Цю групу вольових якостей доповнюють рішучість, самовладання
та упевненість у собі. Вони забезпечують можливість швидко та без ва-
гань обирати найбільш раціональну лінію поведінки, яка мало залежить
від сили зовнішніх протидіючих факторів.

Пропонуючи заохочувати прагнення до незалежності при розвитку
самостійності, А. Фромм застерігає від надмірного захоплення методом
наслідування, хоча і зазначає, що демонстрація зразків поведінки дорос-
лими та винагорода у вигляді слів схвалення є необхідними [10].

З точки зору І. Петренко [11, с. 127] самостійність розглядається як
здатність дитини тривалий час і без сторонньої допомоги виконувати
певну роботу; найбільшою мірою виявляється під час самостійної роботи
учнів, у тривалих систематичних вправах. Самостійна робота розрахо-
вана на оптимальні можливості молодшого школяра і є найкращим спо-
собом виховання волі.  

Самостійність також розглядається, за П. Чаматою [11], як власти-
вість, пов’язана головним чином з вольовою діяльністю людини, що вхо-
дить до другої групи позитивних властивостей самосвідомості. Істотною
стороною змісту самосвідомості людини П. Чамата вважає усвідомлення
свого власного становлення і розвитку, а предметом самоусвідомлення
людини стають її дії та вчинки, їх мотиви та цілі, а також знання та
вміння.

На думку В. Мухіної [12, с. 16], найбільш істотні зміни відбуваються
у сфері самосвідомості молодших школярів. Бо цей вік є сензитивним
до формування такого особистісного феномену. На разі формується іні-
ціативність, самостійність, усвідомлене сприйняття себе, можливість ро-
зуміння своїх здібностей, фізичних сил, цілей і мотивів поведінки,
ставлення до себе й інших людей. Що контексті сучасної особистісно-
орієнтованої парадигми освіти такі якості, що визначають «суб’єктність»
дитини є важливішої позицією розвитку. 

Тому вважаємо за доцільне розглянути Я-концепцію, яка пояснює
визначення самосвідомості особистості. 

Р. Бернс вважав, що Я-концепція є важливим психологічним ново-
утворення, тому що самооцінка дитини формується в результаті ви-
явлення рис відмінності від інших людей; коли виникає здатність до
рефлексії і дитина починає усвідомлювати, як сприймають її інші люди
[13, с.114]. Тобто підкреслимо, що молодший шкільний вік є сенситив-
ним до формування Я-концепції.
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У дослідженні Я-концепції молодших школярів Д. Ельконіна обґрун-
товується гіпотеза, що ранній Образ Я формується у зв’язку із «кризою
семи років», оскільки для цього віку складаються передумови для його
становлення; ранній Образ Я формується у дітей, які вже вміють перед-
бачати свої дії, а не тільки констатувати  їх [14, с.87-89].

Приведені вище уявлення вчених щодо феномену самостійності ми
узагальнили у таблиці 1. 

Таблиця 1.
Аналіз уявлень науковців до  феномену самостійность
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Таким чином, поняття самостійності на думку дослідників склада-
ється з процесу розвитку самостійності, її складових, а також розгляда-
ється як якість, функція або властивість, що ґрунтуються на
самосвідомості особистості, яка, в свою чергу, є розвитком її Я-концепції. 
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