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ПРЕДСТАВЛЯЮ  ВИПУСК  

 
 
 

Сучасна соціальна психологія охоплює багато рі-
зних аспектів, але серед них центральним об’єктом є 
соціальні групи. За розміром їх умовно поділяють на 
малі, середні та великі, але ріднять їх спільні законо-
мірності. Різні групи перебувають у неперервному вза-
ємозв’язку, одні впливають на функціонування інших, 
стаючи важливими суб’єктами соціальних структур 
різного рівня. 

Проблемам психології малих, середніх та великих 
груп було присвячено дві всеукраїнські наукові конфе-
ренції: «Актуальні проблеми психології малих груп», 
яка відбулася  14-15 лютого 2011 р. в м. Києві, та «Со-
ціально-психологічні проблеми цілісності українського 
суспільства», що пройшла в м. Черкаси 28-30 червня 
2012 р. Конференції було організовано Інститутом со-
ціальної та політичної психології НАПН України (дру-
га – за сприяння Черкаського обласного центру пере-
підготовки та підвищення кваліфікації, територіаль-
ного центру соціальної допомоги населенню Соснівсь-
кого району м. Черкаси та Черкаського обласного ін-
ституту післядипломної освіти).  

У цьому двотомному спецвипуску журналу пуб-
лікуються статті, в основу яких покладено доповіді 
учасників конференцій. Серед авторів – викладачі, на-
уковці, аспіранти та докторанти з 15 міст України, 
які представляють десятки наукових на навчальних 
установ нашої країни. Автори зосереджують увагу на 
теоретичних та прикладних проблемах психології ма-
лих, середніх і великих груп, актуальних проблемах су-
спільної психології, зокрема таких, як групова іденти-
чність, її суперечності та закономірності; групові 
психічні феномени, креативність особистості і групи, 
колективні травми та їхній вплив на суспільне жит-
тя, традиції, історію; групова динаміка; особливості 
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тренінгових груп; взаємодія особистості і групи; ґен-
дерні, вікові, сімейні, диференційно-психологічні, со-
ціокультурні аспекти психології соціальних груп. Ба-
гато статей присвячено практиці психологічної до-
помоги особистості та групам, досвіду консультати-
вної, психотерапевтичної, психодіагностичної, тре-
нінгової діяльності.  

Цей творчий доробок, без жодного сумніву, сти-
мулюватиме подальшу наукову увагу до окреслених  на-
прямів, прислужиться викладачам і студентам, які ці-
кавляться проблемами психології малих, середніх та 
великих груп. 

Користуючись із нагоди, редакційна колегія щиро 
дякує керівництву зазначених установ за сприяння в 
розвитку соціально-психологічної науки в Україні і спо-
дівається на подальшу плідну співпрацю. 

  

 

Вадим  Васютинський ,  

заступник головного редактора журналу  
«Психологічні перспективи», 

доктор психологічних наук, професор 
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ОБРІЇ ПСИХІЧНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ  
 
 
 

Іванна Ананова

 

 
НЕВРОТИЧНА ПРОВИНА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ 

СИСТЕМИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН 
  
Проблема. Розвиток сучасного суспільства ставить перед людиною 

все більш складні і почасти нездійсненні завдання, що сприяє появі різно-
манітних емоційних та невротичних розладів. Суспільство «приймає» тіль-
ки «ідеальну людину», яка є успішною в усіх сферах життя, соціально акти-
вну, динамічну, яка не має жодних проблем. Внаслідок чого інтерналізація 
власне людського, соціокультурного фактору є гіпертрофованою, створю-
ється конфлікт між природно-біологічним та соціальним. Ще більше поси-
лює цей конфлікт тисячолітня християнська традиція проголошувати гріхо-
вним те, що суперечить її головним цінностям: прагненню до бідності, до 
покори і до доброчесності. Зрозуміло що суперечливі вимоги врешті-решт 
призводять до появи невротичних порушень, а особливо невротичного пере-
живання провини внаслідок невиправдання суспільних (батьківських) вимог.  

Тому об’єктом дослідження ми обрали невротичну провину, а 
предметом – механізми формування невротичної провини в малій групі. 
Мета – виявлення результату інтерналізації сімейних стосунків (став-
лення батьків до дитини) в структурі переживання невротичної провини.  

Формування почуття провини завжди відбувається на основі 
значущих для індивіда взаємовідносин з іншим: по-перше, з близьким 
емоційно-значущим іншим (провина розвивається в контексті тісних 
емоційних зв’язків з батьками); по-друге, з соціумом в цілому, як вира-
зником загальнолюдського суспільного досвіду, що містить в собі сві-
тоглядні і морально-етичні настанови (в тому числі і ідею Бога) 
(Jenkins, 1967; Mascolo, Fisher, 1995; Baumeister, Stillwell, Heatherton, 
1995; Castilla del Pino, 1991; Unger, 1962; Zahn-Walxler et al., 1992; Ор-
лов, 2003; Бреслав, 2004; Васильєва, Короткова, 2004). 

Вирішальну роль у формуванні та розвитку почуття провини відіг-
рає саме сімейна соціалізація, суть якої полягає у підкоренні потягів вимо-
гам суспільства. «Не викликає сумнівів, що батьківські вимоги і дисцип-
лінарні впливи є визначальними у соціалізації дитини. Для успішної соці-
алізації необхідно поступове заміщення зовнішніх санкцій і вимог внут-
рішнім контролем і управлінням» [1, с. 241]. Методи виховання та впливу 
на дитину з метою контролю її поведінки, які використовують батьки, 
інтерналізуються і трансформуються у способи внутрішнього контролю.  

                                                 

 

 
©
 І. Ананова, 2012 
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Дитина в процесі взаємодії з батьками поступово інтерналізує 
батьківську оцінку своєї поведінки і відповідне ставлення батьків до 
себе (як зовнішній прояв цієї оцінки). Спочатку поведінка дитини кон-
тролюється ззовні схваленням або покаранням з боку батьків, але досить 
швидко вона набуває здатності розрізняти яка поведінка схвалюється, а 
яка карається, тобто з’являється уміння передбачати зовнішнє покарання 
та страх покарання. Згодом за рахунок механізмам ідентифікації з батьками 
та інтерналізації системи норм і заборон розвивається внутрішній кон-
троль – система Супер-его, а також формується важлива соціальна зда-
тність людини – переживати почуття провини (як складова цієї системи).  

Окремої уваги заслуговує більш докладний розгляд процесу іден-
тифікації, оскільки це має ключове значення для розуміння механізмів 
формування провини. Процес ідентифікації є важливою складовою біоло-
гічного виживання окремого індивіду, оскільки маленька дитина самос-
тійна не здатна задовольнити свої потреби, і особливо первинні актуальні 
потреби у безпеці та любові. Тому вона потребує підтримання взаємин з 
батьками, що опікуються нею, та прагне зберегти їх у будь-який спосіб. 
Одним зі способів отримати увагу та схвалення є імітація батьківської 
поведінки. «Завдяки імітації дитина засвоює більшу частину поведінково-
го репертуару своїх батьків, не постаючи перед необхідністю докладати 
багатьох зусиль і робити багато помилок, щоб з’ясувати, які способи по-
ведінки схвалюються суспільством, в якому вона живе» [1, с. 246]. Іміта-
ція приводить до винагороди: батькам переважно подобається і навіть 
лестить, коли дитина виражає їхні настанови або наслідує їх поведінку.  

Дитина імітує як схвалення та прояви любові до себе, так і осуд 
та критику на свою адресу (які отримують від батьків за погану поведін-
ку). Ці механізми ідентифікації чудово описані Уайтінгом і Чайлдом 
[цит. за 1]. За умови сильної потреби отримувати любов від батьків та 
неможливості її отримати, дитина заохочує себе імітуючи батьківську 
схвалюючу поведінку – задовольняє потребу «внутрішньою» любов’ю 
до себе. Таке ставлення до себе може виникати лише в ситуаціях дотри-
мання культурних і соціальних норм, скільки саме «слухняна» поведінка 
винагороджувалась батьками. Таким чином інтерналізуються «схвалю-
ючі батьки». Іншою стратегією повернути втрачену батьківську любов є 
самокритика і докори на свою адресу в ситуаціях «порушення батьків-
ських заборон» – так інтерналізуються «караючі батьки». «Посилення 
самодорікання з метою повернути батьківську любов може суттєво 
вплинути на початковий розвиток провини, відповідно ми можемо при-
пустити, що її подальший розвиток протягом життя буде залежати від 
того, наскільки людина приймає на себе батьківську роль і буде імітува-
ти їх оціночні реакції» (Уайтінг і Чайлд) [цит. за 1, с. 248].  

Таким чином попередній зовнішній контроль (покарання і схва-
лення батьків) поступово заміщується внутрішнім, інтеріоризованим. 
Сформоване Супер-его здійснює контроль в основному двома способами: 
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по-перше, утриманням від небажаної поведінки і схвалення бажаної (со-
вість), по друге, переживанням провини та намаганням виправити скоєне.  

Незважаючи на деякі генетичні зв’язки між даними явищами, со-
вість і провина є різними психічними феноменами. Принципова відмін-
ність полягає у тому, що почуття провини є реакцією на вже скоєну дію, 
а совість має функцію попередження проступку, і виражає прагнення 
уникнути страждань [2]. Більшість авторів характеризують совість як 
здатність здійснювати моральний самоконтроль (стійкість до спокуси), 
формулювати для себе моральні обов’язки, вимагати від себе їх вико-
нання і оцінювати свої вчинки (Johnson, 1968; Mowrer, 1961; Maher, 
1966; Ковальов 1970; Платонов, 1984). Поява совісті ґрунтується на зда-
тності до переживання провини. Розвиток провини і становлення совісті 
є важливими етапами психологічного дозрівання особистості.  

Вищеописані механізми ідентифікації та інтерналізації є універ-
сальними, тому логічно постає питання про існування специфічних 
умов інтерналізації сімейних взаємин, за яких формується саме невро-
тична провина.  

Про вклад сімейних факторів у формування невротичних розладів 
свідчать дані багатьох закордонних (Kendler, 1993; Moran, 1994; Pike, 
Plomin, 1996; Brown, Mc Cauley, 1997; Ferro, 2000) та вітчизняних дослі-
джень (Спиваковская, 1988; Холмогорова, Гаранян, 1996, 1998; Ким, 1997; 
Эйдемиллер, Юстицкис, 1999; Прихожан, 2000; Захаров, 2000; Холмогоро-
ва, Воликова, 2000). В результаті аналізу літератури ми виділили наступні 
фактори сімейного виховання та особливості взаємодії батьків з дитиною, 
що є основою для розвитку невротичного переживання провини: покарання 
у відповідь на відхилення стандартів, надмірна вимогливість до дитини [3; 
4]; авторитарність вимогливість та емоційна холодність караючих батьків 
[2; 5; 6]; часта і несправедлива критика дитини, постійні неприємні порів-
няння дитини з іншими, особливо з успішнішими дітьми [3]; постійні за-
служені і незаслужені звинувачення [7]; демонстрація ображеності батька-
ми у відповідь не небажану поведінку дитини (зустрічається у сім’ях засно-
ваних на любові) [8]; заборона самостійності, самовираження, критики, 
спонтанних емоцій, [6]; гіперопіка [4]; поведінкові реакції матері на спроби 
дитини діяти самостійно, такі як образа, плач, нарікання, погрози [4]; не-
узгоджені, суперечливі вимоги до дитини з боку батьків: зараз можна, а зго-
дом за це саме карають [7]; несприятлива соціальна та психологічна атмос-
фера у сім’ї, яка породжує страх, ненависть, образу на батьків; нестача емо-
ційної підтримки з боку батьків [3; 6; 7]; дистанціювання від дитини та емо-
ційна холодність батьків [7]; індукування тривоги, відчуття безпорадності, 
невпевненості, низької самооцінки (створення образу ворожого світу) [3].  

Певні особистісні характеристики батьків (особливо підкреслю-
ється роль матері), які інкорпорує дитина, впливають на формування 
невротичних проявів провини, серед них: сенситивність, недостатня 
міра самоприйняття, тривожність, внутрішня конфліктність, егоцент-
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ризм, негнучкість (ригідність), гіперсоціальність, гіпертрофоване почут-
тя обов’язку, надмірна принциповість, неможливість компромісів [5]. 

Якщо один з батьків виконував у сім’ї роль «жертви», чутлива 
дитина може ідентифікувати себе з мамою- або татом-жертвою, навіть 
коли сама була оточена любов’ю. Співчуваючи і жаліючи жертву, дити-
на добровільно вирішує розділити її страждання, і тим самим робить 
крок на шляху відмови від своїх природних потреб і прав на веселощі та 
розваги. А у дорослому віці – відмовляється від свого «Я» на користь 
інтересів партнера по спілкуванню (ідентифікація з жертвою) [7]. 

Наслідки таких виховних впливів у якості внутрішніх диспози-
цій переживання провини (її структурних і функціональних компонен-
тів) можна виявити у дорослої людини. У невротика ця структура буде 
якісно відрізнятися від структури здорової людини, на користь «кара-
льних методів».  

У нашому емпіричному дослідженні виявлення структури пере-
живання провини не було першочерговим завданням, ми досліджували 
вираженість та особливостей прояву почуття провини. Проте дані 
отримані в результаті кореляційного аналізу та побудови кореляційних 
плеяд яскраво виявили структуру переживання провини і дали змогу 
прослідкувати наслідки інтерналізації батьківського ставлення у стру-
ктурі невротичного переживання провини.  

Вимірювання вираженості та особливостей прояву почуття про-
вини здійснювалось за допомогою ряду психодіагностичних методик: 
шкала провини Айзенка (ступінь здатності до переживання провини як 
риси особистості); шкала совістливості; модифікація методики Дембо-
Рубінштейн, для визначення суб’єктивної оцінки здатності до пережи-
вання провини та суб’єктивної оцінки інтенсивності переживання про-
вини; авиорська методика «Невротична провина», шкали якої визнача-
ють прояви невротичної провини: готовність звинувачувати себе, очіку-
вання покарання, орієнтація на соціально прийнятну поведінку, здат-
ність шкодувати та каятися, поблажливе ставлення до себе. Для вияв-
лення зв’язку переживання провини з невротичністю та домінуванням 
депресивного настрою ми використали методику експрес-діагностики 
неврозу Хека-Хесса та шкалу визначення депресії Цунга.  

Дослідження проводилось серед дорослих людей віком від 25 до 
50 років, на трьох групах досліджуваних (еквівалентних за віком і 
статтю): 1) група «норма» – відносно здорові люди без емоційної та 
невротичної патології (60 осіб); 2) група «норма-невроз» – особи з ри-
зиком виникнення неврозу (з певними невротичними порушеннями, 
що діагностувались за допомогою методики експрес-діагностики нев-
розу Хека – Хесса) (42 особи); 3) група «невроз» – хворі з невротични-
ми розладами, що перебували на стаціонарному або амбулаторному 
лікуванні у психіатричній клініці (48 осіб).  
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З метою виявлення відмінностей у переживанні провини серед 
осіб без невротичних порушень та осіб, що мають певні невротичні 
відхилення і розлади, ми порівняли рівень вираженості переживання 
провини в усіх 3-х групах досліджуваних за результатами вищеописа-
них методик. Відмінності у групах визначалися за допомогою методів 
порівняння груп на основі критеріїв t-Ст’юдента та U-Манна-Уітні 
(обчислення пакетом SPSS). 

Виявлено значущі відмінності у вираженості здатності до пере-
живання провини як риси особистості (шкала провини Айзенка) в усіх 
трьох групах досліджуваних. Особи з ризиком виникнення невротичних 
розладів (гр. «норма-невроз») (16,64) та хворі з невротичними розладами 
(гр. «невроз») (13,08) мають вищий рівень здатності до переживання про-
вини ніж особи без невротичної патології (9,30) (U=146; р<0,01 та U=656; 
р<0,05 відповідно). Причому значно вищий рівень здатності до пережи-
вання провини мають «умовно здорові» особи з високою невротичністю 
(16,64) ніж хворі з невротичними розладами (13,08) (U=340; р<0,05).  

Також виявлено значущі відмінності в суб’єктивній оцінці влас-
ної здатності до переживання провини та інтенсивності свого пережи-
вання (самооцінка за Дембо-Рубінштейн). Особи з високим рівнем нев-
ротичності (гр. «норма-невроз») оцінюють свою здатність до пережи-
вання провини значно вище (81,09) ніж особи з невротичними розлада-
ми (58,00) (U=308; р<0,01) та здорові люди (57,30) (U=254; р<0,01). Та-
кож, особи з високим рівнем невротичності (76,91) та хворі з невротич-
ними розладами (73,92) схильні оцінювати своє переживання провини 
як сильніше та інтенсивніше (t=2,484; р<0,05 та t=2,287; р<0,05 відпові-
дно) у порівнянні зі здоровими людьми без невротичних відхилень 
(61,65). Відмінностей у інтенсивності переживання провини між група-
ми «норма-невроз» і «невроз» не виявлено. Такий результат виявляє 
невротичний характер тенденції оцінювати своє переживання провини 
як дуже інтенсивне. Значущих відмінностей у показниках совістливості 
в досліджуваних групах не виявлено. 

Виявлені значущі відмінності у рівні вираженості проявів нев-
ротичної провини. Так, за показниками готовність звинувачувати себе, 
шкодування, поблажливість до себе та за загальним показником невро-
тичної провини обидві групи невротиків (гр. «норма-невроз» та «нев-
роз») мають значно вищі результати, ніж здорові люди без невротичної 
патології, усі відмінності є статистично значущими. Особи з невротич-
ними розладами (гр. «норма-невроз») (0,91) більш схильні чекати на 
покарання, ніж здорові люди (7,25) (U=282; р<0,05), проте значущих 
відмінностей між іншими групами не виявлено. Також не виявлено 
відмінностей у орієнтації на соціально прийнятну поведінку.  

Тобто, для невротичного переживання (обом групам невротиків) 
властиві високий рівень здатності до переживання провини як сталої 
особистісної характеристики, висока оцінка інтенсивності і сили свого 
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переживання провини, висока готовність звинувачувати себе, висока 
готовність очікувати на покарання, більш виражене жалкування і каяття 
та поблажливе ставлення до себе при переживанні почуття провини. 
Орієнтація на дотримання соціально прийнятної поведінки в усіх групах 
досліджуваних виражена однаково. Отже, отримані результати підтвер-
джують думку про патогенний характер провини – висока схильність 
почуватися винним є невротичною характеристикою.  

З метою виявлення диференціюючих відмінностей у переживанні 
невротичної провини в осіб без невротичних порушень та осіб, що мають 
певні невротичні відхилення і розлади було проведено кореляційний ана-
ліз усіх показників невротичної провини і особливостей переживання 
провини та совісності (обчислювався коефіцієнт кореляції r-Пірсона для 
групи «норма» та r-Спірмена для груп «норма-невроз» та «невроз»). Ре-
зультати представлено в таблиці  (тільки значущі кореляції). 

 

Таблиця  

Результати кореляційного аналізу показників переживання провини 
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 Група «норма» 

Заг. рівень невротичної провини 0,621**  – 0,736**  0,626**  0,642**  0,641**  

Готовність звинуватити себе 0,544**  – 0,611**  0,597**  0,562**  0,553**  

Очікування покарання 0,593**  – 0,680**  0,609**  0,621**  0,643**  

Соціальна орієнтація 0,435**  – 0,664**  0,542**  0,496**  0,492**  

Жалкування 0,584**  – 0,605**  0,440**  0,643**  0,610**  

Поблажливість до себе 0,703**  0,446**  0,847**  0,470**  0,549**  0,610**  

 Група «норма-невроз» 

Заг. рівень невротичної провини – – 0,469* 0,439*  – – 

Готовність звинуватити себе – – – – – 0,462*  

Очікування покарання –      – 0,524*  – – – 

Соціальна орієнтація – – – 0,776**  – – 

Жалкування -0,443*  – – – 0,447*  – 

Поблажливість до себе 0,580**  – – – – – 

 Група «невроз» 

Заг. рівень невротичної провини – – 0,933**  – 0,455**  – 

Готовність звинуватити себе – – 0,859**  – 0,476**  – 

Очікування покарання – – 0,896**  – 0,553**  0,336*  

Соціальна орієнтація – – 0,817**  0,493**  – – 

Жалкування – – 0,911**  – – – 

Поблажливість до себе – – 0,684**  0,368*  – – 

Примітки: * p<0,05; ** p<0,01. 
Групу «невроз» не оцінювали за методиками Хека-Хесса і Цунга. 
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В результаті аналізу кореляційних матриць було виявлено на-
ступне. У здорових осіб без невротичної патології спостерігається за-
гальна тенденція: чим вищий ступінь переживання провини (схильнос-
ті до цього переживання, його інтенсивності), тим вищий рівень про-
яву невротичної провини і тим вища імовірність наявності внутріш-
нього конфлікту (невротичного напруження). 

Межовий невротичний стан (група «норма-невроз») характери-
зується розщепленістю у переживанні провини. Виявлені три відокре-
млені групи. 1) переживання, що безпосередньо пов’язані з невротич-
ністю: на невротичні (патологічні) прояви у переживанні провини вка-
зують поблажливе ставлення до себе та відсутність жалю і каяття, за 
умов оцінки свого переживання як неінтенсивного. 2) переживання 
пов’язані з функціонуванням Супер-его (провина + совість): ступінь 
невротичної провини виражається через загальну схильність до пере-
живання провини як риси та високу готовність чекати на покарання, а 
також через високий рівень розвиненості совісті та орієнтацію на до-
тримання соціально-схвалювальної поведінки; 3) готовність до само-
звинувачення пов’язана з оцінкою себе як високо здатного до пережи-
вання провини (з оцінкою цього переживання для себе як звичного, 
типового) (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура переживання провини у групі «норма-невроз» 

(кореляційні плеяди для невротичної провини) 
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реживання провини як особистісної риси, маючи високий рівень вира-
женості невротичної провини, високу готовність звинувачувати себе, 
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переживання провини як сталої риси. Якщо особи з невротичними ро-
зладами, які здатні до переживання провини, поблажливо ставляться 
до себе і орієнтовані на дотримання соціальних норм, то, як правило, 
вони мають і високий рівень вираженості совісті. Усі вони схильні жа-
лкувати і каятися. Цілісне невротичне переживання провини поділене 
на напрямки: переживання, що стосуються власне переживання про-
вини; переживання, що стосуються совісті; жалкування (Рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура переживання провини у групі «невроз» 

(кореляційні плеяди для невротичної провини)  
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дами доклінічного рівня виокремлюється блок «Супер-его», в якому 
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– орієнтація на соціально прийнятну поведінку і совість. Причому ці 
тенденції об’єднуються вираженістю саме невротичної провини (Рис. 
1). Тобто невротична провина містить у собі і власне переживання 
провини (як покарання) і совість (як схвалення).  
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себе (у «здорових» невротиків є ознакою неврозу). 
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Висновки. 
1. Схильність почуватися винним є невротичною характеристи-

кою, оскільки особи з невротичними відхиленнями і розладами мають 
значно вищий ступінь здатності до переживання провини, в тому числі 
і проявів невротичної провини. На наявність невротичних розладів 
вказує переоцінка інтенсивності переживання провини.  

2. У здорових осіб без невротичної патології ступінь виражено-
сті переживання провини прямо відображає ступінь внутрішнього на-
пруження (невротичного конфлікту). Межовий невротичний стан ха-
рактеризується розщепленістю переживання провини: відокремленіс-
тю власне невротичних ознак, нормативної інстанції (Супер-его) та 
готовності до самозвинувачення. Невротичне патологічне переживан-
ня провини характеризується цілісністю і відображає структуру нор-
мативної інстанції особистості (Супер-его).  

3. Результат інтерналізації системи сімейних стосунків (караю-
чого і схвалюючого ставлення батьків) чітко виділяється у структурі 
невротичного переживання провини. Причому для невротичного роз-
ладу доклінічного рівня виявлені «ставлення»: покарання (як результат 
надмірної критики, докорів, образ і т.д.) і схвалення (як надмірне праг-
нення дотримуватись норм) є складовими невротичної провини. Пато-
логічний невротичний розлад об’єднує ці «ставлення» в єдине цілісне 
переживання провини, причому покарання тісно пов’язане з прови-
ною, а схвалення поруч з вимогами дотримуватись соціальних норм 
містить і поблажливе ставлення до себе, яке скоріше за все виконує 
захисну функцію. Отже, у формуванні невротичної провини провідну 
роль виконує «покарання» у найрізноманітніших своїх проявах.  
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Ганна Богданович  
 

ФЕНОМЕН МІЖОСОБИСТІСНОЇ НЕДОВІРИ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ,  

ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
  
Проблема. Довіра виступає важливою характеристикою соціаль-

них відносин на державному рівні, забезпечує інтеграцію та стабільність 
суспільства, а також визначає характер міжособистісної взаємодії та 
психологічного благополуччя особистості в соціумі. Рівень довіри на 
макросоціальному рівні свідчить про готовність громадян у цілому до 
формування стосунків відкритого типу та співробітництва на основі де-
мократичних принципів, на мікросоціальному рівні – про можливість 
встановлення дружніх та близьких стосунків з оточуючими людьми, 
психологічний комфорт особистості. За даними соціологічних дослі-
джень останнього десятиріччя, для українського суспільства високий 
індекс довіри виявлено лише для інститутів приватної сфери (сім’я, ко-
леги, церква), проте загальний рівень довіри до інших людей виявляєть-
ся досить низьким [1, с. 97]. Недовіра поступово набуває статусу про-
блемного питання не тільки стосовно владних інституцій та основних 
соціальних інститутів в суспільстві, їй приділяється все більша увага в 
дослідженнях на міжособистісному та міжгруповому рівнях. Надмірна 
міжособистісна недовіра здатна спотворювати індивідуальне сприйняття 
реальності, в результаті якого навколишній світ сприймається як воро-
жий та недоброзичливий, а оточуючі люди як ненадійні та здатні своєю 
поведінкою і вчинками завдати шкоди благополуччю суб’єкта. В ре-
зультаті відбувається відчуження та конфронтація особистості із соціу-
мом, у тому числі на мікросоціальному рівні.  

Різноманітні аспекти феномена довіри виступають  як дискусій-
на тема сучасних досліджень таких авторів, як Ф. Фукуяма (2006), 
P. Sztompka (1999), В. П. Зінченко (1998), Т. П. Скрипкіна (1998), 
І. В. Антоненко (2006) та ін. Недовіра як самостійний феномен майже 
не виступає предметом спеціального дослідження і найчастіше тлума-
читься як протилежність або відсутність довіри. Теоретичні та прикла-
дні аспекти феномена недовіри представлені в роботах К. Hardin 
(2004), T. Govier (1994), I. Markova, A. Gillespie (2008), С. Є. Вер-
шиніна (2001), Г. Єрмічевої, Ю. Симпури (1999), А. Б. Купрейченко 
(2008), С. П. Табхарової (2008), М. В. Якушевої (2008). Роль феноменів 
довіри та недовіри як важливих показників ефективності індивідуаль-
ної та групової взаємодії майже не розкривається, за винятком невели-
кої кількості робіт [2; 3].  
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Довіра та недовіра виступають як сполучна ланка, що регулює 
відносини між індивідом та соціумом, інтегрує досвід взаємодії з ним, 
орієнтує особистість у системі відносин, які сприяють розвитку особи-
стості, зберігають соціально-психологічний простір людини. Людина, 
яка проявляє цілком недовірливе ставлення до інших, зазнає трудно-
щів у соціальній взаємодії, при цьому ускладнюється можливість нала-
годження доброзичливих та відкритих стосунків з оточуючими, ефек-
тивної співпраці, наявності соціальної та психологічної комфортності 
особистості у процесі взаємодії з оточуючими людьми. Людина, що 
керується настановою «нікому не можна довіряти», постійно очікує 
небезпеку від взаємодії з іншими, що відображається на соціальному 
житті людини та розповсюджується на широкий спектр ситуацій міжо-
собистісної взаємодії, у тому числі впливає на стосунки з оточуючими, 
колегами, друзями, рідними.  

Метою статті є розгляд когнітивного компонента недовіри як 
особистісної диспозиції, що впливає на світосприйняття людини і ви-
ступає одним з чинників виникнення або закріплення негативних гли-
бинних переконань особистості щодо навколишнього світу. Робиться 
спроба встановити зв’язок міжособистісної недовіри з певними базо-
вими когнітивними утвореннями щодо себе та оточення.  

Міжособистісну недовіру ми розуміємо як особистісну диспо-
зицію, що проявляється у схильності індивіда сприймати інших людей 
як здатних завдати шкоди особистісному благополуччю індивіда. Че-
рез схильність не довіряти людям індивід обирає відповідну стратегію 
взаємодії – уникнення близьких та дружніх контактів з оточуючими 
людьми в певному класі ситуацій соціальної взаємодії. Виходячи зі 
ступеня близькості відносин суб’єкта з оточуючими людьми, ми виді-
ляємо три рівні міжособистісної недовіри: 

1. Власне недовіра іншим людям, до якої відносяться недовіра 
до оточуючих людей, незнайомих раніше або малознайомих, які скла-
дають оточення суб’єкта і з якими він вступає у взаємодію.  

2. Недовіра знайомим, до яких можна віднести більш чи менш 
знайомих для суб’єкта людей (приятелі, колеги по роботі, сусіди, пра-
цівники в певних галузях, з якими пов’язана діяльність суб’єкта).  

3. Недовіра близькім людям, які складають найближче оточення 
суб’єкта – батьки, родичі, близькі друзі та кохані.  

В психологічній літературі поняття диспозиції роздивляється в ро-
ботах G. Allport (1961), Л. Росса, Л. Нісбетта (2000), В. О. Ядова (1979), 
О. Г. Шмельова (2002), Н. І. Сарджвеладзе (1989) та ін. В. О. Ядов диспо-
зицію визначає як зафіксовану в досвіді певну схильність сприймати й 
оцінювати умови діяльності, власну активність індивіда й дії інших, а та-
кож готовність діяти в певних ситуаціях відповідним чином [4, с. 259]. 
Диспозиція також визначається як комплекс фіксованих зв’язків окремих 
патернів взаємодії системи «особистість – соціальний світ» [5, с. 74]; схи-
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льність (готовність) до певної поведінки в певному класі ситуацій [6, с. 
57]. Механізм функціонування диспозиційної системи пов’язаний із трьо-
ма основними компонентами диспозицій (когнітивним, емоційним, пове-
дінковим) і їх фіксацією в попередньому досвіді.  

Формування міжособистісної недовіри як особистісної диспози-
ції залежить від минулого життєвого досвіду особистості, а саме від 
характеру переживання негативних та критичних життєвих ситуацій. 
Різні ситуації у сфері міжособистісних відносин, які мали переломне 
значення в житті людини (зрадництво, обман, несправедливість, роз-
голошення приватної інформації, фінансові махінації, навмисне злов-
живання довірою та ін.), викликають емоційно-забарвлені переживан-
ня, які згодом «залишаються» у пам’яті людини й виступають у ролі 
негативних спогадів (емоційний компонент диспозиції). Людина про-
гнозує свою майбутню поведінку, а також формує сталі стратегії взає-
модії з оточуючими (уникнення надто відвертих соціальних контактів) 
таким шляхом, щоб уберегти себе наступного разу від травматичних 
переживань, які нагадують критичні життєві ситуації минулого (пове-
дінковий компонент). Схильність до негативного оцінювання оточую-
чих, сумніви щодо чесності інших людей, впевненість у недоброзич-
ливості намірів оточуючих формують когнітивну схему: переконання у 
тому, що оточуючим людям не можна довіряти. Таким чином, у ре-
зультаті досвіду минулих подій, пов’язаних з негативними ситуаціями 
міжособистісної взаємодії та їх гострого переживання, у особистості 
спотворюється внутрішня картина світу, деформується система відно-
син з іншими людьми, руйнуються значущі міжособистісні зв’язки, 
виникає недовіра до оточуючих, яка актуалізує підозрілість, схильність 
сприймати оточуючих людей як потенційно небезпечних та здатних 
своєю поведінкою та вчинками завдати шкоди благополуччю суб’єкта 
– обманути, скористатися щирістю в корисливих цілях, зрадити та ін. 
Ця схильність виступає у ролі особистісної диспозиції та поступово 
переноситься на широкий клас ситуацій міжособистісних стосунків, 
поширюється практично на всіх оточуючих людей.  

Когнітивний компонент недовіри (впевненість у наявності нече-
сних намірів інших людей) впливає на світосприйняття особистості, 
завдяки якому будується власна внутрішня модель (когнітивна модель, 
конструкт) оточуючої дійсності, що включає набір імпліцитних уяв-
лень, базових переконань стосовно недоброзичливості навколишнього 
світу та нечесності інших людей. В процесі взаємодії людині часто 
буває необхідним визначитись, чи можна довіряти партнеру, чи ні. 
Якщо у людини превалює модель світу, в який відповідне місце посі-
дає недовіра, вона схильна відчувати небезпеку кожен раз, коли необ-
хідно вступати у взаємодію з оточуючими та передбачає наперед зло-
вживання довірою з боку іншої людини.  
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Концепт базових (глибинних) переконань досить широко засто-
совується в когнітивній, соціальній, клінічній психології, а також в 
рамках психотерапії та психології посттравматичного стресу. Під гли-
бинними переконаннями (стосовно себе, інших людей та світу в ціло-
му) розуміють фундаментальні настанови, узагальнені судження, схе-
ми, когниції, особистісні конструкти, більшість яких є імпліцитними 
та неусвідомлюваними (Е. Еріксон, А. Бек, Дж. Бек, Р. Янофф-Буль-
ман). В концепції Е. Еріксона недовіра є базовою настановою особис-
тості, що формується у перші роки життя дитини, головною причиною 
виникнення якої виступає ненадійність матері та неспроможність на-
дати необхідну турботу та любов дитині, забезпечити почуття безпеки 
[7, с. 110]. Сформоване базисне почуття недовіри у ранньому дитинст-
ві надалі буде проявлятися у всій своїй повноті на більш пізніших ста-
діях особистісного розвитку у певній формі вираженого відчуження, 
страху, підозрілості та побоювань за власне благополуччя. 

Роль глибинних переконань особистості розкривається в теорії 
прихильності Дж. Боулбі та його послідовників, в якій визначається, 
що досвід відношень з близьким дорослим (насамперед з матір’ю), 
формується протягом першого року життя та породжує прихильність 
особистості, яка багато в чому визначає подальший хід психічного й 
особистісного розвитку людини [8, с. 91]. Центральною категорією 
теорії прихильності є поняття робочої моделі (working model), що ви-
значається як глибинна структура самосвідомості, яка не усвідомлю-
ється індивідом, але скрізь неї він сприймає і усвідомлює навколишній 
світ, сприймає та інтерпретує життєві події. При надійній прихильнос-
ті дитина сприймає оточуючий світ як такий, що заслуговує довіри, а 
ненадійна прихильність призводить до виробки песимістичного на-
строю і сприйняття світу як непередбачуваного та небезпечного [9, с. 
56]. В подальшому, типовими значущими подіями дитинства, що мо-
жуть сформувати негативні переконання, є незлагоди між батьками 
або іншими членами родини; розлучення батьків; погані відносини з 
родичами, вчителями, однолітками; ситуації, у яких дитина пережива-
ла сором; смерть близької людини; насильство та ін. [10, с. 172]. Гли-
бинні переконання поступово накопичуються і перетворюються в ког-
нітивні структури свідомості (схеми), котрі активуються під час вини-
кнення аналогічної ситуації і які залишаються відносно стабільними на 
всьому життєвому шляху особистості. 

Американською дослідницею Р. Янофф-Бульман в рамках ког-
нітивної теорії психічної травми досліджувалась суб’єктивна картина 
світу осіб, які у своєму досвіді переживали психічну травму. На думку 
автора, психічна травма являє собою зміну базисних переконань осо-
бистості стосовно доброзичливості-ворожості навколишнього світу, 
його справедливості, а також стосовно цінності і значимості власного 
«Я» [11; 7]. Завдяки наявності адекватних базових переконань людина 
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відчуває захищеність та довіру до світу, а також власну стабільність. 
Але базові переконання можуть змінюватися під впливом певних си-
туацій, що формують негативний або травматичний досвід. Для біль-
шості здорових людей та людей, які успішно подолали посттравматич-
ний стресовий розлад, характерні базові переконання в тому, що у світі 
доброго більше, ніж поганого, а також цінності власного «Я». В про-
тилежному випадку, індивід додержується уявлень про світ як неспра-
ведливий та небезпечний, втрачає впевненість у власній захищеності, у 
внутрішній картині світу переважають переконання щодо ворожості 
оточуючого світу, а також власну вразливість й безпорадність.  

Мета дослідження: емпірично довести наявність зв’язку міжо-
собистісної недовіри з базовими переконаннями особистості щодо на-
вколишнього світу, власного «Я», а також способів взаємодії між «Я» і 
навколишньою дійсністю.  

Методи дослідження 
1. Авторський опитувальник міжособистісної недовіри (ОМН) – 

спрямований на виявлення рівня міжособистісної недовіри, складаєть-
ся з 24 тверджень і містить 3 шкали: 

– недовіра іншим людям (незнайомим та малознайомим людям, 
які складають оточення індивіда і з якими він має взаємодіяти); 

– недовіра знайомим (приятелям, колегам, сусідам, працівникам 
певних галузей, з якими пов’язана діяльність індивіда та з якими 
він має певні стосунки);  

– недовіра близьким (найближчого оточення індивіда, до якого 
відносяться батьки, родичі, близькі друзі та кохані).  
2. Методика дослідження базових переконань особистості 

Р. Янофф-Бульман (адаптована М. А. Падун, А. В. Котельниковою) – 
спрямована на вимірювання трьох базових (глибинних) переконань 
особистості: щодо навколишнього світу і власного «Я», а також засо-
бах взаємодії «Я» зі світом [12, с. 98–106]. Методика містить 37 твер-
джень, всі базові переконання зведені у 5 шкал:  

– Базове переконання стосовно доброзичливості-ворожості на-
вколишнього світу – відображає переконаність або сумніви ін-
дивіда в тому, що довіряти оточуючому світу безпечно (субш-
кала «Доброзичливість навколишнього світу»). 

– Базове переконання у справедливості навколишнього світу – ха-
рактеризує переконання індивіда щодо принципів розподілу ус-
піхів та невдач, складається з двох категорій: «Справедливість» 
(впевненість, що у світі діють закони справедливості і кожна 
людина отримує те, що заслуговує) та «Контроль» (перекона-
ність у можливості контролювати події, що відбуваються у жит-
ті). 

– Базове переконання стосовно цінності та значущості власного 
«Я», характеризується показниками двох субшкал: «Образ Я» 
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(переконаність індивіда, що він гарна та гідна людина) та «Уда-
ча» (переконаність у власній удачі та везінні).  
В емпіричному дослідженні взяли участь 120 осіб (36 чоловіків 

та 84 жінки) віком від 17 до 75 років, середній вік - 31,2 роки. Респон-
денти – студенти одеських ВНЗ, а також працівники державних органі-
зацій та підприємств м. Одеси. Респондентам пропонувалось оцінити 
ступінь згоди або незгоди з тим або іншим твердженням, використо-
вуючи шкалу оцінок в діапазоні від 1 до 5 балів (де 5 – повна згода з 
твердженням) для опитувальника ОМН, та від 1 до 6 (де 6 – повна зго-
да з твердженням) для методики дослідження базових переконань осо-
бистості Р. Янофф-Бульман. Для аналізу результатів дослідження ми 
використовували кореляційний аналіз за допомогою коефіцієнта Пір-
сона, статистичну значущість отриманих даних визначено на підставі 
t-критерію Стьюдента. 

За даними кореляційного аналізу результатів дослідження ви-
явилося, що всі шкали міжособистісної недовіри мають статистично 
значущі негативні зв’язки зі всіма п’ятьма субшкалами методики дос-
лідження базових переконань особистості (табл.). 

 
Таблиця  

Взаємозв’язок особливостей базових переконань (за методикою 
дослідження базових переконань особистості Р. Янофф-Бульман)  

і рівнем міжособистісної недовіри (за ОМН) 
 

Базові переконання 
Недовіра 

оточуючим 
Недовіра 
знайомим 

Недовіра 
близьким 

щодо доброзичливості навколиш-
нього світу -0,59*** -0,62*** -0,55*** 

щодо справедливості навколиш-
нього світу -0,33** -0,30** -0,32** 

щодо цінності «Я» -0,21* -0,30** -0,16* 

щодо власній удачі -0,37*** -0,24* -0,18* 

щодо можливості контролювати 
події життя -0,17* -0,19* -0,15* 

 
Примітки:* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 
Виявлені взаємозв’язки свідчать, що для індивідів з високим рі-

внем міжособистісної недовіри притаманні негативні базові переко-
нання стосовно навколишнього світу та власного «Я». Навколишній 
світ та об’єкти соціального оточення сприймаються як джерело небез-
пеки, що призводить до невпевненості у власних силах та захищеності, 
почуття власної вразливості, що в свою чергу змушує суб’єкта відно-
ситися до інших з побоюванням та ворожістю, намагатися уникати 
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довірливих та відкритих контактів з оточуючими людьми. У внутріш-
ній картині світу переважають песимістичні уявлення про те, що у сві-
ті більше лиха та ніж добра, діють закони несправедливості, події від-
буваються випадково, їх не можна контролювати і від власних можли-
востей суб’єкта майже нічого не залежить.  

Негативний травматичний досвід у деяких осіб впливає на стру-
ктуру базових переконань особистості, сприяє формуванню внутріш-
ньої моделі оточуючої дійсності з негативним забарвленням. Базові 
переконання стосовно недоброзичливості оточуючого світу являються 
змістовною характеристикою імпліцитної моделі дійсності та висту-
пають когнітивним компонентом міжособистісної недовіри як особис-
тісної диспозиції. Люди з перевагою негативних базових переконань 
стосовно світу та власного «Я» зазнають труднощів у подоланні про-
блемних та критичних ситуацій, що виникають, не схильні приймати 
підтримку та допомогу від інших людей, у тому числі від найближчого 
кола соціального оточення, гостро відчувають протистояння між «Я» 
та оточуючим світом, відчувають себе невпевненими у власних мож-
ливостях і силах змінити ситуацію – все це зумовлює виникнення но-
вого витку у закріпленні внутрішньої моделі дійсності з перевагою 
негативного ставлення до дійсності.  

Висновки.  
1. Міжособистісна недовіра – особистісна диспозиція, яка вияв-

ляється у схильності індивіда сприймати оточуючих людей як потен-
ційно небезпечних і здатних завдати шкоди особистісному благопо-
луччю суб’єкта – обманути, скористатися щирістю в корисливих цілях, 
зрадити та ін. За надмірної недовіри до оточуючих людей особистість 
обирає відповідну стратегію поведінки – уникнення соціальної взаємо-
дії. Формується схильність сприймати оточуючих людей та життєві 
ситуації міжособистісної взаємодії як такі, що несуть загрозу особисті-
сному благополуччю індивіда, в результаті чого особистість постійно 
очікує на небезпеку з боку інших людей і намагається уникати відвер-
тих стосунків з оточуючими. 

2. Когнітивна модель навколишньої дійсності, що включає набір 
глибинних переконань щодо доброзичливості – ворожості навколиш-
нього світу, значущості власного «Я», способів взаємодії «Я» з навко-
лишньою дійсністю, є імпліцитною картиною світу індивіда, через яку 
переломлюється сприйняття подій та ситуацій дійсності. 

3. У людей з певними особливостями та викривленою картиною 
світу щодо навколишньої дійсності травматичний досвід, що виникає у 
результаті суб’єктивного переживання критичних життєвих ситуацій, 
виступає одним з факторів формування міжособистісної недовіри.  

4. Наявні статистично значущі позитивні кореляційні зв’язки 
між трьома видами міжособистісної недовіри та шкалами базових пе-
реконань особистості щодо світу та власного «Я» дають підставу стве-
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рджувати, що існує взаємозалежність цих параметрів. Особистостям з 
високим рівнем міжособистісної недовіри притаманні негативні базові 
переконання щодо недоброзичливості, несправедливості навколиш-
нього світу, невпевненість у власній спроможності подолати труднощі 
та удачливості. Міжособистісна недовіра характеризується наявністю в 
індивіда спотвореної картини світу, в якій провідне місце займає пере-
конаність у недоброзичливості намірів оточуючих.  

Перспективу нашого дослідження становитиме використання 
наративного аналізу для визначення впливу негативних подій та ситу-
ацій індивідуального життєвого досвіду особистості на формування 
міжособистісної недовіри. 
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ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

ОБРАЗУ ТІЛА 
  
Проблема. Стандарти фізичної привабливості в сучасному сус-

пільстві викликають неабияку цікавість. І не лише тому, що розвинуте 
тіло – ознака здоров’я; сьогодні воно все частіше стає ознакою статусу, 
бо відображає матеріальні можливості людини (витрати на повноцінне 
харчування, відвідування тренажерних залів, наявність часу на заняття 
фізкультурою, подекуди витрати на пластичні операції). Людському 
тілу приділяється все більше уваги: воно стає рекламним символом, 
товаром (косметична хірургія, виробництво косметики), а також кри-
терієм оцінки при сприйманні іншої людини. Тіло стає символом, де 
«сплавляються у єдине ціле суспільна ідеологія і особистісна ідентич-
ність» [1, с. 71]. Причому якщо раніше це стосувалося виключно жі-
нок, то з ХХ ст. більш жорсткі вимоги до тіла почали поширюватися і 
на чоловіків. 

Реалізація стереотипів фізичної привабливості стала важливим 
аспектом гендерних стосунків. Поступово особливий акцент у них ро-
биться на гендерний дисплей («виглядати як»), оскільки особистісні та 
соціальні характеристики гендерної ідентичності стають усе більш роз-
митими. А тому, з одного боку, вимоги до статево-типового вигляду 
стають усе чіткішими (наприклад, уведення дрес-коду), а з іншого, по-
роджують соціальний опір (поява метросексуалів, моди унісекс тощо). 

Цей феномен, у свою чергу, призводить до підвищення інтересу 
до власного вигляду, зокрема і фізичного тіла, у все більшої частини 
суспільства, особливо молоді. Все частіше спостерігаються випадки 
порушення харчової поведінки, депресій та фобій, пов’язаних з влас-
ним тілом та зовнішністю. Зазначені явища неможливо коректувати 
виключно медичними засобами, оскільки вони мають не стільки пси-
хосоматичне, скільки соціальне походження. 

Вивчення образу фізичного Я в психології групується навколо 
кількох проблем. По-перше, це вивчення ідеального образу тіла (сус-
пільні вимоги, стереотипи в ЗМК). Цей напрям широко представлений 
в американській соціальній психології [2; 3].  

По-друге, вплив суспільних стандартів на сприймання людиною 
власного тіла. Ця проблема включає цілу низку аспектів, зокрема по-
рушення харчової поведінки під впливом стандартизації вимог до фі-
зичного образу, особливо в підлітковому віці. Так, приблизно 1% усіх 
американок від 12 до 25 років (а особливо від 12 до 18 років) стражда-
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ють від анорексії (страх перед зайвою вагою, відмова від їжі) [4]. Це 
захворювання вважається досить серйозним, оскільки від 5 до 18% 
хворих помирає. Булімією (синдром переїдання і блювання) в США, за 
різними даними, страждає від 13 до 67% жінок (зокрема кожна третя 
дівчина-підліток). 

Поряд з тим вивчається вплив сприймання фізичного Я на різ-
номанітні аспекти особистості: рівень домагань, самопочуття тощо. 
Одним з найважливіших аспектів соціального і психологічного буття 
людини є її ставлення до самої себе, до своєї особистості. Ставлення 
до самого себе в загальному контексті психологічного вивчення осо-
бистості розглядається як питання про її самосвідомість, про особис-
тість як Я, що в якості суб’єкта певним чином «присвоює» все, що ро-
бить людина, і свідомо чи несвідомо «відносить» до себе власні справи 
і вчинки. Одним з аспектів соціальних уявлень про людину, її місце в 
суспільстві є уявлення про тіло. В дослідженнях Р. Бернса [5], 
В. В. Століна [6], О. О. Бодальова [7] підкреслюється, що розміри тіла 
та його форма є важливим джерелом формування уявлень про власне 
Я. Зовнішність, як ніщо інше, здатна викликати цілком певну соціаль-
ну реакцію. Цей зворотній зв’язок здійснює сильний вплив на форму-
вання самосприймання індивіда. Культурно зумовлені стереотипні 
реакції, соціальні норми та очікування – все це вказує індивіду на не-
бажаність суттєвих відхилень форм і розмірів його тіла від стандартів 
(І. В. Грошев, 2000; А. Г. Черкашина, 2002) [8; 9]. 

По-третє, фактори, що впливають на формування образу тіла та 
провокують адекватну або порушену харчову поведінку, зокрема особ-
ливості виховання в сім’ї, гендерна ідентичність, стосунки в референт-
них групах тощо. Наприклад, виявлено, що для міських жінок, у яких є 
можливість отримання освіти, побудови кар’єри і вибору партнера ху-
дорлявість є синонімом ідеалізованої краси (Lee, 1996) [10]. Жінки ж, що 
живуть в сільській місцевості, навпаки, все ще відчувають значний пат-
ріархальний вплив, а тому в сільському оточенні повнота тіла як і рані-
ше символізує продуктивність і здоров’я (Swami et al., 2006) [11]. 

Цікавим напрямом досліджень є вивчення впливу гендерної іде-
нтичності на формування образу фізичного та соціального Я. Так, за-
рубіжними вченими з’ясовано, що гендерні ролі пов’язані зі змінами 
харчової поведінки та задоволеністю формою тіла (Т. Парсонс, 1980; 
В. Суемі, А. Фернхем, 2009) [3]; гендерні ролі корелюють зі сприй-
манням тіл людей іншої статі (Wiggins et al., 1968) [12]. За даними Ла-
вракас (Lavrakas, 1975) жінки, які виконують традиційну жіночу ген-
дерну роль, віддають перевагу маскулінній чоловічій тілобудові (V-
подібній формі тіла) на відміну від «традиційних» жінок. Однак біль-
ша частина цих даних була отримана кілька десятиріч тому і вимагає 
перегляду з врахуванням реалій сучасності [13]. Результати більш піз-
ньої роботи (Swami et al., 2007) свідчать про те, що люди, які дотри-
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муються традиційних гендерних ролей (яскраво вираженої маскулін-
ності або фемінінності), й перевагу надають «традиційно» привабли-
вим формам тіла [14]. У жінок – це фігура у вигляді піщаного годин-
ника, у чоловіків – V-подібна та м’язово розвинута. Індивідууми, котрі 
обирають більш «вільні» гендерні ролі, демонструють меншу залеж-
ність від зазначених стереотипів. 

Вітчизняна соціальна психологія напрацювала ще недостатню 
кількість теоретичних та практичних даних з цієї проблеми. Наразі 
існує невелика кількість робіт, присвячених проблемі гендерно-
соціальних атрибутів зовнішності (М. А. Буракова); вивчаються уяв-
лення про способи оформлення зовнішності маскулінного та фемінін-
ного типу особистості (О. О. Бодальов, В. А. Лабунська) [15]. 

На сучасному етапі розвитку науки спостерігається низка про-
блем, пов’язаних з: 1) суперечливістю методологічних настанов; 2) 
відсутністю загальновизнаної термінології, пов’язаної як з вивченням 
гендерної ідентичності та її характеристик, так і з самоставленням і 
образом тіла; 3) нагромадженням розрізнених й суперечливих емпіри-
чно отриманих фактів. 

Метою статті є вивчення особливостей сприймання тіла та осо-
бливостей харчової поведінки в осіб з різним типом гендерної іденти-
чності. Предметом виступає образ Я, об’єктом – залежність оцінки 
фізичного Я від типу гендерної ідентичності особистості. 

Методи та організація дослідження. В ході дослідження було 
використано ряд методик, а саме: а) BSRI [16], націлена на вимір мас-
кулінності/ фемінінності. Зазначену методику було модифіковано, ди-
хотомічна шкала відповідей («так» чи «ні») була замінена на семиба-
льну; б) голландський опитувальник харчової поведінки (DEBQ, 1986) 
[17] містить три шкали: обмежувальної харчової поведінки (свідомі 
зусилля, спрямовані на досягнення та підтримування бажаної ваги че-
рез самообмеження в харчуванні), емоціогенної поведінки (бажання 
поїсти виникає на негативні емоційні стани), екстернальної харчової 
поведінки (бажання їсти виникає через людей, що їдять, та у відповідь 
на вигляд їжі); опитувальник для дослідження образу тіла [17]. В дос-
лідженні прийняли участь студенти заочного відділення психолого-
педагогічного факультету Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка: 50 жінок у віці 21–33 років та 12 
чоловіків у віці від 24 до 40 років. Математико-статистична обробка 
результатів здійснювалась за допомогою пакету комп’ютерних про-
грам SPSS (кореляційний, факторний аналіз, t-критерій Ст’юдента). 

Аналіз результатів. Порівняльний аналіз результатів, отриманих 
на чоловічій та жіночій виборках, дозволяє говорити лише про певні 
тенденції, оскільки виборка не рандомізована. Достовірних статистич-
них відмінностей в проявах харчової поведінки між чоловіками та жін-
ками виділено не було, однак обмежувальна поведінка більше виражена 
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у жінок. Середній показник по даній групі 2,344 ± 0,926, тоді як стандар-
тні межі за методикою DEBQ за шкалою обмежувальної поведінки 
2,41…2,43. У чоловіків цей показник значно менший – 1,854 ± 0,921; 
можливо тому, що вони менш схильні витрачати зусилля на досягнення 
або підтримку бажаної ваги через самообмеження в харчуванні. 

Цікаво, що на противагу очікуванням, і жінки і чоловіки проде-
монстрували порівняно низький рівень емоціогенної поведінки (1,739 
± 0,64 та 1,695 ± 0,714 відповідно при нормі 1,88…2,03). Таким чином, 
опитувані не схильні відчувати голод у відповідь на негативні емоційні 
стани (роздратування, гнів, очікування неприємностей, самотність, 
збудження, нудьга). А ось екстернальна харчова поведінка – бажання 
поїсти викликане зовнішнім виглядом їжі, її запахом, виглядом інших 
людей, що їдять, – відповідає статистичній нормі (2,68…3,22). У чоло-
віків та жінок ці показники майже не відрізнялися: 3,173 ± 0,795 та 
3,102 ± 0,6 відповідно. 

Достовірні статистичні відмінності за t-критерієм Ст’юдента 
(р≤0,05) між чоловіками та жінками були виявлені лише за показниками 
сприймання власного тіла. Згідно з гендерними ролями, як і очікувалося, 
у жінок показники невдоволення тілом значно вищі (15,29 ± 11,012), ніж 
у чоловіків (9,0 ± 6,434). Такі дані відповідають світовій тенденції, за 
якими жінки, як соціальна група, набагато більше невдоволені власним 
тілом, і ця невдоволеність значно зросла за останні 25 років [18]. 

В подальшому, при аналізі типів гендерної ідентичності та їх 
впливів на харчову поведінку й образ тіла, використовувалися лише 
дані жінок. Для розподілу за типами гендерної ідентичності викорис-
товувалися середні показники маскулінності та фемінінності за мето-
дикою BSRI по групі. На нашу думку, це більш точний спосіб визна-
чення типу, ніж за формулою [19]. Були отримані такі дані для жінок: 
маскулінність – 91,1 ± 14,895; фемінність – 96,94 ± 15,2. В результаті 
11 жінок було віднесено до маскулінного типу, 12 – до фемінінного, 16 
– до андрогінного та 11 – до недиференційованого. 

Статистично достовірні відмінності (р≤0,05) за однофакторним 
ANOVA були виявлені за двома показниками: обмежувальною харчо-
вою поведінкою та сприйманням образу тіла. Так, найбільший диско-
мфорт при сприйманні власного тіла передбачувано переживали фемі-
нінні жінки (середній показник по групі – 20,5 ± 12,57, при чому за 
Опитувальником дослідження образу тіла 20 балів вважається верх-
ньою межею норми). Цікаво, що найнижчі показники (10,75 ± 7,45) 
зафіксовано у андрогінного типу (що підтверджує гіпотезу С.Бем про 
його найбільшу адаптованість [20; 21]); тоді як показники недиферен-
ційованого типу наближалися до результатів фемінінної групи – 19,34 
± 13,47. Маскулінні особи за даними близькі до андрогінних – 12,18 ± 
7,83. Зважаючи на те, що розбіжності в середині кожної підгрупи до-
сить великі, ми можемо зауважувати лише певні тенденції. 
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Для того щоб з’ясувати, чи дійсно особи фемінінного типу ма-
ють підстави для хвилювань з приводу власної тілобудови, ми вираху-
вали індекс маси тіла (ІМТ) для кожного типу за формулою: ІМТ = 
вага : зріст2. Було виявлено, що якраз даний тип має найнижчий ІМТ = 
19,12 (при нормі до 20). Найбільшу вагу в середньому мають особи 
недиференційованого типу (ІМТ = 23,86). 

Серед шкал DEBQ особливо нас цікавила обмежувальна харчо-
ва поведінка, тобто схильність до голодування та дієт. Як і в поперед-
ньому випадку, найменше використовували подібну поведінку особи 
андрогінного типу (1,868 ± 0,558), а найбільше – особи недиференці-
йованого типу (2,872 ± 1,03) (статистично достовірні відмінності на 
рівні р≤0,05). Проміжне положенні займали фемінінний (2,383 ± 1,049) 
та маскулінний (2,464 ± 0,878) типи. 

Відмінності в емоціогенній поведінці між особами з різним ти-
пом гендерної ідентичності незначні: найнижчий показник у маскулін-
них осіб (1,5 ± 0,4), найвищий – у фемінінних та недиференційованих 
(по 1,84 ± 0,65). Також невеликі коливання у екстернальній харчовій 
поведінці: найвищий показник у фемінінного типу (3,358 ± 0,596), а 
найнижчий – у недиференційованого (2,918 ± 0,768). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що найбільшу невдо-
воленість власним тілом переживають фемінінні жінки, як правило 
тому, що вони «заїдають» свої емоції та реагують на вигляд їжі і лю-
дей, що харчуються. Хоча реальних підстав для хвилювання в них не 
так вже і багато: їх вага, зазвичай, не виходить за межі норми. Най-
більш благополучними, тобто найменш фрустрованими власною зов-
нішністю та харчовою поведінкою, є особи андрогінного типу, які до-
сить позитивно сприймають своє фізичне Я. 

В ході нашого дослідження нас цікавили фактори, які провоку-
вали обмежувальну харчову поведінку. Зрозуміло, що вона пов’язана з 
образом тіла (rs=0,447 при р≤0,01), але цікаво, що вона не залежна від 
ваги. Це ще раз доводить, що у розвитку анорексії та булімії часто бі-
льшої ваги набувають не соматичні, а психологічні та соціально-
психологічні фактори. 

Цікавими виявилися кореляти рівня маскулінності з показника-
ми: віку (rs=0,296 при р≤0,05), тобто, чим старші жінки, тим частіше 
вони проявляють саме інструментальні якості; зросту (rs=0,488 при 
р≤0,01); образу тіла (rs=–0,428 при р≤0,01), тобто чим вищі показники 
маскулінності, тим менше переживає жінка про власну зовнішність. 
Оцінка тіла прямо пов’язана з емоціогенною поведінкою (rs=0,331 при 
р≤0,05).  

В ході факторного аналізу (оскільки шкали були ранговими, бу-
ло здійснено z-перетворення) було виділено 5 факторів, що пояснюють 
54,175% загальної дисперсії. Перший фактор (вклад в загальну диспер-
сію – 27,681%) був утворений характеристиками, що описують фемі-
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нінність; це природно, оскільки для жінок осердям їх гендерної іден-
тичності виступають саме експресивні риси. В даний фактор увійшли 
15 з 20 фемінінних характеристик з факторними навантаженнями 
0,81…0,57. Цікаво, що було декілька виключень з маскулінного пере-
ліку: надійна (0,755), честолюбна (0,727), самодостатня (0,601), індиві-
дуаліст (0,589), має аналітичний розум (0,559). Все це дозволяє позна-
чити даний фактор як «Фемінінність». 

Другий фактор (вклад – 10,918%) поєднав інструментальні риси: 
сильна особистість (0,729), захищає свої переконання (0,719), має здіб-
ності лідера (0,687), несором’язлива (0,643), діє як лідер (0, 637), непе-
редбачувана (0,617), любить змагатися (0,592), бажає мати певну пози-
цію (0,544), любить ризик (0,518), що дозволяє позначити даний фак-
тор як «Маскулінність». 

Нас цікавило перш за все особливості сприймання власного тіла 
та характеристики, з якими воно пов’язане. Даний параметр утворив 
третій фактор (вклад – 5,84%). До нього увійшли такі дескриптори: 
наполеглива (0,806), домінантна (0,591), вміла (0,587), позитивний об-
раз тіла (0,544), добросовісна (0,536), спортивна (0,53), екстернальна 
харчова поведінка (–0,5). Це дає нам підстави позначити даний фактор 
як «Позитивний образ тіла». Особливо підкреслимо, що у свідомості 
жінок дане явище пов’язане з вольовими проявами особи, спрямова-
ними на спортивну, а не на харчову поведінку. Тобто важливо, на дум-
ку опитаних, послідовно займатися спортом та не піддаватися на хар-
чові провокації, але не фіксуватися на обмеженні їжі. Такий підхід, 
безумовно, більш корисний і з медичної точки зору. 

Четвертий фактор (вклад – 5,071%) увібрав негативні, з точки 
зору ре-спонденток, прояви жіночої гендерної ідентичності: полюбляє 
лестощі (0,612), неорганізована (0,542), емоціогенна поведінка (0,524), 
важко приймає рішення (0,51). Це дозволяє позначити даний фактор як 
«Негативні прояви жіночності». 

В останній, п’ятий, фактор (вклад – 4,665%) увійшли характерис-
тики, пов’язані зі ставленням до ваги: вага (0,758), демонстративна по-
ведінка (–0,514), агресивна (0,5). Даний фактор важко проінтерпретува-
ти, але на нашу думку, йдеться про те, що демонстративні люди прикла-
дають зусилля, щоб зменшити вагу, а агресивні намагаються захистити 
своє право бути таким якими вони є, тобто перекладають відповідаль-
ність у оцінках на оточуючих. Даний фактор ми позначили як «Вага». 

 На основі всього вищезазначеного можемо зробити такі висновки. 
1. Слідування стандартам привабливості є одним з адаптивних 

психологічних механізмів, який забезпечує активність у спілкуванні. 
Але важливо, щоб такі еталони були об’єктивно досяжними для знач-
ної кількості людей, оскільки нині замість того, щоб змінити доволі 
нереалістичний ідеал як жіночого, так і чоловічого тіла, суспільство 
вигадує різноманітні засоби їх досягнення. Часто це породжує психо-
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логічні, а інколи й медичні проблеми, адже людина зосереджується на 
недосконалій зовнішності, переживає негативні емоції і може зверну-
тися до таких засобів корекції фігури, які руйнують її здоров’я. 

Домінуючими у формуванні ставлення до свого тіла є не медич-
ні вимоги, а соціальні та культурні стандарти, які відбиваються у ви-
словлюваннях осіб з референтних груп. 

2. Чоловіки менш негативно ставляться до свого тіла, а жінки де-
монструють значну невдоволеність своїм зовнішнім виглядом. Причому 
невдоволення не залежить від реальної ваги (зустрічаються як особи з 
надлишковою вагою, але задоволені своїм фізичним Я, так і навпаки). 

3. Найбільш негативно до власного тіла ставляться жінки фемі-
нінного типу. У них виражена як емоціогенна харчова поведінка (звер-
таються до їжі в разі переживання гніву, збудження, роздратування, в 
очікуванні неприємностей тощо), так і екстернальна харчова поведінка 
(реагують на вигляд їжі та людей, що харчуються). 

4. Найменш фрустрованими своїм фізичним Я виявилися пред-
ставниці андрогінного типу. Це явище дозволяє підвищити ефектив-
ність психотерапії, звертаючись не лише до корекції харчової поведін-
ки, але й особливостей переживання гендерної ідентичності. Маску-
лінний та недиференційований типи посідають в оцінюванні власного 
тіла проміжне положення, причому маскулінні ближчі до андрогінних, 
а недиференційовані – до фемінінних осіб. 

5. Більш позитивно, незалежно від типу гендерної ідентичності, 
ставляться до власного тіла жінки, які наполегливо, послідовно, доб-
росовісно докладають фізичних зусиль для підтримування форми (за-
рядка, відвідування фітнесклубів, басейну та салонів краси, заняття 
танцями тощо). Причому тіло може бути далеким від досконалості, але 
усвідомлення своїх зусиль та вольового контролю підвищує задоволе-
ність образом фізичного Я. 

6. Актуальнее завдання для подальших досліджень – виявити 
зв’язок гендерної ідентичності та образу тіла у чоловіків, а також 
з’ясувати перелік соціальних факторів (статус у групі та суспільстві, 
спрямованість особистості, досвід взаємин з іншою статтю тощо), що 
впливають як на побудову образу тіла, так і на актуалізацію екстрема-
льних форм харчової поведінки.  
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КОНФРОНТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ПАРАДИГМІ ГРУПОВОЇ 

ДИНАМІКИ 
  
Проблема. Практика ведення групової тренінгової роботи як 

популярного методу демонструє в цілому позитивні результати чи то 
у сфері навичкового, чи психотерапевтичного, або ж соціально-
психологічного тренінгу. Тренінгові групи дійсно мають неабияку 
ефективність у психологічній допомозі особистості, що виражається 
у ряді переваг групової роботи над індивідуальними видами допомо-
ги. Ці переваги було ґрунтовно окреслено ще 1982 року К. Рудеста-
мом. Серед них: груповий досвід протидіє відчуженню, допомагає 
вирішенню міжособистісних проблем; група відображає суспільство 
в мініатюрі; з’являється можливість отримання зворотного зв’язку та 
підтримки від людей зі схожими проблемами; людина навчається 
нових умінь, експериментує з різними стилями відносин у різних 
позиціях; відбувається ідентифікація «себе» з «іншим»; група полег-
шує процеси саморозкриття, самодослідження та самопізнання; має 
місце економічна вигода; взаємодія в групі викликає напругу, яка 
допомагає прояснити психологічні проблеми учасників [1, с. 12–13]. 
Останнє положення, однак, змусило нас замислитися над виникнен-
ням та процесом формування такої напруги, яку означили конфрон-
тацією окремого учасника, тобто його особистості, з тренінговою 
групою в цілому, враховуючи основні параметри групової динаміки. 
Групова динаміка у цьому контексті здається нам явищем, яке може 
пояснити природу протидії особистості та групи, оскільки є «сукуп-
ністю тих динамічних процесів, які одночасно відбуваються в групі в 
певну одиницю часу і які знаменують собою рух групи від стадії до 
стадії, тобто її розвиток» [2, с. 132]. 

Проблема взаємодії на рівні «особистість-група» частково розг-
лядалась у працях Л. Е. Орбан-Лембрик, М. М. Скорик, Дж. Сміт [3–5]. 
Останні публікації з питання групової динаміки пов’язані з доробком 
П. П. Горностая, Г. Є. Мошек, Л. А. Гомби, Л. П. Піддубної [6–8]. Однак 
досі не було системно розглянуто процес конфронтації особистості з 
тренінговою групою з огляду на основні механізми групової динаміки, 
як виникає та функціонує така конфронтація, до чого вона призводить та 
у чому полягає її значення. Підхід групової динаміки до трактування 
явища конфронтації розширить цілісне уявлення про функціонування 
особистості в тренінговій групі та надасть простір для аналізу ефектив-
ності тренінгової діяльності як виміру малої групи. 
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Мета статті: проаналізувати механізми конфронтації особис-
тості з тренінговою групою в контексті фаз групового розвитку, розк-
рити її цінність для переходу особистості на новий рівень розвитку. 

З огляду на те, що особистість – це поєднання рис загальнолюдсь-
кого, суспільно-значущого та індивідуально-неповторного, що втілюєть-
ся у ставленні людини до дійсності, спілкуванні з іншими людьми, вчин-
ках та поведінці [9, c. 172], важливо виокремити ті риси, які змінюють 
фокус трактування людини від чисто соціального суб’єкта до індивідуа-
льності. Цей процес індивідуалізації, в основі якого лежить механізм екс-
теріоризації, тобто соціальної віддачі особистості, творчості, передбачає 
дію суб’єктних факторів, що зумовлюють протиріччя між особистістю та 
соціумом. У такій конфронтації особистість перетворюється на індивіду-
альність, розвиваючись усупереч соціальним очікуванням і виходячи на 
якісно новий рівень свого функціонування [10, c. 106]. При цьому не слід 
розуміти це як певний етап розвитку, виділений у часі, оскільки ступені 
розвитку – це не хронологічні стадії, а скоріше характеристики деяких 
якісних результатів і досягнень, які не  завжди є послідовними.  

У цьому ракурсі актуальною є тема деякого відмежування особи-
стості від групи та переосмислення «ми»-феномена, значущість якого, 
однак, важко переоцінити [11, c. 89–90], оскільки він є важливою соціа-
льно-психологічною і особистісною характеристикою психології люди-
ни, що виражається у її можливості стати соціальною істотою, суб’єктом 
життєдіяльності, засвоїти суспільні цінності та норми. Процеси такої 
групової свідомості можна ґрунтовно простежити у роботі тренінгових 
груп, які, власне, як і особистість, дозрівають, формуються та самореалі-
зуються [10, c. 107]. У дослідженнях групової динаміки провідним є ас-
пект наявності певних соціальних та психологічних сил, що діють усе-
редині групи та призводять до розвитку й змін самих груп у цілому і 
людських стосунків у них [6, c. 37; 8, с. 221; 12, с. 108]. Сам засновник 
групової динаміки як цілого методу К. Левін визначав її як «дисципліну, 
що досліджує позитивні та негативні сили, які діють у даній групі» [13, 
с. 21]. Відповідно, природним буде припущення, що в процесі групових 
змін змінюється і ставлення особистості до групи, яке може виражатися 
в явищі конфронтації як негативній силі. Хоча наявність стійкої стадій-
ності у житті тренінгової групи не є остаточно доведеною, розглянемо 
основні фази розвитку групи як провідного елемента групової динаміки, 
а також проаналізуємо антагонізм особистості та групи на кожній з них. 

Різні теоретичні підходи до послідовності та сутнісного напов-
нення фаз розвитку тренінгової групи мають у своїй структурі, відпо-
відно, різні факти. Вдаючись до глибинного аналізу підходів та визна-
чення їх переваг та недоліків, ми змістимо фокус уваги з актуальної 
проблеми нашого дослідження, тим паче, що досить широкий огляд 
теорій розвитку груп дано 2001 року в праці Дж. Сміта [5]. Серед дос-
ліджень теорій групового розвитку, за думкою І. Ялома, найбільш ґру-
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нтовним можна вважати висновок Р. Маккензі, який зазначає, що єди-
не стале твердження на користь певної послідовності розвитку є у то-
му, що спочатку клімат у групі характеризується ростом згуртованості 
та саморозкриття, а пізніше настає стадія внутрішньогрупової напруги 
та конфлікту [14, с. 50–57]. Першу фазу за різними джерелами назива-
ють стадією орієнтації та залежності [12; 15; 16; 17], другу наповню-
ють характеристиками напруги, конфлікту, протесту домінування, бу-
нту [18, c. 267], емоційного обміну [17, c. 95], реагування на принале-
жність до групи [16, c. 204]. Очевидно, що на цьому групові зміни не 
закінчуються, тому в багатьох джерелах виділяють третій і четвертий 
етапи, які включають відповідно співпрацю, цілеспрямовану діяльність 
[12, c. 186] і фазу термінації та розставання [16, c. 208]. Враховуючи 
такі глобальні періоди розвитку тренінгової групи, виділимо відповідні 
етапи можливого виникнення особистісної конфронтації. 

На початковій стадії орієнтації та залежності у розвитку тренін-
гової групи відбувається певна адаптація особистості до нового сере-
довища [12, c. 167], яка проявляється у проективно-ретрофлексійному 
механізмі перевірки, чи безпечно у групі [19, c. 57], тому учасники 
намагаються знайти комфорт у спільних цілях, правилах і планах [15, 
c. 418]. В цьому ракурсі для особистості важливо, використовуючи 
навички соціалізації, взаємодіяти з групою без конфліктів, справджу-
вати рольові очікування, однак при цьому задовольняти свої потреби у 
самоствердженні [20, c. 40]. Природне бажання пошуків спільного з 
групою сприяє пригніченню появи конфронтації особистості з групою. 
Однак, з погляду теорії ролей у груповій динаміці, на початковому 
етапі розвитку групи важлива наявність так званої рольової комплеме-
нтарності (доповнюваності), за відсутності якої люди не виявляють 
тенденцію до зближення, якщо їхні ролі взаємно не поєднуються (не є 
конгруентними), не співпадають рольові очікування одного з партнерів 
і рольові домагання до власної рольової поведінки в іншого партнера 
по спілкуванню. «Рольовий конфлікт може бути не лише причиною 
деструктивних процесів, що ведуть до ускладнень групової взаємодії – 
аж до розпаду групових процесів, а й рушійною силою особистісного 
розвитку і механізмом групової динаміки, що веде до розвитку внут-
рішньогрупових стосунків» [6, c. 38–40]. У такому випадку антагонізм 
особистості та групи можна вважати конструктивним. 

Зважаючи на те, що на початковому етапі групових змін спосте-
рігається також велика залежність від тренера, яку З. Фройд називав 
«потребою бути керованим необмеженою силою, надзвичайною пот-
ребою в авторитеті, жагою покірності», тобто діють інтроективні ме-
ханізми психологічного захисту [19, c. 58], ще одним джерелом конф-
лікту можна назвати суперництво. Учасники групи часто змагаються 
один з одним за право отримувати більшу частку уваги ведучого або за 
можливість виступати у певній особливій ролі: найвпливовішої, пова-
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жної, чутливої, потерпілої або нужденної людини. Клієнти (дії яких 
можна пояснити неусвідомлюваними пережитками суперництва між 
сіблінгами) постійно вишукують ознаки того, що терапевт надає пере-
вагу комусь із них [18, c. 200–205]. 

Перебування у групі на початковому етапі сприяє регресії та ви-
вільненню ірраціональної, нецивілізованої складової кожного індивіда, 
що входить до її складу. У молодій групі також чітко відчувається ат-
мосфера тривоги (через страх опинитися у центрі огляду, сорому, від-
чуженості оточення, відчуття безсилля), і іноді ці настрої знаходять 
собі вихід у жорсткій конфронтації. Ще одним джерелом неприязні 
стають упереджені уявлення, які є способом послаблення тривоги: лю-
дина вірить, що вже знає іншу, однак це ще далеко не так [21, c. 80]. 

У цей же період відбувається формування групових цілей та 
норм, коли питання конфронтації також має місце при особистісних 
розбіжностях, але помітною є тенденція її приховування. Це виявля-
ється у механізмі зовнішньої конформності, яка «констатується там і 
тоді, де і коли фіксується наявність конфлікту між думкою індивіда та 
думкою групи і подолання цього конфлікту на користь групи» [2, c. 
136]. Звичайно, явище конформності є цінним для розвитку групи, зо-
крема її згуртованості, проте перебільшений конформізм змушує лю-
дину наслідувати групову думку у всьому, або демонструвати себе як 
пристосуванця. Такий соціально негативний маркер також стає причи-
ною протиріч, коли особистість протиставляє себе групі, як незалежна 
одиниця протиставляється безвідповідальній спільноті. 

Далі група переходить до стадії напруги та конфлікту, пов’я-
зану з питаннями міжособистісного домінування, потребами у самост-
вердженні та прояві себе. Якщо висловлюватися гештальт-лексикою, 
тут діє проективний механізм регуляції меж контакту [19, c. 58]. Дійс-
но, деяка частка антагонізму на цьому етапі може виявитися проекцією 
зневаги особистості до себе, яка виявляється у неприязні. Часто воро-
жість у тренінговій групі створюється переносом або паратаксичним 
викривленням [18, с. 391]. Людина може реагувати на інших, виходячи 
не з реальності, а з образу, спотвореного досвідом попередніх відносин 
та міжособистісними потребами і страхами. «Група іноді діє як своєрі-
дна «кімната дзеркал», де знехтувані, багато разів помножені почуття 
та поведінка посилюються. Іноді людина, яка роками чи навіть на про-
тязі усього життя придушує якісь риси свого характеру або бажання, 
яких особливо соромиться, зіштовхуючись з іншою людиною, наділе-
ною тими ж рисами, тримається осторонь або відчуває по відношенню 
до неї почуття сильного, незрозумілого антагонізму» [18, c. 392].  

Іноді підґрунтям для розвитку антагонізму стають невідповідно-
сті у світоглядах, які виникають із відмінностей життєвого досвіду. 
Певна боротьба за владу в групі спостерігається, якщо у ній присутні 
учасники з сильною потребою в домінуванні. Саме вони позиціонують 
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свій життєвий досвід як єдино вірний, тому пропагують постійні дис-
кусії на тему контролю. Коли ж до групи, можливо, долучаються нові 
учасники, особливо такі, що «не знають свого місця», і, замість того, 
щоб у відповідності зі старшинством, віддати данину поваги більш 
досвідченим учасникам, вже з найперших кроків упевнено претенду-
ють на домінування [18, c. 392]. 

По мірі розвитку групи в особистості часто похитуються нарци-
сичні уявлення про себе, що породжує мстиві почуття (під дією зворо-
тного зв’язку руйнується почуття самоповаги). У конфронтації з гру-
пою особистість відстоює своє право на те, щоб її не оминули, оціни-
ли, не відштовхнули, правильно зрозуміли [21, c. 80].  

Виникнення протиріч між особистістю та групою можна діагно-
стувати також за виникнення психосоматичних симптомів. Існування 
такого механізму прояву конфронтації підтверджує власний досвід 
автора: неусвідомлюване бажання уникнути зустрічі з групою призво-
дило до пошкодження функціонування систем контакту (захворювання 
лор-органів, ослаблення імунної системи, інфекції) під час завершення, 
у процесі або перед терапевтичними сесіями. Відмежування від групи 
в такому разі, за неочікуваних результатів психотерапії, мало б стати 
негативним вирішенням конфронтації на користь індивідуалізації. У 
цьому ракурсі важливо підкреслити неоднозначність антагоністичного 
процесу: з одного боку, конфронтація підштовхує до пошуків особис-
тісного ресурсу, а з іншого –перешкоджає успішному вирішенню пси-
хотерапевтичного запиту. 

На конфлюентному етапі співпраці та цілеспрямованої діяльно-
сті учасники починають все більше турбуватися про гармонію і тепло-
ту у взаєминах один з одним [19, c. 59]. У цей час відмінності та роз-
біжності часто згладжуються заради формування атмосфери згуртова-
ності. Період характеризується високою згуртованістю, глибинним 
міжособистісним та внутрішньоособистісним дослідженням і повною 
віддачею при виконанні первинної задачі групи у цілому і кожного з 
учасників окремо [18, с. 337]. 

Жорсткої конфронтації особистості з групою в цей період не 
спостерігається, можливі більшою мірою саме міжособистісні конфлі-
кти, які, детально аналізуючись, досить швидко вирішуються [19, c. 
59]. Однак поява у групі новачків може стати причиною повернення до 
попередніх стадій групового розвитку, відповідно до циклічної моделі 
розвитку групи, і призвести до актуалізації попередніх механізмів 
конфронтації [22, c. 918]. 

У прогресуючій групі її учасники можуть проявляти все більше 
нетерпимості, агресії стосовно тих, хто не засвоює групові норми пове-
дінки. Конфронтація виникне, якщо, наприклад, один з учасників групи 
продовжуватиме «приховуватися за фасадом», а більшість буде переко-
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нувати цю людину, намагатиметься вмовити її, а кінцем просто гнівно 
вимагатиме бути щирим із самим собою та іншими.  

Для деяких особистостей через особливості структури їх харак-
теру постійна конфронтація з групою є неминучою: вони втягуються у 
конфлікт і породжують його самі. Наприклад, людина з параноїдаль-
ним особистісним розладом упевнена, що навколишній світ є небезпе-
чним, тому вона має захищатися. 

Джерелом конфронтації на цій стадії найочевидніше, однак, 
може стати передчасне завершення участі в групі деяких учасників 
[18, c. 338]. Причини передчасного виходу можуть бути різні, але час-
тіше за все на загал вони є усвідомленими. Це своєрідний виклик гру-
пі, коли особистість свідомо залишає вже сформовані, налагоджені 
стосунки, намагаючись вийти на новий рівень власного розвитку на 
противагу груповому. 

На стадії термінації та розставання відбувається асиміляція 
отриманого у тренінговій роботі досвіду, осмислення власних резуль-
татів. Якщо ці результати не задовольняють особистість, очевидними 
стають фрустраційні процеси, пов’язані з обвинуваченнями ведучого у 
відсутності успіху. Фрустрація нереалістичних очікувань учасників 
групи стосовно тренера зазвичай супроводжується посиленим почут-
тям розчарування та невдоволеності. Виникнення ворожості особисто-
сті до тренера та групи, з якою він працює, як не дивно, є невід’ємною 
ланкою в ланцюзі життєвих подій групи, оскільки учасники групи ма-
ють тенденцію наділяти його магічними здібностями. Таке очікування 
див від ведучого настільки необмежене, що обов’язково не справджу-
ється, яким би компетентним кермач групи не був. Такий вид конфро-
нтації є неконструктивним, адже символізує недостатнє осмислення 
особистістю реальності, в якій завжди у всьому існують певні обме-
ження [18, c. 341].  

На завершальній стадії існування групи загалом же відсутнє під-
ґрунтя для виникнення глобальних протиріч, адже особистість має ін-
ші потреби, які навпаки змушують її відчути значущість групової при-
належності. 

Аналізуючи загалом цінність конфронтації особистості з тренін-
говою групою, можна також констатувати її позитивне перешкоджан-
ня виникненню феномену групофілії, коли людина стає залежною від 
створеної нею альтернативної реальності атмосфери тренінгових та 
терапевтичних груп і не бажає переносити такий груповий досвід у 
реальне життя.  

Важливо вказати, що зазначені джерела конфронтації, характер-
ні для певного періоду розвитку групи, не обов’язково проявляються у 
чіткій послідовності та еквівалентності стадії, вони мають тенденцію 
до взаємопроникнення та взаємодоповнення, постійно розширюючи 
або звужуючи спектр впливу на розвиток групи та особистості. 
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Висновки. Особистість є поєднанням рис загальнолюдського, су-
спільно значущого та індивідуально-неповторного, однак частіше за все 
її розглядають у вимірі соціальної належності. Актуальним є перехід 
особистості на якісно новий рівень розвитку – індивідуальність, чому 
сприяють процеси її конфронтації з малою групою. Тренінгова група як 
яскравий приклад малої спільноти зі специфічними ознаками стає без-
посереднім простором для спроби індивідуалізації особистості в безпеч-
них соціально-психологічних умовах. Згідно з теоретичним аналізом, в 
умовах групової динаміки та групових змін конфронтація особистості з 
групою включає різні механізми. Так, на етапі орієнтації та залежності 
протиріччя можуть виникати у зв’язку з відсутністю рольової компле-
ментарності учасників, проявами суперництва за отримання певних по-
зицій та увагу тренера, посиленою атмосферою тривоги, явищами кон-
формності. Стадія напруги та конфлікту характеризується актуалізацією 
проекцій учасників, паратаксичних викривлень їх попереднього життє-
вого досвіду, потреб у домінуванні, відстоюванням особистісних нарци-
сичних уявлень, появою психосоматичних симптомів, що також призво-
дить до конфронтації. Конфлюентний етап співпраці та цілеспрямованої 
діяльності пов’язують з антагонізмами з приводу невиконання групових 
норм поведінки, особистісних розладів та бажання захищатися, передча-
сного завершення участі в групі. Фаза термінації та розставання містить 
конфронтацію через фрустрацію очікувань особистості від групової ро-
боти. Загалом конфронтація особистості з тренінговою групою, на наш 
погляд, є позитивним процесом на шляху пошуку і трансформації осо-
бистості в індивідуальність, тим паче, що цей процес відбувається в за-
здалегідь означених комфортними та безпечними умовах групової пси-
хологічної інтимності. Результати нашого теоретичного дослідження 
можуть бути застосовані у практиці ведення тренінгових груп у ракурсі 
розуміння основ прагнення особистості до конфронтації з групою, а та-
кож як базис для гіпотез емпіричних досліджень особистості в соціаль-
ній психології.  
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САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІДЕРСТВА В МАЛІЙ ГРУПІ 

 ЯК ФУНКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
  
Проблема. У зв’язку з глобальними змінами наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. різко зростає попит на лідерство як здатність особисто-
сті об’єднувати інших людей для досягнення організаційних цілей. І 
якщо ефективність групової діяльності багато в чому традиційно визна-
чається такими ситуаційними факторами, як рівень розвитку групи, сис-
тема групових та індивідуальних очікувань, особливості групового за-
вдання тощо, то її зв’язок з вимогами до знань, навичок і особистісних 
якостей керівника стає більш опосередкованим його лідерськими риса-
ми. В означеному сенсі все більшого значення набуває емоційна складо-
ва управління, яка підкреслює роль емоцій у процесі організаційної дія-
льності та сприяє зростанню ефективності лідерства. Ці тенденції знахо-
дять належне відображення в дослідженні ефективності лідерства на 
засадах емоційного інтелекту. 

Одна з проблем концепції інтелекту пов’язана з таємницею про 
деякий фактор Х, який зможе доповнити наші знання про особливості 
міжособистісного впливу та керівництва (F. W. Brown & M. Moshavi, 
2005). Термін «емоційний інтелект» (EI) був офіційно представлений у 
статті P. Salovey і G. D. Mayer, у якій вони визначили його як «... підм-
ножину соціального інтелекту, що включає в себе здатність до моніто-
рингу почуттів і емоцій, – власних та інших людей, уміння розрізняти 
їх і використовувати цю інформацію для управління мисленням і дія-
ми» [1, с. 4]. Відповідно до їхньої моделі та в результаті подальшого 
перегляду ними власних уявлень було встановлено, що емоційно ро-
зумна людина здатна на визнання емоційної інформації та абстрактно-
го мислення за допомогою використання цієї емоційної інформації [2].  

Для вимірювання ЕІ було створено класифікацію моделей ЕІ, 
незалежно від того, чи включено до них теоретичні визначення деяких 
характеристик, тобто рис особистості, які не вважаються розумовими 
здібностями, хоча такі визначення зазвичай взаємодоповнюючі, а не 
суперечливі (G. D. Mayer, P. Salovey, & D. Caruso, 2000). На додаток до 
концептуальних відмінностей є також різні інструменти для оцінки EI. 
Усе це дало змогу дослідникам більш об’єктивно аналізувати психоме-
тричні властивості деяких вимірів EI, які обумовили основні відмінно-
сті між моделями. Головна відмінність між моделями ЕІ, що полягає у 
вимірі конструкту, дає змогу розглядати два його види: як здібність 
(або когнітивно-емоційні здібності), що оцінюється в максимумі відо-
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бражуючих тестів; як риса (або емоційна самоефективність), яка вклю-
чає в себе самозвітуючі заміри. З урахуванням цих основних фактів 
для посилання на емоційний інтелект було використано термін риса 
ЕІ, оскільки дослідження базувались на самозвітах.  

Після створення концепції ЕІ було розроблено систему оціню-
вання вимірювань, що дало змогу розглядати гіпотезу про можливий 
зв’язок між інтелектом і лідерством (Mayer, Salovey, & Caruso, 2002). 
Деякі емпіричні роботи виявили наявність позитивного зв’язку між ЕІ і 
ефективним стилем лідерства. Підкреслюючи важливість цього зв’яз-
ку, ми вважаємо, що організаційні результати зумовлюють силу колек-
тивної ефективності, отже однією з наших цілей є визначення ступеня 
відношень між рисою EI і колективною ефективністю.  

З точки зору соціальної когнітивної теорії (А. Бандура, 1986), 
самоефективність вважається головним конструктом, що пов’язує зді-
бності людини з її продуктивністю. Самоефективність визначається як 
«усвідомлення людиною можливості організувати і виконати варіанти 
дій, необхідних для вирішення специфічного завдання чи ситуації» [4, 
с. 422]. Чим вище в людини відчуття рівня власної ефективності, тим 
більшою в неї буде довіра до себе, необхідна для успішного виконання 
завдання в певній сфері.  

Самоефективність є специфічною за своєю природою, тому і са-
моефективність керівництва визначається як «віра особи, що вона зможе 
здійснювати керівництво успішно, задавати напрямок для роботи в ко-
манді і будувати відносини з послідовниками, щоб заручитися їх прихи-
льністю до змінювання цілей» [5, с. 216]. На думку S. E. Murphy (2002), 
це стосується віри в загальну здатність людини керувати.  

Наш аналіз був би неповним, якби ми не підкреслили ступінь 
зв’язку між ефективністю переконання на загальному рівні, де дії, що 
будуть проводитися, не розділяються (керівництво самоефективністю), 
й ефективністю переконання на більш конкретному рівні, де окремі 
виконання здійснюються при певному наборі умов (завдання самоефе-
ктивності). Звідси виходить гіпотеза 1: Самоефективне лідерство 
вплине на самоефективність завдань лідера.  

Через те, що досягнення групи є не тільки продуктом загальних 
знань і навичок її членів, але також інтерактивної, скоординованої і 
синергетичної динаміки (Бандура, 2000), важливо розглянути внесок 
виконання в груповий контекст. 

За Бандурою, колективна ефективність – це «загальна віра групи 
в спільні здібності організувати та виконати цикли дій, необхідних для 
даного рівня досягнень» [2, с. 477]. Тобто, когніція «Ми можемо викона-
ти це завдання?» відрізняється від когніції «Я можу виконати це завдан-
ня?», тому що колективна ефективність включає в себе нові аспекти, які 
є продуктом інтерактивної динаміки членів групи.  
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Незважаючи на розходження між особистою та колективною 
ефективністю, Бандура (1997) висловив припущення, що процеси ко-
лективної ефективності є аналогічними процесам особистої ефектив-
ності, таким, як успіх попереднього виконання, чужий досвід, фізіоло-
гічні та емоційні стани. Якщо на колективну ефективність можна 
впливати через ті ж самі ресурси, що й для самоефективності, то ефек-
тивний лідер може вплинути на колективну ефективність також вико-
ристовуючи їх. Деякі дослідження підкреслюють важливість зв’язку 
між ефективністю лідера та колективною ефективністю. Цей зв’язок 
слід також розглядати в контексті керівництва лідером окремою гру-
пою при виконання конкретного завдання; як вже згадувалося, це рі-
вень специфічного відображення, що походить з більш загального рів-
ня – самоефективного керівництва. Це дало змогу висунути гіпотезу 2: 
Завдання самоефективного лідера позитивно пов’язане з ефективніс-
тю колективного завдання.  

Численні публікації описують вплив самоефективності лідера на 
ресурси колективної ефективності групи, але як лідер може зміцнити 
колективну ефективність, поки не досліджено. Деякі автори пропону-
ють розглядати словесне переконання і моделювання як ефективні ре-
сурси, завдяки яким лідер може справляти вплив (M. E. Gist, 1987; 
K. S. Spink, 1990). У будь-якому разі, лідери, які висловлюють упевне-
ність в своїх управлінських здібностях, можуть сприяти підвищенню 
колективної ефективності. Індивідуальні відмінності в емоційній здіб-
ності, такі, як кодування складних емоцій (H. S. Friedman & 
R. E. Riggio, 1999) або наслідки процесів емоційного саморегулюваня, 
які вважаються ефективними в міжособистісних відносинах (J. J. Gross 
& O. P. John, 2003) і були визначені в EI лідерів, будуть ймовірно 
впливати на колективну ефективність членів групи. Тому пропонуєть-
ся гіпотеза 3: Риса ЕІ лідера буде впливати на ефективність колек-
тивного завдання.  

Нарешті, зростає кількість досліджень, що підкреслюють важ-
ливість зв’язку колективної ефективності з груповим образом 
(S. R. Bray 2004; C. B. Gibson, 1999; C. B. Watson та ін., 2001) і показу-
ють, що колективна ефективність працівників впливає на спосіб вико-
ристання ними ресурсів, а багато зусиль, спрямованих на виконання 
груповому завданню, сприяє наполегливості працівників у досягненні 
своїх цілей (Бандура, 2000). Звідси походить гіпотеза 4: Ефектив-
ність колективного завдання буде сприяти продуктивності.  

На рисунку показані гіпотетичні відношення змінних досліджен-
ня. Можна спостерігати, що самоефективне лідерство пов’язано з само-
ефективним завданням лідера. Характерна риса ЕІ лідера також 
пов’язана з ефективністю колективного завдання, а ефективність колек-
тивного завдання безпосередньо пов’язана з груповою продуктивністю.  
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Рис. Самоефективне лідерство і продуктивність групи 
 

Методика 

Учасники дослідження: студенти 3–5 курсів університету (n=157, 
з котрих 83 % склали чоловіки, 17 % – жінки; середній вік – 21,5 роки).  

Програма дослідження була спрямована на оцінку таких показ-
ників: 

Риса емоційного інтелекту. Для визначення рівня емоційного 
інтелекту було використано методику Н. Холла, що має 30 пунктів, 5 
шкал і дає змогу визначити парціальні та інтегративний рівні вира-
ження емоційного інтелекту.  

Самоефективне лідерство. Для визначення самоефективного 
лідерства як упевненості в своїх загальних управлінських здібностях 
студентам було запропоновано продовжити фразу: «Я відчуваю себе 
здатним до …» однією з відповідей: «рішень, які зачіпають інших лю-
дей» або «дій, які мобілізують людей на досягнення загальної мети». 
Відповідь «так» вибиралась, якщо вони відчували себе здатними вико-
нувати те, що виражається в твердженні, і «ні», якщо вони не відчува-
ли впевненості у виконанні. Інтенсивність їхньої впевненості вказува-
лась за 10-бальною шкалою (1 = мінімальна впевненість, 5 = помірна 
впевненість, 10 = максимальна впевненість).  

Самоефективність завдань. Для вимірювання впевненості в лі-
дерській здатності виконувати потрібні завдання нами було запропо-
новано наступні запитання: «Я впевнений у своїй здатності виконати 
це завдання» і «Мої здібності не дуже пов’язані з цим завданням». 

Учасники відповідали за 5-бальною шкалою, починаючи від 1 
(повністю не згоден) до 5 (повністю згоден).  

Ефективність колективних завдань. Для оцінювання здатності 
груп діяти як одне ціле, лідерам було запропоновано відповісти на пи-
тання «Група, у якій я працюю, впевнена у своїй здатності виконати це 
завдання» і «Група не здатна виконувати завдання так, як потрібно». 

Самоефективне 

лідерство 
Самоефективне 

завдання лідера 
Групова про-

дуктивність 

Ефективність 

колективних 

завдань 

Риси ЕІ  

лідера 

Г1 

 

Г3 
Г2 Г4 
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Учасники відповідали за 5-бальною шкалою, починаючи від 1 (повніс-
тю не згоден) до 5 (повністю згоден).  

Продуктивність. Продуктивність оцінювалася кількісно, у від-
повідності з кількістю виробленого групою продукту. Під час взаємо-
дії студенти отримали від лідера відповідні інструкції.  

Процедури. Робота групи проходила в два етапи. Розподіл на лі-
дерів і членів команди був випадковим.  

Етап 1. Лідери отримали інструкції, як потрібно збирати паперові 
коробки, і кілька аркушів паперу, і протягом 5 хвилин вони самостійно 
збирали паперові коробки. Після цього практичного навчання лідери 
отримали ще 10 хвилин, щоб зібрати як можна більше коробок. Їм було 
запропоновано відмітити самоефективність виконання завдання.  

Етап 2. Кожний член команди отримав конкретні інструкції про 
участь у «роботі меблевої фабрики», і що лідер буде їх інструктувати 
під час виготовлення паперових коробок як одного з видів продукції 
цієї фабрики. Перед початком першого періоду лідеру було доручено 
тільки мотивувати, допомагати і спрямовувати роботу підлеглих для 
досягнення найбільш можливої продуктивності. Після тренувальної 
сесії учасникам було дано 10 хвилин першого експерименту, щоб зро-
бити як можна більше коробок. Вони також були поінформовані, що 
група з найвищою продуктивністю отримує академічні нагороди. В 
кінці цього інтервалу виробництва коробки були перераховані, і гру-
пам було надано можливість виробництва тривалістю 5 хвилин – дру-
гий експеримент. До кількості вперше виготовлених коробок можна 
було додати кількість коробок другого етапу виробництва. Мета пер-
шого експерименту полягала в забезпеченні членів групи достатнім 
досвідом виконання завдань, на яких базується ефективність їхнього 
колективного завдання у другому експерименті.  

Результати 

З метою вивчення основних гіпотез було проведено кореляційний 
аналіз кожної з основних змінних. Середній бал показника риси ЕІ ста-
новив 106,53 (SD = 14,35). Чоловіки дали показники вище, ніж жінки (M 
= 108,24, SD = 10,60 і М = 99,43, SD = 23,74, відповідно, T (70) = 8,81, р < 
0,05). У таблиці 1 представлені середні величини, стандартні відхилення 
і коефіцієнти надійності (α-Кронбаха), в таблиці 2 наведені кореляції 
між змінними, що прогнозувались, і виконанням усього зразка. Досить 
несподівано риса ЕІ дала значний зв’язок з лідерською самоефективніс-
тю (r = 0,56, p <0,01) і, у меншій мірі, з ефективністю колективних за-
вдань (r = 0,25, р < 0,05). Ефективність колективного завдання була зна-
чно пов’язана з ефективністю лідерського завдання (r = 0,38, р <0,01). 
Як і слід було очікувати, групова продуктивність була сильно пов’язана 
з ефективністю колективного завдання (r = 0,67, р <0,01): чим вище по-
чуття колективної ефективності, тим краще групова продуктивність. 
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Таблиця 1  
Середні величини, стандартні відхилення і коефіцієнти надійності 

 

 Шкала M SD α 

1. Риса емоційного інтелекту 3,42 0,46 0,88 

2. Лідерська самоефективність 5,12 1,78 0,85 

3. Самоефективність завдань 3,19 0,96 0,87 

4. Ефективність колективного завдання 3,90 0,72 0,87 

 
Таблиця 2 

Кореляційна матриця 
 

 Шкала 1 2 3 4 

1. Риса емоційного інтелекту – – – – 

2. Лідерська самоефективність 0,56** – – – 

3. Самоефективність завдань 0,15 0,32** – – 

4. Ефективність колективного завдання 0,25* 0,02 0,38** – 

5. Продуктивність 0,12 0,04 0,31** 0,67** 

 
Обговорення результатів 

За результатами кореляційного аналізу гіпотези 1, 2 і 4 підтвер-
дились. Таким чином, коли людина усвідомлює власні можливості орга-
нізувати і виконати варіанти дій, необхідних для вирішення специфічно-
го завдання чи ситуації, коли виконувана робота пов’язана з колектив-
ним завданням, а ефективність останнього буде сприяти продуктивності 
групи в цілому, – можна говорити про самоефективність лідерства.  

Риса ЕІ показала слабкий зв’язок із змінною ефективності коле-
ктивного завдання і, навпаки, мала вищу кореляцію з самоефективніс-
тю лідерства. На підтвердження емпіричної моделі було виявлено зна-
чну асоціацію риси EI з самоефективністю лідерства в напрямку, який 
не був спочатку передбачений у нашій гіпотезі. З іншого боку, асоціа-
ція між оцінками самоефективності, що спостерігається для більшості 
рівнів (наприклад, у роботі E. Hoyt і соавт., 2003), спостерігається і в 
емпіричній моделі. Логічно відмітити, що вплив самоефективного лі-
дерства на ефективність колективних завдань надається через самое-
фективність власного завдання лідера, і що остаточна продуктивність 
визначається ефективністю колективного завдання, що таким чином 
виявляє високу цінність подібної колективної ефективності для про-
гнозу (S. R. Bray, 2004; C. B. Gibson, 1999; C. B. Watson і ін., 2001).  

Той факт, що ми не знайшли підтвердження гіпотези 3 про спів-
відношення риси ЕІ лідера та ефективності колективного завдання, 
може бути пояснено простим характером завдань і низьким рівнем 
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вираження емоційної роботи. Оскільки продуктивність залежить від 
скоординованої діяльності послідовників лідера, найбільш очевидним 
впливом на ефективність колективних завдань була віра лідера у влас-
ну здатність виконувати завдання (самоефективні завдання) і здібність 
передати цю віру послідовникам. Специфічний вплив лідера на колек-
тивну ефективність був би більш очевидним, якби лідер виконував 
активну роль як одно із джерел ефективності.  

Для аналізу прикладного аспекту можливих джерел ефективності, 
активну роль лідера доцільно розглянути за характеристиками емоційної 
роботи, наприклад, емоційного збудження. Було встановлено (Бандура, 
1997), що вплив емоційного збудження залежить від оцінки суб’єктом 
позитивних чи негативних умов, а також від рівня досягнень, на який 
індивід сподівається у визначеному завданні. Бандура стверджує, що 
вплив збудження буде відрізнятися в залежності від типу завдання. Як-
що завдання просте в освоєнні, високе емоційне збудження сприятиме 
його виконанню, але високе емоційне збудження буде заважати вико-
нанню більш складного завдання (що цілком відповідає закону Йеркса-
Додсона і підкреслює мотивуючу спрямованість емоційного збудження). 
В цьому випадку лідер може вплинути на ефективність переконань пос-
лідовників шляхом зміни їх позитивного або негативного сприйняття 
емоційного збудження у відповідності до завдання в даній ситуації.  

Одним з обмежувань цієї роботи є підбір досліджуваних, зокре-
ма, переважання чоловіків, що обумовило істотну відмінність між се-
редніми значеннями риси ЕІ. У світлі останніх доказів з приводу асо-
ціації лідерських стилів і ЕІ викликає інтерес, чи можуть гендерні від-
мінності в емоційних здібностях впливати на використання різних лі-
дерських стилів, які включають конкретну поведінку в певних завдан-
нях або контекстах. Наприклад, знайдено значущу взаємодію між пос-
лідовниками ЕІ, емоційними завданнями і продуктивністю. У цьому 
сенсі доцільно було б розглянути і надійність самозвітних заходів, то-
му що проблема соціальної бажаності може давати високі бали і приз-
водити до спотворення відображеного. Значний зв’язок між рисою EI і 
лідерською самоефективністю вказує на можливість перекриття цих 
конструктів. Почуття здатності до впливу група може перекривати 
сприйняттям управління емоціями інших людей. Треба відзначити, що 
заходи відносно можливостей EI не можуть охопити всі здібності, які 
сприяють здатності людей регулювати свої емоції. В даний час органі-
зації занурені у вельми нестабільний контекст, коли вони посуваються 
від традиційних ієрархічних структур у напрямі структур, що базують-
ся на основі команди [6]. Через це зростає актуальність питання про 
роль емоцій у налагодженні організаційної роботи і необхідність гли-
боко вивчити вплив емоційного статусу лідера на груповий процес.  

Висновки. Виходячи з означеного, припускаємо, що однією з лі-
дерських ролей є роль емоційного менеджера. Результати дослідження 
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ЕІ в організаційній сфері, як і раніше, важко інтерпретувати почасти 
тому, що необхідно досягти консенсусу щодо конструкта ЕІ і його вимі-
рювання. Хоча в нашому дослідженні ми не змогли спостерігати наслід-
ки впливу рис емоційного інтелекту на колективну ефективність, утім, 
згодні з іншими авторами про корисність досліджень ЕІ через його по-
тенційну користь як предиктора організаційних результатів. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ В СОВРЕМЕННОЙ 
СЕМЬЕ 

  
Мужу и жене дружба, по-видимому, дана от природы, 
ибо от природы человек склонен образовывать скорее 
пары, а не государства – настолько же, насколько се-
мья первичнее и необходимее государства.  

Аристотель  

 
Проблема. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ген-

дерными стереотипами, в большинстве случаев не осознавая этого. Про-
блемой гендера занимались Т. В. Андреева, У. В. Шишкина, Н. В. Ляхо-
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вич, В. Е. Каган, Э. Фромм, З. Фрейд, А. Маслоу и др. В основе семьи 
лежат брачные отношения, в которых находят проявление как есте-
ственная, так и социальная природа человека, как материальная (обще-
ственное бытие), так и духовная (общественное сознание) сфера соци-
альной жизни. Супружество – это личностное взаимодействие мужа и 
жены, регулируемое моральными принципами и поддерживаемое при-
сущими ему ценностями [1, с. 118]. Семья как малая социальная группа 
является основой построения и жизнедеятельности общества. При со-
здании семьи мужу и жене нужно учитывать гендерный подход как ос-
новное и наиболее важное условие стабильности брака.  

В отечественной науке понятие функций семьи соотносится с 
понятиями семейной роли и структуры семьи. Такие авторы, как 
Э. К. Васильева, А. Г. Харчев, М. С. Мацковский и др., определяют 
функции семьи как основное содержание совокупности социальных 
ролей в семье. Большинство исследователей выделяет семейные роли 
на основании набора функций семьи как малой группы, акцентирует 
отношения между членами семьи в связи с распределением ролей, то 
есть, ее функционально-ролевой структурой [2 , с. 130].  

Если функции семьи определяют прежде всего содержание семей-
ных ролей в целом, то ролевая структура характеризуется в первую оче-
редь распределением ролей, то есть тем, какие обязанности выполняет в 
семье каждый её член, и на каких принципах построены ролевые отноше-
ния. При описании ролевой структуры семьи важной проблемой является 
выделение ролей. Основное внимание исследователей направлено на изу-
чение ролей, соответствующих хозяйственно-бытовой и воспитательной 
функциям. Это роли организатора быта, хозяина/хозяйки, воспитателя 
детей, а также роль материально обеспечивающего семью или кормильца 
[3, с. 178–179]. Эту проблему досконально исследовали А. И. Антонов, 
С. И. Голод, А. Г. Харчев М. С. Мацковский и др. [2 , с. 130].  

Семья является не только малой социальной группой, но и об-
щественным институтом. По определению социологов, институтом 
называется совокупность социальных ролей и статусов, предназначен-
ных для удовлетворения определённых социальных потребностей. Со-
циальные нормы, определяющие, чем должны или не должны зани-
маться мужчины или женщины в обществе, называются социальными 
половыми ролями. А реальное поведение, реализующее эти норматив-
ные ожидания, называют полоролевым поведением [3, с. 178–179].  

Существенными характеристиками личности, тесно связанными 
с идентичностью и определяющие гендерные особенности личности, 
выступают такие признаки мужественности или женственности, как 
фемининность и маскулинность.  

Маскулинность и фемининность – это системы свойств личности, 
которые традиционно считаются мужскими или женскими; это такие осо-
бенности человека (прежде всего – психологические), которые определя-
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ют соответствие собственному психологическому полу, гендерно-
ролевым нормам и стереотипам, типичным для мужчин и женщин фор-
мам поведения, стилем жизни, способам самореализации, выбора соответ-
ствующих ценностей, установок [4, с. 123]. Традиционные черты маску-
линности присущи не только мужчинам, равно как фемининность – не 
является только женской характеристикой. Практически каждое феми-
нинное или маскулинное качество может встречаться, как у мужчин, так и 
у женщин [4, с. 124]. В последние годы наблюдается общая тенденция 
некоторой феминизации мужского поведения и маскулизация женского, 
что сказывается на таких сферах, как выбор профессии, одежда и т.п.  

Умение переходить от одной роли к другой (независимо от по-
ла) получило название андрогинность. Понятие андрогинии было ввё-
дено в психологическую терминологию Карлом Густавом Юнгом. Он 
объяснял её понятиями Анима и Анимус. Американский психолог 
Сандра Бем создала психологическую методику измерения маскулин-
ности и фемининности «Поло-ролевой опросник». 

На фундаменте половой идентичности формируется гендер. Надо 
различать понятие «половая идентичность» и «гендерная идентич-
ность». Как говорит П. П. Горностай, половая идентичность заключает-
ся в переживании своего соответствия половым ролям, то есть таким 
формам поведения, которые обусловлены биологическими различиями 
между полами, а гендерная идентичность заключается в переживании 
своего соответствия гендерным ролям, то есть совокупностям обще-
ственных норм и стереотипов поведения, характерных для представите-
лей определённого пола [4, с. 121]. Под гендерной ролью понимают си-
стему социальных стандартов, стереотипов, которым человек должен 
соответствовать, чтобы его признавали как мужчину или женщину.  

Проблема выбора, принятия семьёй того или иного ролевого об-
разца неотделима от формирования отношения членов семьи к этому 
образцу, к своей роли в семье и к выполнению ролей другими членами 
семьи. Неуспешное выполнение той или иной роли может вызвать 
конфликт. Под ролевым конфликтом обычно понимается ситуация, в 
которой индивид, имеющий определённый статус, сталкивается с 
несовместимыми ожиданиями. Множество разногласий может быть 
связано с ролевыми конфликтами. Ролевые конфликты возникают по 
поводу работы жены и разделения домашнего труда. Жёны часто жа-
луются, что их мужья мало получают, а мужья упрекают жён за не-
умелое ведение домашнего хозяйства. В браке очень важна и крайне 
необходима ролевая гибкость, то есть умение быстро переходить от 
одной роли к другой, и это является важной тенденцией устойчивости 
и крепости брака. Правильное ролевое поведение в браке очень важно 
и необходимо для построения гармоничных семейных отношений.  

Актуальность избранной нами темы определяется одной из 
наиболее важных проблем современности и связано с причинами раз-
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вития негативных социальных процессов семьи, что является след-
ствием социальных и политических преобразований, которые затрону-
ли все сферы государства, общества, а также жизнь каждой семьи. 
Произошли изменения в укладе жизни населения и системе ценностей, 
резко ухудшилась социальная ситуация в стране. К изменениям соци-
альной ситуации до настоящего времени в большинстве случаев не 
могут адаптироваться ни общество, ни семья.  

Сфера семейных отношений всегда регулировалась обществом с 
помощью ценностных ориентиров, норм, морали и нравственности. В 
последние годы наблюдается трансформация семейных ценностей и 
традиционных устоев. Общей закономерностью сегодня является про-
цесс изменения в традиционной системе взаимоотношения полов. Ру-
шатся вековые, нравственные и моральные стереотипы маскулинности 
и фемининности, что даёт большой простор, чтобы женщина станови-
лась мужеподобной, а мужчина – женоподобным. В основе взаимоот-
ношений мужчины и женщины всегда должно лежать согласованность 
основных семейных ценностей, ролевая адекватность в соответствии 
со своими гендерными ролями.  

Мы поставили перед собой цель: исследовать основные шкалы 
семейных ценностей мужчины и женщины в браке, ролевую адекват-
ность пары, а также исследовать маскулинность и фемининность у мо-
лодых мужчин и женщин.  

В исследовании принимали участие студенты – юноши и де-
вушки в возрасте от 17 до 22 лет (всего 36 человек), студенты Южно-
украинского Национального педагогического университета имени 
К. Д. Ушинского: факультеты – институт психологии, факультет 
начального обучения и 8 студентов из Одесского Национального по-
литехнического университета. Это юноши и девушки, которые встре-
чаются, живут вместе в гражданском браке, а также пары, которые 
проживают в законном браке. Для этого нами была использована ме-
тодика Волковой РОП (Ролевые ожидания и притязания в браке). Цель 
этой методики определить шкалы семейных ценностей у супругов и 
ролевую адекватность семейной пары. Определяются такие шкалы 
семейных ценностей, как интимно-сексуальная, личностно-идентифи-
кационная, хозяйственно-бытовая, родительско-воспитательная, соци-
альная активность, эмоционально-психотерапевтическая, внешняя 
привлекательность.  

Методика помогает определить структуру распределения ролей 
в семье. Для анализа функционально-ролевой согласованности исполь-
зуются три структуры ролей: нормативная (как должно быть), желае-
мая (как хотелось бы), квазиреальная (как скорее всего сложится). 
Данная методика входит в комплексную программу практической ра-
боты с супружеской парой, в том числе до вступления в брак. [Волко-
ва, Трапезникова, 1985; 5, с. 343].  
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Анализируя полученные результаты исследования по семейным 
ценностям, мы делаем вывод, что больше всего проявляется несогла-
сованность по шкале внешней привлекательности (восемь пар); затем – 
эмоционально-психотерапевтическая шкала (шесть пар); потом – шка-
лы родительско-воспитательная, хозяйственно-бытовая и социальная 
активность (по пять пар); далее – интимно-сексуальная шкала (четыре 
пары); и наконец – шкала личностная идентификация (три пары).  

Полученные результаты мы можем объяснить тем, что внешняя 
привлекательность важна не только для женщины, но и для мужчины 
(опрятная одежда, пострижен, побрит, почищены зубы), чтобы с ним 
приятно было обниматься, целоваться, встречаться и строить партнёр-
ские отношения; для женщины, прежде всего, важны: эмоциональная и 
психологическая поддержка, сочувствие, сопереживание, умение её вы-
слушать и понять, что она чувствует; родительское воспитание перено-
сится на свою семью и воспитание детей, в том числе, социальная ак-
тивность; занятия сексом необходимы мужчине и женщине. Когда два 
любимых человека занимаются любовью нужно понимать, что это же-
лание должно быть обоюдным, и удовольствие получали оба. Тогда в 
отношениях партнёров будет сексуальная гармония и счастливая су-
пружеская жизнь. Очень часто любимый человек подстраивается под 
своего любимого (любимую), то есть идентифицирует себя с ним, пере-
носит на себя его личностные качества, и тогда он перестаёт быть лич-
ностью и интересным партнёру. Если человек уникален и неповторим, 
уверен в себе и может высказать любое мнение без опаски разрушить 
отношения, то он интересен партнёру и может рассчитывать на гармо-
ничное развитие отношений. Нужно, чтобы муж не считал, что жена ему 
должна и обязана, это не конструктивно, а помогал ей по хозяйству, до-
му, быту, чтобы всё было гармонично 50 на 50 и тогда в семье будут 
гармоничные отношения супругов и искренняя взаимная любовь. 

Проведенное нами исследование по второй методике «Маску-
линность-фемининность» Сандры Бем было направлено на диагности-
ку психологического пола и дало возможность определить степень 
андрогинности, маскулинности и фемининности личности [6]. Опрос-
ник имеет 60 утверждений-качеств, на каждое из которых испытуемый 
отвечает «да» или «нет», оценивая таким образом наличие или отсут-
ствие у себя названных качеств. После обработки полученных резуль-
татов в соответствие с ключом подсчитывается количество баллов по 
шкале «маскулинность» и «фемининность». После этого по формуле 
определяются показатели фемининности (F), маскулинности (М), ин-
декс IS. Если величина индекса IS заключена в пределах от –1 до +1, 
то делают вывод о преобладании андрогинности. Если индекс меньше 
–1 (IS < –1), то делается вывод о преобладании маскулинности, а если 
индекс > +1 (IS > 1) – о фемининности. При этом, если IS < – 2, 025, 
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говорят о ярко вираженной маскулинности, а если IS > + 2,025 – гово-
рят о ярко вираженной фемининности (рис. 1).  

Рис1. Результаты исследования «Маскулинности-фемининности» 

у семейных пар 
 

Согласно результатам исследования «Маскулинности-феминин-
ности» семейных пар, у 13 испытуемых пар этой группы у женщин в 12 
случаях наблюдается ярко выраженная фемининность и в одном случае – 
андрогинность; у мужчин – также в одном случае наблюдается андрогин-
ность, а в 12 случаях – ярко выраженная маскулинность.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 
Представленные результаты говорят о том, что уровень ролевой адек-
ватности семейных пар разный. Наилучшая ролевая адекватность су-
пругов наблюдается в тех парах, в которых разность между ролевой 
адекватностью мужчины и женщины наименьшая. Наилучшей по это-
му критерию можно считать седьмую пару, в которой ролевая адек-
ватность мужчины и ролевая адекватность женщины одинаковая. 

Нами были рассмотрены корреляционные связи между исследу-
емыми показателями, выявленными у 13 семейных пар. 

 
Таблица 

Взаимосвязь показателей, характеризующих семейные ценности, 
ролевую адекватность семейных пар и пар, которые встречаются 

 

Показа-
тель 

Личностная 
идентифика-

ция 

Родительско 
воспитатель-

ная сфера 

Социаль-
ная 

актив-
ность 

Эмоциональ-
но-психо-

терапевиче-
ская сфера 

Рам 0,451(*)  – – –  

Раж –0,603(**) 0,409(*) – –0,505(**) 

 
Примечание. (*) – корреляция статически достоверная на уровне р<0,05; 
(**) – корреляция статически достоверная на уровне р<0,01. 
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Данные, приведённые в таблице, показывают, что ролевая 
адекватность мужчин в семье прямо связана со степенью согласо-
ванности в среде семейной пары ценностей, связанных с личност-
ной идентификацией (r=0,451; р<0,05). В свою очередь показатель 
ролевой адекватности женщин выявляет более разветвлённый круг 
взаимосвязей, а именно с показателем «личностная идентификация» 
(r=–0,603; р<0,01), «эмоционально-психотерапевтическая сфера» 
(r=–0,505; р<0,01) и «родительско-воспитательная сфера» (r=0,409; 
р<0,05). Как мы видим, ролевая адекватность женщин растёт, преж-
де всего, через согласованность ценностей супружеской пары, свя-
занных с воспитанием детей, и снижается через несогласованность 
в сферах личностной идентификации и эмоционально-психотера-
певтической.  

По результатам второй методики «Маскулинность-феминин-
ность» можно также сделать вывод, что у испытуемых в группе су-
пружеских пар очень благополучно обстоит дело. У мужчин высоко 
проявляется маскулинность, а у женщин фемининность, и это согла-
совывается с их ценностями, которые они выделяют как наиболее 
значимые. Как мы видим, ролевая адекватность женщин возрастает, в 
основном, через согласованность ценностей связанных с воспитани-
ем детей, и снижается – через несогласованность в эмоционально-
психотерапевтической сфере. Это мы можем объяснить, прежде все-
го, тем, что основная задача женщины воспитание детей, и для неё 
очень важны теплота, забота, отзывчивость, понимание, эмоциональ-
ная и психологическая поддержка любимого человека. 
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ДЕФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ МАСКУЛІННОЇ ПОВЕДІНКИ 

ХЛОПЧИКІВ У НЕПОВНИХ СІМ’ЯХ 
  
Проблема. Маскулінна поведінка передбачає прояв певних вла-

стивостей, які характеризують поведінку представника чоловічої стат-
ті. До цих властивостей належить перелік типових рис чоловіка, зок-
рема такі як самодостатність, розуміння того, як треба завойовувати 
світ, домінування тощо. Ці риси є типовими щодо стереотипу чолові-
чої поведінки. Дослідження психологів дають змогу зробити висновки 
стосовно того, що типовий чоловічий образ – це наявність рис, 
пов’язаних із соціально необмеженим стилем поведінки, компетенції і 
раціональними здібностями [1, с. 54–55]. 

У сім’ї чоловіки виконують дві основні сімейні ролі – чоловіка і 
батька. Ці ролі, звичайно, в різних сім’ях різними чоловіками програ-
ються по-різному. Наслідуючи батька, хлопчик поступово засвоює ці 
ролі – і ті, які виконуються добрим «актором», і ті, які виконуються 
поганим «актором». Проте він засвоює їх, і те, як він їх засвоїть, потім 
буде так чи інакше впливати на програвання інших соціальних чолові-
чих ролей. У нашому суспільстві існує певний стереотип якостей, який 
характеризує поведінку «типового» чоловіка і «типової» жінки. У від-
повідності до цього стереотипу формується маскулінна модель поведі-
нки хлопців у сім’ї. Серед маскулінних стереотипів є і позитивні, і не-
гативні. Позитивна роль чоловіка в сім’ї в ставленні до своєї дружини 
перш за все, на нашу думку, проявляється в умінні захистити свою 
дружину і дітей, бути уважним до дружини, турботливим, ніжним і 
допомагати їй у виконанні домашніх обов’язків. 

У ставленні до дітей батько повинен брати участь у їхньому 
вихованні, стати для них наставником і другом.  Як чоловік, він має 
обов’язок щодо забезпечення нормальних матеріальних умов для 
сім’ї, а в критичних ситуаціях життя родини має проявляти рішу-
чість, стійкість і мужність. Як відомо, основним механізмом вихо-
вання є наслідування. Якщо хлопчик виховується в сім’ї без батька, 
він не має прикладу для наслідування маскулінної поведінки , і в 
майбутньому в більшості випадків матиме проблеми із виконанням 
сімейної ролі чоловіка та батька. Але бувають, звичайно, і винятки. 
Завдяки спілкуванню з батьком у хлопчиків відбувається форму-
вання статевої ідентичності.  

За даними І. Дементьєвої, для підлітків-хлопчиків еталоном для 
наслідування найчастіше є батько. [1, с. 282]. «Сприятливі умови для 
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формування статевої ідентичності дитини існують у тих сім’ях, де по-
зиції і поведінка батьків диференційовані за статевою ознакою: мати 
поводить себе, як жінка, а батько, як чоловік» [2, с. 150]. В тому випа-
дку, коли прикладу для наслідування статевої поведінки чоловіка з 
боку батька немає (за відсутності батька в житті дитини) формування 
ідентичності у хлопчика порушується. 

На думку Е. Еріксона, процес формування ідентичності прохо-
дить крізь так звані кризи ідентичності, що супроводжуються конфлік-
том між конфігурацією елементів ідентичності, що склалася на певний 
період, та відповідним їй засобом входження в оточуючий світ, і хара-
ктеризується змінами біологічної або соціальної ніші існування індиві-
ду [3, с. 334–335]. Розвиток самоідентичності, по суті є результатом 
особистісної самореалізації [4, с. 139]. 

Серед неповних сімей зустрічаються такі, в яких батько сам , 
без дружини, опікується дітьми. Таких сімей, де одинокі чоловіки 
самі виховують дітей – приблизно 10 %. Цікавими є результати до-
слідження хлопчиків від 6 до 11 років з неповних сімей, яких вихо-
вували чоловіки, в порівнянні з хлопчиками, яких виховували жін-
ки, та дітей з повних сімей. Хлопчики, які жили з батьком, мали 
кращу адаптацію до різних життєвих ситуацій, ніж хлопчики, які 
виховувалися лише матерями [3, с. 372–373]. Отже, виховання хло-
пчика батьком є дуже важливим процесом в формуванні поведінки 
майбутнього чоловіка.  

Особливо важливим для статевої ідентифікації людини є пубер-
татний період. В цьому періоді хлопчик засвоює основні життєві ролі, 
яким він з дня на день навчається у свого батька. Саме тому для нього 
є важливим зразок – батько, поведінку якого можна наслідувати. В 
протилежному випадку в молодої людини може розвитися «дифузія 
ідентичності», яка складає основу специфічної патології юнацького 
віку. «Дифузія ідентичності» – термін Еріксона, що означає слабку 
інтеграцію та осмисленість підлітком всього того, що він знає про себе 
та про оточуючий його світ, і уникання від використання цієї інформа-
ції в своєму житті. В тому разі, коли позитивно складаються обстави-
ни, молода людина може уникнути цього і мати позитивне «відчуття 
ідентичності». Іншими словами, ідентичність – це твердо засвоєний 
образ, що сприймається особистістю і втілює все багатство її ставлень 
до зовнішнього світу, почуття адекватності та стабільного оволодіння 
особистістю своїм «Я» та ситуацією [3, с. 375]. 

За даними Ю. М. Набіулліної, у хлопчиків частіше, ніж у дівча-
ток, зустрічається неадекватна або нечітка ідентифікація, що пов’язано 
з відсутністю батька в сім’ї. Хлопці, які з дня народження живуть без 
батька, оріеєнтуються в чоловічих заняттях більше на взаємодію з уяв-
ним батьком [1, с. 91]. В такому випадку ідентифікація хлопчиків, які 
виховувалися матерями-вдовами після Великої вітчизняної війни, фо-
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рмувалася більш успішно, ніж у тих хлопців, які виховуються лише 
матерями в теперішній мирний час. Приклад батька, який загинув на 
війні, захищаючи свою Вітчизну, сформований в уяві хлопчика в сус-
пільстві та навколишньому оточенні, ставав для хлопчика героїчним 
орієнтиром маскулінної поведінки. 

Розпад сім’ї негативно впливає не тільки на стосунки між под-
ружжям, але й накладає відбиток на взаємовідношення батьків і ді-
тей. Діти в таких випадках або не отримують в підлітковому віці дос-
татньої моральної підтримки від матері, емоційний стан якої є зни-
женим і недостатнім для надання необхідної підтримки, або, навпаки, 
син підпадає під гіперопіку матері, яка не має свого особистого жит-
тя [3, с. 372]. І в першому, і в другому випадку порушується процес 
ідентифікації та розвиток самоідентичності, що перешкоджає особи-
стісній самореалізації. 

Що відбувається в тому випадку, коли в хлопчика немає зразка 
для наслідування маскулінної поведінки? Тут можливі кілька варіантів: 

– Формування «хлопчика для мами», при якому владна мама фо-
рмує у сина обов’язкову поведінку служіння їй. І цей мотив – 
жити для мами, турбуватися, перш за все про неї, вирішувати 
свою долю тільки так, як хоче мама, визначає його мотиви. Як 
правило, ставши дорослим, такий юнак не може побудувати 
власної сім’ї, бо всі його обранці проходять через прискіпливий 
контроль матері хлопця. І всі вони, як правило, їй не подоба-
ються. Потреба стати незалежним і створити власну сім’ю у та-
кого хлопця не формується. 

– Інший варіант – хлопець створює сім’ю, проте мама залишаєть-
ся для нього, в першу чергу, головною людиною в житті. Дуже 
часто така ситуація не влаштовує молоду жінку-дружину, що 
викликає конфлікти, які можуть призводити до розлучень. 
Навіть в тому випадку, коли хлопець одружується, погоджуючи 

свій вибір з матір’ю, в нього не виникає відповідальності за сім’ю, він 
не бере на себе роль як чоловіка, так і батька. 

Звичайно, навіть у повних сім’ях, де є батьки, вони не завжди 
можуть дати гідний приклад маскулінної поведінки для своїх синів. В 
попередніх наших дослідженнях було виявлено негативне ставлення 
багатьох юнаків до своїх батьків. 

Бувають випадки, коли при владній матері і дружині, в неї «під 
каблуком» знаходяться і чоловік, і син. 

Представимо мотиваційно-потребнісну структуру гендерної по-
ведінки чоловіка в сім’ї: 

– потреба мати сім’ю, яка реалізується через такі властивості осо-
бистості, як відповідальність, надійність, турботливість; 

– потреба бути коханим і кохати самому; 
– сексуальна потреба; 
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– потреба в продовженні свого роду; 
– потреба в самореалізації. 

Ми провели дослідження, метою якого було виявлення бажано-
го еталону поведінки чоловіка. Для цього була підготовлена анкета, в 
якій пропонували молодим дівчатам відповісти на три питання: 

– Назвати три найкращі особистісні властивості майбутнього чо-
ловіка;  

– Назвати три найгірші властивості, які можуть бути у майбутньо-
го чоловіка. 

– Чи відповідають сьогоднішні чоловіки еталону маскулінної по-
ведінки? 
В нашому дослідженні приймали участь студентки-першокурс-

ниці, які навчаються на факультеті початкових класів з додатковою 
спеціалізацією «Психологія», а також студентки спеціалізації «Соціа-
льний педагог». Вік досліджуваних – 16 років (двоє дівчат), решта – у 
віці 17–18 років і чотири дівчини – 19 років. 

Аналізуючи отримані результати, ми виявили, що більшость до-
сліджуваних назвала 14 позитивних якостей, серед яких на першому 
місці виявилась «вірність»; друге місце займає «надійність»; третє – 
«мужність» та «увага»; на четвертому місці опинилося також кілька 
якостей – «турбота», «доброта» та «розуміння»; на п’ятому знаходить-
ся «щирість»; на шостому – «любов», «повага», «розум», на сьомому – 
«відповідальність» та «працелюбність» (рис.1).  

 

Рис 1. Частота бажаних позитивних якостей майбутнього 

чоловіка 
 
Як бачимо, перші два місця займають такі якості, які дадуть жі-

нці впевненість у своєму чоловікові  як надійній опорі сім’ї. Можливо, 
що в багатьох опитуваних у сім’ї такого батька не було, а в тих, у яких 
він був саме таким, проявляється розуміння того, наскільки це важливо 
для жінки та дітей. Чоловік, який має такі властивості, буде надійним 
захисником і другом як для дружини, так і для дітей. Добре, що дослі-
джувані дівчата це розуміють. Навіть любов, повагу та розум, а також 
відповідальність і працелюбність вони поставили все-таки нижче, ніж 
вірність і надійність. 
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Подивимось на відповіді, поєднані з другим питанням анкети. 
Виявилось, що досліджувані-дівчата назвали тринадцять негативних 
якостей, серед яких «брутальність» отримала перше місце; на другому 
місці виявилися «невірність» і «нечесність»; на третьому – «шкідливі 
звички»; на четвертому – «егоїзм» і «байдужість»; на п’ятому – «ду-
рість», «скупість», «жадібність», «недовіра», «замкненість», «агресив-
ність», «гордість». «Брутальність», «невірність» і «нечесність» є свід-
ченнями злоби і непорядності людини і вважаються дівчатами найгір-
шими властивостями чоловіка, які отруюють життя сім’ї. 

 
 

Рис 2. Частота негативних, а тому небажаних якостей  

майбутнього чоловіка 
 
Розглянемо відповіді на третє питання. Переважна більшість 

опитуваних (64,86 %) вважають, що «майбутнього чоловіка», який ві-
дповідає позитивним рисам, важко зустріти в житті, бо сьогоднішні 
хлопчики виростають, часто не маючи прикладу гідної чоловічої пове-
дінки. Тому деякі опитувані сказали, що серед сьогоднішніх чоловіків 
є такі, які своїми рисами характеру і поведінкою нагадують жінок 
(8,1 %). Проте, 16,2 % досліджуваних вважають, що не всі чоловіки 
погані, а 10,8 % вважають, що ще є справжні чоловіки. 

Висновки. Результати проведеного дослідження показали, що 
молоді дівчата – потенційні дружини і матері – мало бачать гідних ка-
ндидатів на роль майбутнього чоловіка і батька своєї дитини. Обгово-
рюючи це питання в бесіді з ними, ми почули, що сьогоднішні хлопчи-
ки часто виростають без батьків, і це проявляється у властивостях їх-
ньої особистості. 

Формування особистості чоловіка передбачає розвиток такої 
мотивації поведінки, в якій потреба бути захисником, бути відповіда-
льним за життя і долю більш слабких (жінку, дітей) у випадку відсут-
ності прикладу для наслідування не формується. Відповідальність і 
бажання бути захисником пов’язані з розвитком таких рис характеру, 
як доброта і уважність до людей (перш за все, членів своєї сім’ї),  ба-
жання розуміти їх. У тих хлопців, які не мають прикладу для насліду-
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вання або мають негативний приклад (батько – п’яниця або жорстока 
людина, яка підіймає руку не тільки на дружину, а й на дітей), відбува-
ється деформація чоловічої поведінки. 

Часто можна спостерігати «замкнуте коло»: хлопчик з непов-
ної сім’ї, ставши дорослим, або не створює своєї власної сім’ї, або, 
створивши її, не може проявити маскулінної поведінки, що приво-
дить до розпаду сім’ї. І коли в нього народжується дитина, то вона 
(особливо якщо це син) не отримує прикладу маскулінної поведін-
ки. Створюється ланцюг деформації маскулінної поведінки: син, 
який виростає без батька, сам стає таким же безвідповідальним що-
до створеної ним сім’ї і сам часто залишає своїх дітей без батька, як 
це колись зробив його батько щодо нього. Мабуть, тому дівчата і 
молоді жінки часто висловлюють думку, що еталон маскулінної 
поведінки спостерігається сьогодні рідко. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПСИХОТРАВМ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ 

ЖИТТЯ: ПРОЯВИ ТА СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ 
  
Проблема. Життєвий шлях людини розгортається як родова 

Я-концепція, що є сукупністю уявлень про можливі варіанти життя 
в певній соціальній системі. Одні соціальні системи створюють по-
зитивні умови для розвитку самої системи і особистості в ній, інші 
фруструють, травмують особистість, відбувається дезінтеграція, 
розщеплення (особистості). Особистість як ієрархічна система сто-
сунків (В. Мясищев, О. Бодальов) несе в собі не лише соціальні но-
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рми, але й наднормативні, приховані зразки поведінки (О. Асмо-
лов), які, як правило, проявляються в емоційно насичених ситуаціях 
пошуку варіанта виходу з обставин, які фруструють особистість. 

Родові програми, досягнення, рівень домагань відіграють над-
звичайно важливу роль для вибору життєвої концепції. Тут мають міс-
це як позитивні, так і негативні сценарії розгортання подій життя, але 
зразки сміливої, рішучої поведінки формують самоповагу, позитивну 
Я-концепцію особистості, що стає основою для побудови щасливого 
життєвого шляху. Проте така рішуча поведінка може бути проявом 
травми як пошук небезпечних для життя та здоров’я ситуацій, або са-
мопокарання. Саме тому важливо виявити позитивний, життєствер-
джуючий аспект родових програм, зуміти розпізнати оманливі, начеб-
то легкі, але непродуктивні стратегії. 

Мета статті: виявити, яким чином детермінують життєвий 
шлях особистості колективні та індивідуальні психотравми, прояви та 
стратегії подолання яких визначають позитивний чи негативний роз-
виток життєвого сценарію. 

Концепції психічної травми виникли у межах психоаналізу 
(З. Фрейд [1], М. Хан, Ш. Ференці, М. Балінт [2], Г. Крістел), юнгіан-
ської психології (Д. Калшед [3]), когнітивної психології (С. Епштейн, 
Р. Янів-Балмен). В межах психоаналітичної концепції на несвідоме, 
колективне несвідоме [4] час не впливає, воно зберігає пережиті події, 
«пам’ятає все». 

Формування теорії колективної травми починається з проблема-
тики ідентичності, зокрема, аналізу порушень національної ідентично-
сті (А. Нейл (криза ціннісного світу американців), Дж. Александер 
(трагедії голокосту), Р. Айєрман (проблема поневолення негрів), 
П. Штомпка (ціннісні колізії народів східної Європи). Культурна трав-
ма стає предметом дослідження, А. Аарелайд-Тарт [5] та ін. Соціальні 
аспекти психотравми, що спричинюють порушення ідентичності, роз-
глядають Ф. Рупперт [6], А. Шутценбергер [7], П. Келлерман, 
Дж. Пайнз. Вивчення соціальних аспектів психотравми засобами пси-
ходрами практикує П. Горностай [8]. 

Узагальнюючи роботи вищезгаданих авторів можна сказати, що 
психотравма це – певний слід («базовий дефект», «відщеплена енер-
гія», «розщеплена ідентичність»), залишений у результаті взаємодії з 
об’єктом, подразником, сила якого перевищує можливості захисту лю-
дини. Результатом цього стає «захоплення» особистості іншою особи-
стістю або її життєвим планом, при цьому частина енергії людини 
придушується свідомістю, оскільки вона належить інтроектованому 
образу «агресора», а не власне особистості. Психотравма тісно 
пов’язана з насиллям, зовнішніми подіями, які примушують людину 
діяти всупереч власним бажанням. 
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Поляризація та дезінтегрованність українського суспільства дає 
підстави говорити не стільки про колектив (як консолідовану групу з 
лідером та певними соціальними цілями), скільки про систему пору-
шених взаємин, які, інтроектуючись у внутрішній зміст особистості, 
створюють певну її розщепленість, дезінтегрованність, недовіру. Цілі 
покоління людей жили в ілюзії шляху до досконалості, а пішли з життя 
з почуттям образи та обману, лишивши ці переживання наступним 
поколінням. Про феномен «подвійної біографії» у зв’язку з цією ситу-
ацією пише А. Аарейлайд-Тарт [5]. 

Першим соціальним травмуючим проявом є власне страх очіку-
вання повторення травмуючих ситуацій, і відповідно, неусвідомлюва-
не прагнення їх повторити, тобто «притягування» аналогічних ситуа-
цій, лідерів, а значить і обставин, які вони створюють. Біографія ліде-
ра, умови його зростання – це майбутнє країни, бо, як показує практи-
ка проектування життя, всі минулі травми проектуються у майбутні 
події життєвого шляху, тільки вже цілих груп, суспільства в цілому. 
Інтроектовані травми переносяться на членів спільнот, що мають поді-
бні бажання, а значить стають суперниками (сам сидів і вас посаджу). 
Відома ностальгія жителів України за Радянським Союзом, за режи-
мом, що руйнував родинні зв’язки, приватні господарства, пересліду-
вав. За словами видатного економіста О. Пасхавера, у євреїв такої нос-
тальгії за режимом Гітлера немає. 

Наявність в українському суспільстві запозиченого західного 
типу побудови взаємин в сім’ї (адже частина українців проживала в 
Австро-Угорській імперії, Польщі), соціальній групі по «материн-
ському принципу», де домінуюча фігура в сім’ї – мати, дає більше 
можливостей для самореалізації жінки. Це привело до численних 
трудових міграцій українок в Європу, де вони можуть себе зреалі-
зувати, матеріально утримувати родину, але наносять залишеним на 
Україні дітям травми тривалого розриву безпосереднього контакту 
з мамою. Як відмічає відома психотерапевт Ненсі Мак-Вільям: 
«Коли я відчуваю себе сильною, я відчуваю себе чоловіком, а не 
жінкою» [9, с. 7]. Сильна активна жінка зараз не тільки стає годува-
льником родини, але і йде служити в армію, міліцію – стає бійцем, 
що, як показує наше дослідження, негативно впливає на подальшу 
стабільність життя їхніх синів та дочок, які переживають розрив 
контакту як психотравму.  

За нашими спостереженнями,  хлопчиків,  яких на тривалий час 
лишала мати й батько, у подальшому житті проявлялися фобії води як 
прояв зміщеного витісненого (символізованого) бажання бути разом із 
мамою, відбувалися розлучення з дружинами, їхнє життя перетворю-
валося на постійні катастрофи від травмування високою напругою до 
втрати певних органів, тобто агресії та самоагресії. Формувався сцена-
рій життя людини – катастрофи. 
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Необхідно зазначити, що механізм «посттравматичного виві-
льнення» полягає в посиленні активності у випадку здолання етапу 
«потенційної ями», переходу, за З. Фрейдом, «від печалі до манії». 
Згадаймо післявоєнну активізацію побудови підприємств, підви-
щення активності жінок як компенсацію ними втрачених чоловіків, 
збільшення кількості (особливо в освіті) бойових жінок. Значне 
зменшення представників чоловічої статі веде до появи чоловічих 
рис у жінок. Це, на нашу думку, є результатом травми системи (ко-
лективної травми), масового знищення чоловіків у війнах (Вітчиз-
няній, Афганській), Чорнобильській катастрофі, а також у період 
політичних репресій. 

Замовчування матерями одержаної ними травми сексуального 
насилля (невідреагованість) у багатьох випадках через трансгенерацій-
ний механізм призводить до повторного травмування, тільки вже їхніх 
дочок. Цей страх переноситься, як правило, на домашніх тварин, що 
можуть символізувати для дитини агресорів-нападників. 

Другим соціальним проявом колективної травми як незавер-
шеної дії є вимушене програвання військових подій (особливо з не -
вдалим завершенням), «козацькі ігри» та посвята школярів-підліт-
ків у козаки, як бажання повторити минулу славу, проектування 
майбутнього як повторення минулого (соціальна регресія). На За-
ході України популярною є гра «лови москаля», яка, на перший по-
гляд, не має певної мети, крім відігрування попередньо завданої 
травми як символічного завершення взаємодії «перемогою» (мину-
ле в сьогоденні). Для англійців – це повторення трагічного маршру-
ту «Титаніка», через сто років, тільки вже на іншому кораблі «Бал-
морал», з іншими пасажирами, які були емоційно пов’язані з пост-
раждалими в трагедії.  

Проектанти життєвого шляху похилого віку (1930–1932 рр. на-
родження) фрагментарно пам’ятають події тих років, але в них зберег-
лись (інтроектувались): образ заплаканої матері, страх ходити самим 
по подвір’ю («бо можуть піймати і з’їсти», вони пам’ятають розповіді 
про випадки канібалізму. Ці «сліди пам’яті» передалися шляхом емо-
ційного зараження, інтроекції їхнім дітям, онукам. 

Численні психологічні інтервенції в особисте життя українсько-
го населення, відсутність його захищеності привело до значного пос-
лаблення особистісних меж, а в багатьох випадках до «злиття» в чис-
ленні угрупування за видами (варіантами агресії, інтервенції) одержа-
них травм: «діти війни», «інваліди Афганської війни», «Чорнобильці», 
примусові переселенці – «вирване коріння», які в теперішній час май-
же не піддаються (високий рівень недовіри) зовнішньому керівництву, 
але досить легко «одним помахом руки» управляються з середини цих 
угрупувань (залежність від лідера, злиття з ним, ще один з проявів ко-
лективного травмування).  
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Виявлена нами, полярність «сильні, рішучі жінки» – «слабкі, 
невпевнені, чоловіки», неможливість реалізації своєї дітородної 
функції більшістю жінок веде до численних міграційних процесів 
українок на Захід. Дослідниця зовнішніх трудових міграцій 
О. Є. Блинова відмічає: «У нестабільному суспільстві у людини ви-
никає почуття невпевненості у будуванні та прогнозуванні свого 
життя, спираючись на власні сили і здібності, що змушує людину 
розглядати виїзд за межі країни як доречний варіант досягнення» 
[10, с. 56], автор підкреслює, що «емігрант, який повертається із-за 
кордону є психологічно травмованим, … в нього виникає певний 
перелом, депресія, туга, відчуття себе не у своїй тарілці. Можливо, 
відчуття, що живеш не своє життя, відчуття своєї неспроможності 
щось змінити» [10, с. 255–256]. Сучасна поляризованість суспільст-
ва по географічному розташуванню, протилежні потяги до центрів 
інтеграції (Захід – Схід), доповнюється, різким розшаруванням 
«дуже багаті» – «зовсім бідні», а також за статевою ознакою «жін-
ки» – «чоловіки», останні вже не можуть, в своїй більшості забез-
печити умови для зростання родини, а значить для репродуктивних 
можливостей жінок. Актуалізується стратегія збільшення внутріш-
ньої напруги, поляризації. 

Психотравма, як оголена рана, може посилювати чутливість ор-
ганізму на подразники, що не тільки уповільнює психологічний час 
асоціацій (що доведено в академічній психології), але й значно прис-
корює, збільшує швидкість реагування на подразник (у страху – очі 
великі). У цьому випадку експерт-психолог може робити неадекватний 
реаліям висновок про здійснений «злочин не в стані фізіологічного 
афекту», адже людина може не мати затримки асоціацій як некерова-
ного розряду раніше заподіяних травм.  

Відсутність в сім’ї, школах, управлінні зразка рішучої, силь-
ної, ефективної «чоловічої» поведінки, відхід ролі батька у тінь, 
призводить до освоєння (захвату) хлопчиками жіночих рис, що зна-
ходить свої прояви в неефективному менеджменті на всіх рівнях 
управління. 

Якщо порівняти шляхи виходу з травмуючих ситуацій, нане-
сених відбиранням (в 30–40-х рр.) комуністами продуктів харчуван-
ня, майна, фабрик, то урядами прибалтійських республік (Естонією, 
Литвою), була здійснена компенсація нанесеної шкоди. В Україні ж 
ніяких відшкодувань родинам не спостерігається, а навпаки діє по-
вторний перерозподіл матеріальних благ – «рейдерство», яке почало 
процвітати за останній час, втрата заощаджень, у працюючих робіт-
ників «рейдери» відбирають можливість працювати і придбати підп-
риємства у власність. Україна йде шляхом примноження травмуван-
ня свого населення. Постійне вторгнення системи в перерозподіл 
приватної власності є порушенням особистісних меж в спільноті, що 
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стало вже «нормою». Стратегічний лозунг ХХ століття «все это на-
ше, это – нам» швидко змінився на «моє» – «твоє», що для українців 
як господарів, землевласників традиційно є більш зрозумілим і бли-
зьким, але й болючим питанням, адже викликає асоціації з групового 
несвідомого. Очевидним є те, що насильницька зміна власності декі-
лька разів за життя покоління ставить особистість в положення не 
суб’єкта свого життя, а жертви системи, що робить слабкою саму 
систему, суспільство, яке породило цю систему і провокує повторний 
перерозподіл як «відігрування попереднього втручання». Це страте-
гія «жертви системи». Травма потребує підживлення-компенсації 
(або, за З. Фрейдом, «повторного травмування»). 

У групах проектування майбутнього той внутрішній зміст осо-
бистості, що приховувався (репресоване, потаємне Я), об’єктиву-
ється, стає зовнішнім, оскільки проектується на іншого («ворог» стає 
необхідністю), значить доступним для пізнання. Поле внутрішньої 
напруги (внутрішня поляризованість) стає зовнішньою, груповою. 
При цьому, відчуваючи напругу людина починає усвідомлювати 
конфлікт, що служить перешкодою для довірливого спілкування, 
щирості та відкритості. 

Народна обрядова святковість, колективне проведення весіль, 
здійснення нестандартних вчинків, що знімають стрес (на противагу 
численним травмам) сприяли наповненню життя українців позитив-
ними, життєстверджуючими подіями, чого не можна сказати про сьо-
годення. 

Наукові підходи (біогенетичний, культурно-історичний, соціа-
льно-психологічний, діяльнісний, сценарний) взяті окремо не можуть 
пояснити механізм проектування життєвого шляху, хоча вказують на 
чинники, які детермінують той чи інший шлях вибору. Відомо, що 
більш позитивна Я-концепція сприяє ефективності діяльності, зокре-
ма педагогічній, але не навпаки (Р. Бернс [11]). Зрозуміло, що спад-
кові, генетичні характеристики можуть передаватись наступним по-
колінням, ототожнення себе з певною соціальною групою забезпечує 
наповнення особистості соціальними нормами, емоційним фоном 
історичних подій життя людини, підсилюючи потяг до життя, або 
послаблюючи його. Не менш важливим чинником реалізації життє-
вого задуму, формування Я-концепції, крім провідного виду її діяль-
ності, є система взаємин особистості з оточенням, зі світом взагалі, 
адже людина в процесі життєдіяльності актуалізує всю систему запо-
чаткованих раніше взаємин. 

Розгортання життєвого плану, вибір партнера, кількості дітей, 
професійної самореалізації може бути глибше пояснено з точки зору 
психодинамічної теорії дії психологічних механізмів (вимушеного по-
вторення або антисценарію), що проявляються в процесі проектування 
майбутнього.  
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Крім психологічних механізмів, при передачі травмуючого дос-
віду, діють мало досліджені явища «слабких полів», трансляція сенсів 
через «емоційний резонанс», «емоційне зараження», «захват» особис-
тості (що послаблена індивідуальною травмою, груповим полем трав-
муючих подій попередніх поколінь), семантичним полем іншої, емо-
ційно значимої людини. Діти народжені в 30-х роках, 90-х переймали й 
інтроектували емоційний стан мами, її тривогу і жах смерті. Одне по-
чуття страху підсилюється іншими фрустраціями.  

Стратегія життя, стиль поведінки, емоційне переживання, агре-
сивні вчинки можуть бути також інтроектовані беззахисною особисті-
стю в посттравматичний період послаблення особистісних меж. 

Науковий інтерес представляє феномен передачі батьками, ба-
бусями не тільки своїх страхів, тілесних симптомів, емоційних станів, 
але й певних функцій, наприклад дітородної.  

Стратегіями виходу з травми можуть бути: жити з травмою, 
зберігаючи, утаємничуючи її, передаючи це «горе» наступним по-
колінням; ця стратегія протягування послідуючих травм («одне горе 
не приходить» – каже народна мудрість); а також зцілююча страте-
гія повернення до травмуючих подій, але в ігрових, психотерапев-
тичних умовах з метою переробки і виходу з травми як подолання 
злиття з травмуючою подією. Стратегія компенсації пережитих 
втрат соціальним статусом, матеріальними цінностями як витісне-
ним потягом до матері (підкріплення символічною любов’ю мате-
рі). Про дію цього механізму підкреслював Л. С. Виготський, що 
будь-який дефект, травма викликають «соціально ненормальну по-
ведінку», А. Адлер говорив, що неповноцінність в суспільстві дає 
«зверхцінність». Обидва твердження відображають актуальність 
зверхньої, відокремленої поведінки травмованої людини, Відомо, 
що від зверхності до насилля один крок, можна сказати, воно при-
сутнє, як потенційна можливість, в зверхності. Тому у жертви, яку 
колись покарали за зверхність, завжди є проблема з почуттям гідно-
сті, адже вона шукає агресора, який має знов її покарати, бо на не-
свідомому рівні вона впевнена – «він правий, якщо це зі мною ста-
лося тоді». Агресорами стають, як правило, люди з програмою не-
реалізованого виміщення, приниженого почуття самоповаги. Тут 
спрацьовує кілька механізмів: 

1. Інтерференція (накладання) – генералізація травмуючих зов-
нішніх впливів, поширення психотравм на інших людей; людина, що 
пережила травмуючий вплив, відчуває невпевненість, страждання 
приниженої гідності, зустрічаючи «подібного» – афективно реагує на 
нього, він нагадує їй власне, репресоване Я. Ситуація повторюється.  

2. Трансгенерація, зараження емоціями, що переживали попере-
дні покоління, тому психологічно розглядати особистість як систему 
взаємин кількох поколінь, родову Я-концепцію як сукупність уявлень 
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про можливі варіанти життя, що відіграють роль чинників проекту-
вання, вибору життєвих стратегій, життєвих проектів ; 

3. Виміщення як травмування (перенесення афекту на) інших, з 
відносно стійкими міжособистісними взаєминами, відреагування через 
зміну позиції підкореного на володаря (поєднання «сильного й слабко-
го» в одній Я-концепції), саме завдяки механізму виміщення, внутріш-
ні пережиті події стають зовнішніми умовами формування травмую-
чих впливів; 

4. Розщеплення як розпад особистості на відносно відстороне-
ні, поляризовані субособистості: «сильне Я»–«слабке я», «жертва»–
«гвалтівник», «хороші»–«погані», що можуть проявлятись незалежно 
в різний час в одному й тому ж просторі взаємодії, провокувати пар-
тнера на певні дії, з метою ствердження себе в одній із позицій. В 
ситуації примусу, насилля власне «Я» зникає, зливається з агресором 
з метою виживання, на місці власного «Я» стає «Я» агресора (інтрое-
кція), яке в свою чергу відходить у фон, витісняється з свідомості, 
але зберігається як відщеплене «Я», яке володіє певною афективною 
енергією, що направляється як правило на інших, які нагадують (си-
мволізують) особистості власне «Я». В ситуації просторового збли-
ження з групою, або об’єктом подібним до (асоціативно нагадуючи) 
агресора, приховане «Я» може актуалізуватись як зверхня (над інши-
ми, караюча богопозиція) поведінка з бажанням відігратись, вимісти-
ти образи. В період дії цього механізму людина не усвідомлює , що 
мотивом дій є пережита травма, точніше такі дії не мотивовані тепе-
рішньою ситуацією. 

Травма – не стрес. Стрес, як правило активізує організм для дії, 
травма фруструє поля майбутнього, дезінтегрує особистість, послаб-
люючи її активність. Глибина травми визначається силою та триваліс-
тю дії травмуючого об’єкта (агресора). Його тривала дія веде до «злит-
тя» з ним. Диференціацію травмуючих впливів можна здійснювати по 
тривалості (часу) дії травмуючого фактору, по силі його впливу. Трав-
муючі об’єкти: природні катаклізми – об’єднують зусилля, людський 
фактор (суб’єкт) – руйнує складену соціальну систему, дезінтегрує її. 
Насилля породжує, провокує нове насилля і запускає ланцюгову реак-
цію. Жертви породжують нових жертв і гвалтівників, відбувається 
зміна ролі, відігрування травмуючого впливу.  

Психотравма як неадекватна природі людини програма дій (ін-
троект – страх, внутрішній параліч, фрустрація), стримує розвиток 
особистості, веде до передачі, певної функції представникам роду, так 
батьки свої нереалізовані плани «передають» дітям, знімаючи з себе 
відповідальність.  

Але при загрозі травматичного досвіду, як показує аналіз ба-
гатьох історій роду, людина буває спроможна на «зверхнормативні» 
вчинки (нестандартні) з метою виживання. Вона, ризикуючи жит-
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тям, намагається змінити ситуацію, яку, здавалося б, змінити немо-
жливо. Прикладом може бути випадок коли в 1943 році ціле село 
(Бакаєве) працездатних людей відправлялось німецькими загарбни-
ками на роботу до Німеччини, з усіх лишився жити один чоловік 
(Йосип, 37 років), який проломив кулаком дошки у вагоні і виско-
чив на ходу потяга. Тільки завдяки цьому вчинку зберігся рід Йо-
сипа Семиліта, мого діда. 

Криза розвитку не є психотравмою (порушення, прорив психо-
логічного захисту), адже в результаті переживання кризи з’являються 
психологічні новоутворення, нова якість взаємин з оточуючими людь-
ми, зі світом взагалі, а психотравма фруструє майбутнє особистості, 
блокує здатність особистості до співпереживання, емпатії, тому люди-
на «легко» розриває діалогічну взаємодію, «зникає по-аглійськи», або, 
навпаки, зливається з об’єктом. Це – також дві крайнощі , що на нашу 
думку, є проявом пережитої психотравми. 

Висновки. Родова свідомість проявляється на таких рівнях: «су-
спільство (етнос) – спільнота як велика група людей, що мають спільні 
уявлення про світ, – родина – особистість». Групове несвідоме зберігає 
інформацію як родову програму життя того чи іншого представника 
певної статі, неперероблена, неусвідомлювана (витіснена) інформація 
задає динаміку руху до повторення подій, за відсутності розвитку.  

Особистість, будучи представником певного етносу, є носієм 
його визначальних рис (менталітету). Будь-яку спільноту живлять со-
ціальні міфи, що містять, окрім актуальної інформації, історичний пе-
ребіг травматичного досвіду від далекого минулого до теперішнього. 
Сім’я в її історичній ретроспективі та проекції є носієм родових про-
грам, стратегій подолання травматичного досвіду. І, нарешті, особис-
тість за умови усвідомлення визначає свою участь у родових програ-
мах поведінки та можливості виходу за їх межі.  

Особистість у груповому несвідомому зберігає пережиті родові 
травми. У результаті переробки та усвідомлення цих травм вона може: 

1) неусвідомлено їх повторювати, притягуючи подібні ситуації, 
коли замкнене коло з роками стає все вужчим і вужчим. Неусвідомлені 
родові травми викликають дію психологічного механізму вимушеного 
повторення в проекті майбутнього життя. Таким чином родове прева-
лює над індивідуальним; особистість, «захоплена» груповим несвідо-
мим, потрапляє в ситуацію «замкненого кола». Тут ми виходимо на 
родову Я-концепцію особистості, яка, з одного боку, надає їй певної 
захищеності, впевненості, а з другого – обмежує варіанти особистісно-
го вибору в межах родових нормативів; 

2) обирати незалежну стратегію поведінки, здійснювати надно-
рмативні вчинки (нестандартні) з метою виживання. Здатність ризику-
вати або «пливти за течією», підкорятися долі є більш характерною 
ознакою українського менталітету; 



Психологічні перспективи. Спецвипуск. 2012, т. 1 

 

 66 

3) працювати над усвідомленням травматичного досвіду, влас-
них родових програм, що саме по собі підсилює Я та укріплює рід. Це 
стратегія не лише виявлення та усвідомлення власних травм, але й 
«очищення» колективного несвідомого роду. Катарсис як перетворен-
ня негативних емоцій, страждань у позитивні, прийняття неусвідом-
люваної частини психіки (не-Я) в основну Я-концепцію є необхідною 
умовою особистісного зростання (адже відомо, що «погані» предки 
впливають і на життя нащадків, відповідно, сильні, духовно розвинуті 
– підсилюють рід, навіть ціною власної смерті). 

Отже, проблема зовнішніх та внутрішніх проявів психотравм 
пов’язана з соціальними проявами, травмами системи; з рівнем самоу-
свідомлення травматичного досвіду та спроможністю робити власний 
вибір («сила Я»); а також з рівнем відповідальності за свій рід і спів-
буття з іншими людьми.  
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Тетяна Тригуб

 

 
МЕДІАПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ 

СОЦІОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ В ГРУПІ 
  
Проблема. Сьогодні новітні інформаційно-комунікаційні техно-

логії стали невід’ємною складовою суспільства. Медіа, як безпосередні 
носії і розповсюджувачі інформації, є одним із сталих факторів суспі-
льного життя. Вони можуть змінювати моральні, правові, духовні та 
політичні аспекти життєдіяльності соціуму, здійснювати як позитив-
ний, так і негативний вплив на соціалізацію особистості. Особливо 
сприйнятливою є дитяча психіка, бо в цей час відбувається процес фо-
рмування особистості, який поєднує її неповторність, індивідуальність, 
включеність у ціле, в сім’ю, групу, соціум. 

У рамках медіа психології, медіакомпетентність вивчається до-
сить давно на Заході (К. Безелгет, П. Вінтерхофф-Шпурк, Л. Мастер-
ман), у Росії (І. В. Жилавська, А. Р. Кантор, Н. Б. Кирилова, О. В. Фе-
доров). В Україні поки що мало досліджень, оскільки ця галузь тільки 
починає формуватися (Л. А. Найдьонова, Г. В. Онкович, О. А. Хала-
бузар). Прискорений розвиток медіа та підвищення їхньої ролі в суспі-
льстві викликали потребу ввести термін «медіасоціалізація» – як різ-
новид процесу соціалізації, головним засобом якого є медіа. Адже без 
медіа неможливо уявити сучасне суспільствао, і кожна особистість 
тісно пов’язана з ними.  

Розгляньмо стосунки особистості у групі в контексті медіасоці-
алізації. У кожному дитячому колективі є популярні діти і аутсайдери, 
є активні, товариські, а є тихі, одинаки. Одних влаштовує другорядна 
роль у класі, інші страждають від такого стану, але не знають і не вмі-
ють його змінювати. Тому з розвитком комунікаційних технологій ак-
туальною проблемою стає з’ясування ролі медіапсихологічних чинни-
ків у становленні соціометричного статусу дітей у групі. 

Метою статті є теоретичний аналіз та узагальнення даних про 
вплив взаємодії дітей з медіа на соціально-психологічну динаміку гру-
пи та становлення соціометричного статусу особистості в ній. 

У соціальній психології особливості групової динаміки, міжосо-
бистісні стосунки в малій групі – це явища, які активно вивчаються. У 
науці представлені дослідження проблем соціології малої групи, психо-
логії групових процесів (В. С. Агеєв, Г. М. Андреєва, О. В. Андріанова, 
С. О. Бєлановський, Н. Н. Богомолова, О. О. Бодальов, П. П. Горностай, 
Л. М. Дичковська, В. П. Казміренко та ін.); сформовані окремі наукові 
напрямки вивчення освітньої діяльності: соціально-психологічні дослі-
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дження спілкування, міжособистісних груп та колективів (Г. М. Андре-
єва, О. О. Бодальов, А. І. Донцов, Б. Ф. Ломов, М. М. Обозов, Б. Д. Па-
ригін); концепція діяльнісного опосередкування міжособових стосунків 
(О. В. Петровський, В. В. Шпалінський); дослідження особистості, вклю-
ченої в організаційну структуру соціальної групи (А. Л. Журавльов, 
А. І. Пригожий, А. В. Філіппов), організаційної поведінки (Ю. Д. Красов-
ський).  

Щодо впливу медіа на особистість, то його вивчали в контексті 
проблем комунікації, соціалізації і ціннісних орієнтацій (О. Т. Бариш-
полець, Н. Н. Богомолова, Дж. Брайант, М. І. Жабский, В. А. Монас-
тирський, В. В. Різун, Е. Томпсон, П. Д. Фролов, Р. Харріс); феномену 
насильства в кіномистецтві (А. Д. Рейнгач, А. В. Федоров), інтернет-
залежностей та впливу електронного медіа (М. В. Мірошников, 
Г. В. Мироненко, О. Д. Павличева), візуального аспекту медіакультури 
(Н. І. Череповська) та ролі аудіовізуальної культури (П. Ф. Хилько); 
впливу медіа на соціальну ідентичність (А. А. Грабельников, А. Г. Ма-
наков, В. С. Собкін, К. А. Тарасов); творчої реабілітації (А. Є. Бон-
даренко); медіаосвіти (Л. М. Баженова, О. А. Баранов, Д. Є. Григорова, 
Н. А. Леготіна, Л. Л. Новікова, І. А. Фатєєва, А. В. Федоров, І. В. Чели-
шева, В. С. Шаповалова); інформаційних пріоритетів (А. Д. Єляков 
Л. М. Корочинський); парадигми «ефектів» мас-медіа (Дж. Клеппер); 
ролі родини у формуванні медіакультури (О. Л. Вознесенська, 
О. Є. Голубєва, С. М. Стерденко); інтернет-середовища та його впливу 
на освіту, взаємодії з медіавіртуальністю (Л. А. Найдьонова). Усі вони 
наголошують на важливості медіа в сучасному світі та житті особистості.  

Наприклад, за Н. Кирилловою мас-медіа здійснюють вирішаль-
ний вплив на всіх етапах соціалізації сучасної людини. ЗМІ все агреси-
вніше беруть участь у формуванні світогляду особистостей, їх культу-
рного, політичного і морального обличчя, із цією силою потрібно ра-
хуватися. Визнаючи важливу роль ЗМІ в процесі освіти і формування 
підростаючого покоління, потрібно системно і грамотно вибудувати 
стосунки споживачів інформації з великими ресурсами газет, журна-
лів, кіно, Інтернету. 

Дж. Гербнер висунув гіпотезу, що ТБ і телевізійна інформація, 
їхні цінності стали центральною інстанцією соціалізації суспільства 
[цит. за: 1, с. 105–125]. Арлі Хохшилд розробив концепт «правил від-
чування», згідно якого, утворюється тривалість та інтенсивність емо-
цій в суспільстві [цит. за: 1, с. 126–128]. І якщо молоді глядачі все 
більш використовують ТБ, передусім з метою отримати задоволення, 
то з часом може настати ефект емоційного спрощення. І якщо збільшу-
ється показ насильства на ТБ – це призводить до того, що особистість, 
що орієнтована на переживання, втрачає особисту відповідальність і 
може поводитися асоціально в сім’ї, групі і суспільстві. 
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На основі результатів дослідження психології сприймання Ми-
кунда показує, як можна стимулювати збудженість глядача за допомо-
гою таких формальних засобів як композиція, колір, музика [цит. за: 1, 
с. 110–111]. Отже, можна сказати, що збудженість дитини може приз-
водити до асоціальних форм поведінки у шкільному колективі, що 
знижує її соціальний статус в групі.  

За Хатом фільми викликають специфічні, вербально вимірюва-
льні емоційні реакції, які залежать безпосередньо від змісту комуніка-
ції [цит. за: 1, с. 120]. Крім того, виникає фізіологічне збудження і три-
вала емоційна активація, яка базується не на змісті фільму,– хоча ви-
кликана також ним – і є майже не «специфічною». Ця активація вини-
кає в будь-якому випадку, незалежно від того, йде мова про приємні чи 
неприємні емоції. Була проведена ціла низка досліджень того, як ТБ-
передачі впливають на загальну активацію людини (Цильманн) [цит. 
за: 1, с. 111–112, 2, с. 23]. Згідно отриманих результатів, наприклад, 
при перегляді документальних фільмів рівень активації людини досить 
низький, а під час перегляду бойовиків, комедій і ігрових шоу – рівень 
активації середній, в той час як фільми жахів з великою кількістю на-
сильства стимулюють високий рівень активації. Також, Мангольд, Ві-
нтерхофф-Шпурк, Штоль і Хамман установили, що під час перегляду 
уривків із фільму (жахів, еротичних), у людини підсилюється кров’яне 
збагачення мозку, що є індикатором процесу загального збудження [1, 
с. 111–113; цит. за: 3, с. 20]. А якщо дитина дуже вразилася і пережила 
сильні емоції під час фільму, то вона може перейняти форми поведінки 
та моделі стосунків, що також може впливати на ставлення однолітків 
до неї та формувати її місце в групі. Медіа є певною спонукою, що 
можуть стимулювати особистість до дії та прищеплювати цінності. 

А Грімм довів, що фільми жахів і програми з новинами люблять 
дивитися люди, які прагнуть знизити психологічні бар’єри [цит. за: 1, 
с. 113; 4, с. 23]. Наприклад, дитина боїться суспільства, спілкування з 
однолітками є для неї важким, чи щоб подолати певні труднощі, пере-
конати себе, що її життєві страхи не такі вже жахливі в порівнянні з 
тим, що могло б бути. Це знижує психологічні бар’єри і допомагає 
сміливіше справлятися з власними проблемами чи неприємностями, і 
це також може формувати певний соціометричний статус в групі, че-
рез взаємооцінки поведінки дитини іншими членами групи.  

Слейтер говорив про характерний зв’язок, що існує між «пошу-
ком гострих відчуттів» і відвідуванням інтернет-сайтів, що містять у 
собі сцени насильства. Проблуою переживання почуттів під час перег-
ляду фільму досліджував Кантор, він дійшов висновку, що мінімум 
25 % і максимум 92 % дітей і молодих людей відчувають страх, і після 
перегляду, часто нервують і впадають в депресію [цит. за: 1, с. 114–
115]. Знервованість і депресія впливають на поведінку особистості, на 
її цінності, світогляд. Якщо, наприклад, дитина знаходиться в депресії, 
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вона віддаляється від інших членів групи, що призводить до послаб-
лення міжособистісних зв’язків, формування певного соціально-психо-
логічного статусу в групі. 

Варто зазначити, що набування знань є одним із головних пи-
тань медіа – це класична тема дослідження впливу медіа. За допомо-
гою медіакультури людина може розширювати свої знання, сприймати 
дані, факти, інформацію, установлювати взаємозв’язки, тобто за допо-
могою неї людина може навчатися. Медіа формують і настанови, які в 
соціальній психології розуміють як когнітивно-афективні оцінки лю-
дей, змістів і предметів. Результати досліджень Комстока, Шафе, Кац-
мана, МакКобса і Робертса також показали, що правильно розроблені 
програми, орієнтовані на інтереси і пропускну здатність цільової гру-
пи, можуть призводити до зростання знань [цит. за: 1, с. 104–129]. 
Тобто дитина, яка освічена (медіа, є одним із чинників, що посприяли 
цьому), також через взаємооцінки та ціннісні орієнтації інших членів, 
може отримати певний статус в групі.  

Але не можна переоцінювати вплив медіакультури, бо його 
завжди потрібно аналізувати в контексті життєвої ситуації дитини. 
Медіакультура надає інформацію, яку молоді люди передають один 
одному, включаючи батьків, очікуючи коментарів та оцінок. В цьому 
процесі, де сильний міжособистісний вплив, формуються установки і 
думки, і це впливає на соціометричний статус дитини в групі також 
через взаємооцінки та цінності. Але самі освітні телевізійні програми 
не заповнюють пробіл знань в суспільстві, а лише допомагають в соці-
алізації та вихованні дітей.  

За Селноу і Беттингхаузом, існує негативна кореляціям між три-
валістю перегляду дошкільниками телевізора і їхньою мовною компе-
тенцією. Це можна пояснити тим, що діти з розвитими мовними здіб-
ностями менше дивляться телевізор, і навпаки, якщо вони більше про-
водять часу за телевізором, то їм важче розмовляти [цит. за: 1, с. 130–
160]). А це, в свою чергу, може впливати на статус дитини в класі, 
адже якщо дитина не комунікабельна, їй важче знайти спільну мову з 
іншими членами групи, і вона може стати аутсайдером, і навпаки, як-
що комунікація добре розвинена, дитина легко встановлює міжособис-
тісні зв’язки і може претендувати на статус лідера. Виявлено, що діти, 
в яких добре розвинена мовна компетенція, схильні дивитися телепро-
грами зі складним мовним контекстом, а менш розвинені діти, надають 
перевагу програмам з простим мовним контекстом. При перегляді во-
ни коментують те, що відбувається на екрані, та вчаться задавати пи-
тання та давати пояснення. А це розвиває комунікабельність, допома-
гає легше установлювати певні стосунки і вливає на становлення соці-
ометричного статусу в групі. 

На сьогодні медіа (телефони, Інтернет) здатні полегшувати спі-
лкування, допомагати в навчанні, в соціалізації. На що колись витра-
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чали багато часу (наприклад, пошук інформації, написання листів то-
що), зараз стало доступним і швидким. Медіа заполонили сучасне сус-
пільство, це явище є як негативним, так і позитивним. 

Медіа сьогодні стають невід’ємною складовою суспільства, не-
суть інформацію, відіграють важливу роль у соціалізації особистості та 
освіченості. Вони є посередниками спілкування між людьми, адже не 
можливо уявити свого сучасного життя без телефону, Інтернету, теле-
візора, саме вони є одним із головним засобів спілкування. З одного 
боку, вони полегшують цей процес, а з іншого навпаки, відчужують 
від реальності.  

Медіа можна розглядати з позиції згуртування та реабілітації, 
оскільки спільна робота (створення презентацій, колажів та ін.) може 
об’єднувати членів групи. Медіа можна використовувати з різними 
цілями: нести пізнавальну інформацію, розвивати почуття власної гід-
ності, жадобу до свободи і соціальної справедливості, сприяти компе-
тентній участі у суспільному житті, збагачувати особистість, а також 
духовно підкоряти, дезінформувати і залякувати, розпалювати нена-
висть, недовіру і страх, бути одним із чинників, що формує місце осо-
бистості в суспільстві, групі. 

Дитина, заглиблена в медіа і тим самим відсторонена від групи, 
втрачає контакт і можливість спілкування, або за допомогою медіа згур-
туватися, спілкуючись частіше по телефону, Інтернету зі своїми однолі-
тками. А можливо навпаки, вона звикне до віртуального світу і може 
втратити здатність спілкування в реальному світі, сторонитися та бояти-
ся спілкування. Самі медіа є і засобом комунікації без яких неможливий 
сучасний світ. Медіа – це як творчість і як засіб, через який вона реалізу-
ється. Наприклад, дитина гарно розуміється на новітніх технологіях 
(комп’ютерах, іграх, розробці презентацій), інші діти оцінюючи здібнос-
ті, починають будувати з нею особливі стосунки, що виходять саме з її 
медіакомпетентності, і це впливає на групову динаміку та місце цієї ди-
тини в групі (популярна-непопулярна). Можна припустити, що оскільки 
медіа постійно присутні в повсякденному житті, то вони мають вплив на 
особистість, на стосунки з оточуючими людьми. Наприклад, якщо дити-
на дивиться телепередачі чи фільми з елементами насильства, то може 
використовувати такі моделі поведінки в стосунках з однолітками, що 
може призвести до відчуження, неприйняття та формування асоціальної 
поведінки. Проаналізувавши питання впливу медіа на особистість, мо-
жна говорити про те, що медіа впливатиме і на соціально-психологічну 
динаміку групи та соціометричний статус особистості через взаємоо-
цінки, ціннісну сферу та емоції.  

Дитина, на відміну від дорослого, всмоктує, як губка, інформа-
цію, що надходить до неї ззовні. Це може вплинути на формування її 
світогляду, прищепити їй певні цінності. Дитина побачила в телепереда-
чі освітній фільм –  це на неї вплинуло, відчула сильні емоції  – це змі-



Психологічні перспективи. Спецвипуск. 2012, т. 1 

 

 72 

нило її світогляд чи ціннісну сферу, виробила певній патерн поведінки 
чи модель відносин – і завдяки цьому отримала певний статус у групі. 
Отже, медіа через емоційну та ціннісну сфери можуть впливати на соці-
ометричний статус дитини в групі, а її статус – впливатиме на вибір ме-
діа дитиною. Можна висунути гіпотезу, що цей вплив є двобічним. На-
приклад, якщо дитина-аутсайдер не може знайти спільну мову з іншими 
членами групи, відчужується, то вона використовує медіа для спілку-
вання у віртуальній реальності тому, що там їй легше щось висловити чи 
само реалізуватися. При цьому вона також переживає певні емоції, в неї 
встановлюється емоційний зв’язок, та формуються особливі цінності, 
що в свою чергу впливають на поведінку та модель стосунків з одноліт-
ками в шкільному колективі.  

Вплив медіа на становлення соціометричного статусу дитини в 
групі узагальнено у вигляді схеми ( рис.).  

 

 
 

Рис. Вплив медіа на соціометричний статус дитини в групі 
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інші медіазасоби) – це впливає на емоційну та ціннісну сферу, які ви-
значають її поведінку в колективі дітей, та формує певний соціометри-
чний статус. Водночас можна виявити ще інший вплив, коли дитина 
має якесь місце в групі, залежно від цього вибирає певні медіазасоби, 
якими користується, це впливає на її емоції та ціннісну сферу і визна-
чає відповідні форми поведінки. 

Припускається, що медіа можуть прямо впливати на поведінку: 
особистість бере готові моделі взаємовідносин, і це визначає її місце в 
групі. Статус може впливати на емоції, цінності, які визначають вибір 
медіазасобів (наприклад, заглиблення в Інтернет), формуючи певні 
форми поведінки. Емоційна сфера може впливати на статус у групі, 
статус – на вибір медіа, а медіа – на поведінку особистості. Тобто мо-
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жна припустити, що існує такий ланцюжок: поведінка – вибір медіа – 
емоційна сфера – статус у групі.  

Висновки. Теоретичний аналіз та узагальнення даних про вплив 
медіа на соціально-психологічну динаміку групи та становлення соці-
ометричного статусу особистості в ній дають підстави ствурджувати, 
що медіа – сучасний засіб спілкування людей і  невід’ємна частина 
суспільства. Медіа в повсякденному житті виконують досить важливу 
роль: сприяють соціалізації, реалізують освітню функцію; водночас, 
вони можуть ізолювати людину від групи, послаблювати її між особові 
контакти. 

У результаті вивчення впливу медіа на формування світогляду 
та ціннісної сфери дитини, дослідження впливу медіакультури на ста-
новлення її особистості, визначено, що медіа значною мірою здатні 
формувати соціометричний статус дитини в групі і що вплив є двобіч-
ним. Розроблено модель впливу, яка потребує практичної перевірки. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
  
Проблема. Рольову ідентичність зазвичай розуміють як окрему 

форму соціальної ідентичності, що обумовлена соціальними ролями, 
тобто культурно прийнятними соціальними очікуваннями щодо відпо-
відних видів поведінки, характерних для певних соціальних позицій 
(П. П. Горностай). Аналіз першоджерел (Дж. Мід, М. Кун, І. Гофман, 
Г. Теджфел, Ж. Тернер, Е. Еріксон та ін.) дає підстави вважати, що 
рольова ідентичність є досить широким поняттям, яке охоплює ще 
декілька аспектів змістових інтерпретацій, а саме: 
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1. первинної соціальної ідентичності на рівні тієї малої групи, 
до якої належить людина від самого початку свого життя; 

2. вторинної усвідомленої рольової ідентичності, коли індивід 
стає суб’єктом власної ролі, інтегрує в ній властивості власної індиві-
дуальності та засвоєні соціальні ідентитети;  

3. емпіричної форми реалізації соціальної ідентичності на рівні 
конкретної реальної групи;  

4. форми інтеграції індивідуальної та соціальної ідентичностей; 
5. структурного компонента, різновиду особистісної та соціаль-

ної ідентичностей індивіда.  
Усі ці визначення відбивають специфіку рольової ідентичності, 

її зовнішню та внутрішню структури. Вони не є самостійними: обсяг 
смислів кожного з них частково містить смисли інших, вони тісно 
пов’язані між собою, «перетікають» одне в одне.  

Різні визначення рольової ідентичності та смисли, покладені в їх 
основу, мають бути враховані при створенні засад дослідження і мето-
дик діагностики рольової ідентичності особистості.  

У психології обговорення проблем рольової ідентичності то-
читься навколо її психологічної природи, сутності, специфіки порівня-
но з іншими видами ідентичності [1;2]. Емпіричні дослідження не орі-
єнтовані на аналіз її механізмів формування та вияву, а стосуються 
психологічних ознак рольової компетентності особистості (глибини, 
гнучкості тощо) [3], яку можна вважати складовою рольової ідентич-
ності. Отже, створення концептів, методичних процедур дослідження, 
які б узагальнювали широке коло соціально-психологічних вимірів 
рольової ідентичності, розкривали внутрішні її механізми, є актуаль-
ною науковою проблемою та становить мету нашого дослідження. 

Людина може бути членом великої, середньої та малої групи, а 
ще – умовної, уявної та реальної. На думку Ч. Гордона, рольова іден-
тичність підпорядковує собі інші види ідентичностей: професійну, ге-
ндерну, політичну, етнічну, ідентичність членства [2]. 

Становлення рольової ідентифікації відбувається в декілька ета-
пів. Від народження людина перебуває в стані виконання певних ро-
лей, які не залежать від її волі, бажань тощо, їй приписуються певні 
ролі з боку дорослого (згадаймо соматичні ролі за Я. Морено [4], типо-
ві сценарні ролі за Е. Берном [5]. Загалом – усі первинні ролі людини 
детерміновані соціальними очікуваннями від виконання соціальних 
ролей, які наперед для людини визначені суспільством. Надалі людина 
починає усвідомлювати власні рольові ідентифікації, рольові ідентифі-
кації інших людей та сама проектувати ці ідентитети на інших. Вона 
здатна передбачити рольові приписування їй з боку інших людей, і це 
теж становить складову рольової ідентичності. В цьому контексті зга-
даємо, що Дж. Мід невипадково розрізняє «I», «Me» (англ.) як окремі 
компоненти в структурі «Self» особистості [6].  
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Отже, рольова ідентичність присутня в інших видах ідентичнос-
тей людини, що виділені за рівнями розвитку особистості (індивід, 
особистість, індивідуальність), сферами діяльності людини, її соціалі-
зації. Рольова ідентифікація є одним з універсальних механізмів засво-
єння соціального досвіду людиною, усвідомлення власного Я, форму-
вання структур особистості, вибору нею позиції в соціальному просто-
рі, формування власного мікросоціуму спілкування та взаємодії, ви-
значення змісту соціально-психологічних проекцій на інших. Тому 
рольові ідентифікації присутні в соціальних, внутрішньогрупових, мі-
жособистісних і власне особистісних ототожненнях з іншими та від-
межуваннях від них. 

Хоча й не зовсім логічним видаєтья говорити про неусвідом-
лювану рольову ідентичність, однак реально в поєднанні неусвідом-
люваних та усвідомлюваних компонентів вона і формується. Як ба-
чимо, рольова ідентичність може недостатньо усвідомлюватись як з 
об’єктивних, так і з суб’єктивних причин (соціальних, вікових, наяв-
ності в людини інтелектуальних ресурсів розпізнання власної іденти-
чності, бажання бути ідентичним тощо). Рівень усвідомленості влас-
ної ролі людиною відображається в назві ролі, переважанні в ній со-
ціальних або психологічних змістів, наявності індивідуальних смис-
лів, емоційності, влучності самовизначень людини, їх стислості, єм-
ності, образного наповнення, метафоричності, що в свою чергу свід-
чить про ставлення особистості до ролі, рефлексію статусу в соціаль-
ному середовищі.  

Існує велика різноманітність ролей, але в кожній окремій малій 
групі є певний набір ролей, переважання одних ролей над іншими то-
що. Цей своєрідний перелік ролей і рольових ідентитетів у певній гру-
пі становить підґрунтя формування групової ідентичності особистості 
та ідентичності самої групи. 

Дослідження рольових ідентифікацій має спиратись на тільки на 
рольові конструкти власного Я, а й розкривати механізми їх формуван-
ня, тобто аналізувати їх зв’язки з «Ми», «Вони», «Інший», рольовими 
ідентитетами, що функціонують у полі малої групи, соціального сере-
довища, в якому безпосередньо розвивається особистість. Тому під час 
дослідження рольової ідентичності варто спиратися на такі особливос-
ті її функціонування на рівні малої групи, а саме як особливостей: 

  «рольового поля» групи: кількість, різноманіття, стереотип-
ність, унікальність, «глибина» ролей членів малої групи, класи-
фікація ролей у групі за певними «життєвими ролями», іншими 
категоріями ролей тощо,  

  структури «рольового поля» певної малої групи (переважання 
певний категорій ролей над іншими, надання переваг певним 
ролям членами групи, які є лідерами, аутсайдерами, креативами, 
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«тими, що мають досягнення» в діяльності, яку виконує мала 
група, тощо), 

 відображення та рефлексії членами групи власних ролей у гру-
пі, свідомих і несвідомих їх компонентів: 
o  тих, що їм приписуються іншими,  
o з якими вони себе ідентифікують,  
o які вони проектують на інших. 

Окремою ланкою дослідження може стати аналіз очікувань чле-
ном групи тих рольових ідентифікацій, які можуть бути їй приписані з 
боку інших членів групи, та тих рольових ідентитетів, які дійсно їй 
приписуються іншими. Тут слід звернутися до поняття «рольової дис-
танції» Е. Гоффмана, під якою він розуміє здатність індивіда рефлек-
сувати власні соціальні ролі та дистанціонуватись від них [6]. Тобто 
людина може грати певні ролі, але не всі з них присвоювати, ідентифі-
кувати з власною особистістю. 

З нашого погляду, формування ідентичності людини відбува-
ється саме в тому порядку, в якому ми перерахували процеси усвідом-
лення людиною власних ролей. Спочатку людина некритично вбирає у 
своє внутрішнє Я зовнішні соціальні ідентитети, дзеркально проектує 
на інших те, що приписується та вимагається від неї найближчим соці-
альним середовищем, а вже потім вона селективно щось привласнює 
або не привласнює з того, що отримала від інших. Надалі вона вибір-
ково або не досить вибірково проектує рольові ідентитети на інших. 
Здатність розуміти рольові проекції інших на власне Я, прогнозувати 
розвиток власного Я під впливом рольових очікувань іншого, прийма-
ти або відкидати ролі, що відводяться Я іншими є найвищим рівнем 
розвитку рольової ідентичності особистості. 

Отже, умовно можна виділити такі принципи дослідження за-
значеного нами феномена:  

1) залежність особливостей вияву рольової ідентичності особис-
тості від рольового поля групи; 

2) генетичної послідовності формування рольової ідентичності 
особистості, яка встановлює особливості зв’язку власного Я з внутрі-
шніми конструктами «Ми», «Інший», «Вони»;  

3) зв’язку власного Я з рольовими проекціями інших членів 
групи на нього (порівняння конструкцій «Я» та усвідомленого «Я як 
Він»). 

Ми застосували ці принципи під час емпіричної апробації мето-
дики дослідження рольової ідентичності учнів старших класів ЗОШ. В 
апробації взяли участь учні трьох класів однієї школи (всього 69 чол.). 
При відборі психологічних завдань, що досліджують рольову ідентич-
ність, ми використали методичний принцип «все більшої конкретизації 
психологічних уявлень про явище, яке досліджується»: кожне наступ-
не завдання досліджувало можливі рольові ідентифікації учня від 
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більш широких і абстрактних уявлень про них до все більш конкрет-
них та індивідуальних. Цей методичний прийом відбиває генетичну 
послідовність формування ідентичності особистості, про яку йшлося 
вище: від Ми до Я, а від нього до Іншого.  

Це були завдання з такими інструкціями: 
1. Які ролі можуть грати (та грають) у шкільному житті твої од-

нокласники? Перерахуй ці ролі. 
2. Які ролі характерні для тебе:  
а) в класі, 
б) поза межами класу та школи? 
3. Кого з твоїх однокласників можна назвати креативною люди-

ною? Назви не більше трьох прізвищ таких людей з класу (можеш у 
цей список внести й самого себе) та вкажи, які ролі притаманні кож-
ному з них. 

Завдання назвемо так: «Ролі однокласників», «Я у класі», «Я поза 
межами класу», «Ролі креативного однокласника». Зазначимо, що внутріш-
ні настановлення учня можуть по-різному вплинути на сприйняття завдання 
«Ролі однокласників», тобто як такого, що визначає ідентифікації «Ми» або 
«Вони». Ми все ж таки дотримуємось позиції, що шкільний клас є малою 
групою для учня, його найближчим соціальним середовищем, що сприйма-
ється насамперед як цілісність, як феномен «Ми» для власного Я.  

Існуючі в психології поділи ролей на соціальні та особистісні, 
офіційні та неофіційні, внутрішньогрупові, міжособистісні, особистісні 
та інші покладено нами в основу класифікації ідентифікацій старшокла-
сників. Ми вважаємо, що в будь-якій ролі людини (соціальній, особисті-
сній, груповій, індивідуальній та ін.) завжди присутній психологічний 
компонент, тому, наприклад, соціальна роль учня може бути інтерпре-
тована і в соціологічному, і в психологічному планах. До якої б великої 
умовної або реальної групи не належала людина, все рівно привласнен-
ня нею соціальної ролі, її виконання відбувається в найближчому соціа-
льному середовищі людини, малій групі або мікрогрупі.  

Як було нами попередньо доведено, рольова ідентичність може 
бути присутня в будь-якому виді ідентифікацій людини, тому класифі-
кація охопила всі відповіді досліджуваних, якими громіздкими, неви-
разними або «нерольовими» вони б не здавались. Наприклад, «мандрі-
вник» – це не тільки означення сфери захоплень, дозвілля людини, а й 
констатація її психологічного стану, коли вона мандрує по життю.  

Зазначимо, що окремо на основі вищезгаданої класифікації мо-
же бути побудована класифікація рольових ідентифікацій за життєви-
ми ролями особистості як глибинних, психологічних, насичених інди-
відуальними смислами, пов’язані з життєвими сценаріями особистості. 
Однак, тут потрібна колективна робота експертів, бо вирізнення жит-
тєвих ролей від театральних, штучних тощо потребує значної психоло-
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гічної кваліфікації. Завдання розробки такої класифікації може стано-
вити перспективи досліджень рольової ідентичності.  

Так як відповіді учнів на всі завдання методики були орієнтовані 
на рефлексію рольових ідентифікацій, то всі вони були об’єднані в єди-
ний список. Загалом учні на питання завдань подали 2519 відповідей, які 
ми означили як «сирі відповіді». Кожна з цих відповідей була проаналі-
зована щодо її синонімічності з іншими та узагальнена під «первинні 
категорії». Так, наприклад, категорія «дружелюбна людина» містить такі 
синонімічні поняття: дружелюбна людина; друг усім; приязний хлопець; 
той, що вміє дружити; той, що у хороших стосунках з однокласниками 
та ін. Загалом нами було виділено 294 окремих первинних категорій. Ці 
категорії можуть узагальнюватись під більш широкі. Так, категорії 
«дружелюбна людина», «відкрита людина» узагальнені під «ідентифіка-
ції учня, що підтримує позитивні стосунки з іншими».  

Звісно, перелік ідентифікацій учнів може доповнюватись ре-
зультатами наведених нижче досліджень. 

Усі «первинні категорії» були поділені на соціальні та психоло-
гічні. Соціальні поділені на ті, що діють у великих умовних групах, та 
ті, що діють у середніх і малих. Психологічні ідентифікації розділені 
на групові, міжособистісні та особистісні. Далі кожна з цих ідентифі-
кацій поділялась ще на більш дрібні та конкретні, до моменту їх кінце-
вого ототожнення з попередньо виділеними первинними категоріями. 
Кожна категорія має свій цифровий код, який складається з 3–5 чисел, 
залежно від рівня деталізації, конкретної визначеності категорії. Прис-
воєння кожній відповіді учня коду дає можливість оперативно, швидко 
та зручно здійснювати статистичні підрахунки результатів досліджен-
ня рольової ідентифікації окремої людини та суми рольових ідентифі-
кацій членів певної групи, специфіки її «рольового поля».  

Деякі ідентифікації одночасно можуть бути як соціальними, так 
і психологічними. Так, наприклад, шкільний клас – це не тільки соціа-
льний підрозділ шкільної установи, а й мала група, яка схожа на вели-
ку сім’ю. Тому учні, визначаючи шкільні ролі, внесли їх у перелік сі-
мейних ролей: «клас як сім’я, може бути дружня та недружня… ми всі 
члени цієї сім’ї».  

Також деякі з ідентифікацій одночасно можуть бути віднесені 
до декількох категорій (що, звісно впливатиме на статистичні підраху-
нки). Існує два різновиди таких ідентифікацій:  

– які складаються з декількох слів, а, отже, містять декілька від-
носно незалежних смислових моментів, наприклад: активний ві-
дмінник – це і відмінник (категорія навчальних досягнень), і од-
ночасно активна людина (категорія вольової сфери людини); 

– які складаються з одного слова, але яке неможливо однозначно 
віднести до певної категорії (переважно це сленгові поняття), 
наприклад: «кефір» – людина, яка не має чітких границь власної 
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автономності (розтікається як кефір, приймає форму тієї ємнос-
ті, в який його помістили, не має власної форми), та людина, яка 
є за своєю сутністю рідкою, негустою, «кисляком кефіром», без 
внутрішнього міцного стержня, тобто «кефір» можна віднести і 
до категорії міжособистісних ролей учнів, які вказують на від-
сутність їхньої автономності, та до невольових людей, який ще 
називають «ганчірками» (все ж таки, необхідно відмітити, що 
«кефір» більш м’яке визначення не вольової людини).  
Таблиця частоти вияву окремих категорій у вибірці досліджува-

них дає можливість побачити найбільш поширені, стереотипні, менш 
поширені та унікальні ідентифікації учнів. Так, за результатами нашо-
го дослідження, на першому місці за частотністю стоїть визначення 
себе як друга та товариша, що максимально відповідає характеристиці 
юнацького віку як найбільш «товариського періоду у віковому розвит-
ку людини», самого «колективного» віку [7–8].  

Порівняння відсоткових частот вияву рольових ідентифікацій 
окремих шкільних класів зі «стереотипним» списком категорій іден-
тифікацій, складеного на основі узагальнень відповідей учнів, що 
представляють репрезентативну вибірку, може дати корисну інформа-
цію про моральний, діловий і творчий клімат цих класів. 

Зупинимось на головних результатах апробації методики, роз-
робленої на основі сформульованих нами засад дослідження рольової 
ідентичності.  

Підрахунки критерію Пірсона 
2 
, що показує рівномірність або нері-

вномірність розподілу частот вияву ідентифікацій під час виконання різних 
завдань методики, свідчать, що за більшістю узагальнюючих категорій 
(77%) спостерігається нерівномірність їхнього розподілу в ідентифікаціях 
«Ми», «Я», «Інший», а, отже, ми можемо говорити, що різні завдання дійс-
но спрямовані на діагностику різних видів ідентифікацій учнів.  

Між «Ми» і «Я у класі» спостерігається найбільша кількість 
значущих відмінностей порівняно з діадами «Ми» і «Креатив у класі», 
та «Я у класі» і «Креатив». Також відмітимо, що найбільшу кількість 
ідентифікацій подано під час виконання завдання «Ролі однокласни-
ків», тобто коли мова йде про феномен «Ми», а найменшу – у вияві Я у 
межах шкільного класу. Попередньо зробимо такий висновок: між ро-
зподілами «Я у класі» і «Ми» не існує зв’язків. Ці результати можна 
трактувати по-різному: або в досліджуваних нами класах не існує іден-
тифікації учнів з власною учнівською групою, тобто в старшокласни-
ків відсутня групова ідентичність, або ж загалом завжди у всіх групах 
розподіли «Ми» та «Я в групі» підкоряються різним закономірностям, 
а про наявність або відсутність групової ідентичності можна судити 
тільки за конкретною величиною відстані між «Ми» та «Я».  

Універсальний соціально-психологічний закон «прихильності 
людини на користь свого Я», а не на користь іншим [9] яскраво вияви-
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вся в тих ідентитетах, які проектували учні на своїх однокласників, але 
чомусь при цьому забували, що вони теж є членами цього класу (що, 
між іншим, завжди виявляється в дії вищезгаданого феномену). Дійс-
но, чому я маю негативно себе ідентифікувати або визнавати публічно 
власні негативні ідентифікації?  

Майже ввесь перелік виділених нами міжособистісних ролей, які 
негативно позначаються на стосунках у класі, які підтримують самост-
вердження члена групи за рахунок іншого, які не підтримують товари-
ські взаємини в класі (зрадник; агресор; донощик; той, що всім заважає; 
той, що дратує та не поважає інших, ненависник; пліткар; підлиза; не-
справедлива людина; грубіян; ворог; підбурювач; важка людина; «сіра 
маса», «ніхто», «сіра миша»; невдаха, лузер; блазень, клоун; посміхови-
сько; заздрісник; самовпевнена людина; мамій; нетовариська людина; 
одинак; закрита людина, людина в масці), та особистісні ролі, які вка-
зують на зверхнє ставлення до інтелектуального розвитку однокласників 
( розумник, мудрій; ботан; телепень та ін.), негативні вияви в моральній 
сфері людини (цинік; зарозуміла людина,»пуп землі», «цаца»; нечесна 
людина; егоїст та ін.) приписуються іншим у класі, але не собі.  

Якщо порівняти частоти вияву категорій на більш високому рі-
вні узагальненості відповідей досліджуваних, то все ж таки: 

– тих, хто підтримує позитивні стосунки в класах більше, ніж тих, 
хто підтримує негативні,  

– кількість позитивних міжособистісних ролей, які приписуються 
іншим у класі, більша, ніж за ними ж для власного Я.  
Це відбувається тому, що дві такі ролі як друг і помічник значуще 

переважають в ідентифікаціях «Ми» над їхніми ж виявами в ідентифікаці-
ях «Я». Тобто за різноманітністю ролей позитивні стосунки не домінують 
у класі над іншими, а от за кількісним і стереотипним їхнім наповненням, 
за рахунок категорії «друг» і «помічник» – переважають. Припустимо, що 
учні в позитивних міжособистісних стосунках підтримуються досить ста-
ндартних уявлень про дружбу та допомогу, а от їх уявлення про негативні 
стосунки досить диференційовані, різноманітні, розвинені (на їх аналіз 
вони витрачають набагато більше енергії та часу, ніж на позитивні). 

Що стосується виконання завдань, орієнтованих на ідентифіка-
цію власного Я, то ми тут маємо констатувати «повний провал» щодо 
диференційованого ставлення до власного Я. Самі себе ми характери-
зуємо як сусіда по парті, хорошиста та комунікабельну людину. Біль-
ше за жодною категорією не існує переважання частоти її вживаності 
порівняно з іншими завданнями, не говорячи вже про статистично зна-
чуще переважання. Закон «прихильності людини на користь свого Я» 
тут спрацював своєрідно: ми не приписуємо собі позитивні ролі, ми 
просто боїмось їх приписувати. Ми краще знаємо і розуміємо інших 
(загальний показник «диференційоване Я»), ніж себе.  
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Щодо приписування учнем креативним однокласникам ролей, то 
тут ми маємо значуще переважання частотності узагальнених категорій 
«диференційоване особистісне Я», позитивних ідентифікацій емоційної 
та вольової сфери, сфери обдарувань і здібностей над частотністю ролей 
однокласників і власного Я. Зазначимо, що вслід за Т. В. Румянцевою в 
ідентифікаціях людини ми розрізняємо персональне, диференційоване 
Я, що свідчить про рефлексію індивідуальних характеристик власного 
Я, та глобальне, недиференційоване Я, що задовольняється загальними, 
занадто абстрактними самовизначеннями [10].  

Особливість спроектованої нами методики дослідження рольо-
вої ідентичності полягає в тому, що один і той же об’єкт дослідження 
можна розглядати з різних «рольових позицій» особистості. Так, мож-
на проаналізувати, які ролі приписують учні особистості креативного 
однокласника, які ролі приписують учні, оцінені однокласниками як 
креативні, іншим креативним учням та які ролі приписують самі собі 
креативні учні. З метою відповіді на ці запитання у вибірці досліджу-
ваних ми виокремили підгрупу креативних учнів та проаналізувати 
їхні відповіді. Виявилось, що в основній вибірці учні найбільшу кіль-
кість ідентифікацій, що свідчать про «диференційоване особистісне Я» 
людини, проектують на креативів, а не приписують собі. В підгрупі 
креативних учнів такий тип ідентифікацій насамперед приписується 
собі, а вже потім іншим креативам. Отже, «диференційоване особисті-
сне Я» належить креативам, що загалом є логічним і закономірним 
виявом досліджуваних нами психологічних явищ. Крім того, креативні 
учні краще знають власне Я, ніж Я іншого. Загалом на вибірці старшо-
класників діє дещо протилежна тенденція: учні більш глибоко іденти-
фікують характеристики Я креативного іншого, ніж власного Я.  

Порівняно з основною вибіркою учнів вибірка креативних 
більш рівномірно розподіляє ролі між усіма ситуаціями ідентифікацій 
(«Ми», «Я в класі», «Я поза межами школи», «Ролі креатива»). Отже, 
порівняно з основною вибіркою ми тут можемо говорити про меншу 
відстань між ролями учнів у класі та власними ролями Я креатива у 
класі, хоча й спостерігається статистично значущий розрив між іден-
тифікаціями групових ролей (лідер, аутсайдер), негативних і неавто-
номних міжособистісних стосунків, стосунків, що є «каталізаторами» 
ділового клімату, негативних когнітивних ідентифікацій.  

Нагадаємо, що креативних учнів визначали самі учні, тут може 
бути природним змішування змінних дослідження: креативності та 
соціометричної популярності учня.  

Отже, результати дослідження дозволяють припустити, що про 
наявність групової ідентичності людини можна судити за такими кри-
теріями: 
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– незначущість різниці в розподілах вияву рольових ідентифіка-
цій, які приписуються групі загалом (ідентифікація «Ми») та 
власне собі (ідентифікація «Я»); 

– відносно рівномірний рівень вияву ідентифікацій «Ми», «Я у 
групі», «Я поза межами групи», хоча в кожному окремому ви-
падку необхідно спеціально аналізувати високий, середній і ни-
зький рівні вияву ідентифікацій у кожній з цих сфер, щоб зроби-
ти висновок про наявність групової ідентичності (наприклад, чи 
можна говорити про групову ідентичність учня, якщо він вияв-
ляє високі рівні ідентифікацій «Я у класі» та «Ми» та низький 
«Я поза межами класу» – залишається відкритим питанням);  

– наявність певного рівня співвідношення позитивних і негатив-
них ідентифікацій «Ми» і «Я». 
Щодо останнього критерію операціоналізації групової ідентично-

сті, то тут необхідно розглянути декілька можливих варіантів її вияву: 
– групова ідентичність людини наявна та буде позитивною в неї, 

коли людина вважає: «хороші Ми, хороший і Я,», а з урахуван-
ням асиметрії в оцінюванні себе та іншого, – «хороший Я, інші – 
менш хороші, ніж Я»;  

– групова ідентичність людини відсутня, коли вона вважає: «Я 
хороший, Ми погані»;  

– групова ідентичність людини наявна та буде негативною в неї, 
коли людина вважає: «Я поганий, погані Ми»; 

– про формування групової ідентичності людини через механізм 
референтності свідчитиме ситуація, коли людина приписувати-
ме «Ми» позитивні рольові ідентифікації, а собі погані: «Ми хо-
роші, Я поганий»; така ситуація, з нашого погляду, все ж таки 
свідчить про відсутність групової ідентифікації.  
На основі аналізу результатів нашого дослідження можемо зро-

бити висновки про наукову і практичну значущість вивчення рольових 
ідентифікацій людини загалом та учнів зокрема. Особливості розподілу 
різних категорій рольових ідентифікацій особистості учня в сфері «Я», 
«Ми», «Інший», їх стереотипність або унікальність вияву в рольовому 
полі групі, значущість різниці розподілів цих ідентифікацій для різних 
когорт досліджуваних свідчать про змістову, діагностичну та диферен-
ціальну валідність запропонованих нами процедур дослідження.  

Найбільш виразно різниця в розподілах спостерігається між іде-
нтифікаціями «Ролі однокласників» та «Я в класі». Особливості 
зв’язку цих ідентифікацій можуть становити критерії групової іденти-
чності особистості.  

Представлені нами розрахунки ми розглядаємо як приклади 
аналізу групового клімату шкільного класу, як пошук зв’язку індивіду-
альної та групової ідентичності учня через його рольові ідентифікації. 
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Зроблені нами висновки ми оцінюємо як попередні, що потребують 
подальших досліджень і уточнень.  

Перспективи дослідження полягатимуть у розширенні емпіричної 
бази дослідження, встановленні закономірностей вияву рольової ідентич-
ності на репрезентативній вибірці, вивченні рольових ідентифікацій учнів, 
креативність яких визначається об’єктивними критеріями та продуктами 
діяльності, а не тільки соціометричними процедурами оцінювання.  
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жений підхід до актуалізації культурно-історичного потенціалу особи-
стості як автора власного життєвого шляху, здатного створювати та 
інтегрувати нові смисли у семантичний простір етнокультури. 

Метою статті є обґрунтування стратегії теоретичного та емпі-
ричного дослідження змістових і динамічних ознак індивідуальної мі-
фології в структурі культурно-історичного потенціалу особистості. По-
перше, ми з’ясовуємо теоретико-методологічні підстави тлумачення 
індивідуальної міфології в культурно-історичному вимірі. По-друге, 
презентуємо індивідуальний авторський міф як механізм особистісно-
го самовдосконалення у діалогічній взаємодії з різними культурами. 
По-третє, окреслюємо емпіричні можливості актуалізації етнокультур-
ного міфотворчого потенціалу молоді через конструювання смислово-
го простору гендерних уявлень в індивідуальному авторському міфі. 

Теоретичне та емпіричне дослідження змістових та динамічних 
ознак індивідуальної міфології, на наш погляд, повинно спиратися 
перш за все на традиції історичної психології І. Г. Білявського та його 
послідовників. Це зумовлено орієнтацією цієї наукової школи на син-
тез різних гуманітарних підходів до актуалізації культурно-історич-
ного потенціалу особистості як представника певного покоління ви-
значеної етнокультури та історичної епохи. В Одеській школі історич-
ної психології особливий акцент ставиться на несвідомих компонентах 
ментальності, етнокультурній міфотворчості особистості та спільнот 
[1–3]. Представники школи психологічної герменевтики, зокрема 
Н. Чепелєва, С. Гуцол та інші, ретельно упорядкували різні напрями 
досліджень міфу. Вивчення міфології представниками соціологічного 
(Е. Дюркгейм, Л. Леві-Брюль), структурного (К. Леві-Строс, Ж. Дюме-
зіль, Є. Мелетинський), порівняльно-антропологічного (Б. Малиновсь-
кий, М. Мід, Дж. Фрезер, Е. Тейлор), діалектико-феноменологічного 
(О. Ф. Лосєв), символічного (Е. Касірер, М.Еліаде), психоаналітичного 
(З.Фрейд, О.Ранк, К.Юнг), лінгвістичного (О.Фрейденберг, Р.Якобсон, 
Т.Сєбьок), семіотичного (Р.Барт) напрямів, як і раніше, викликає знач-
ний інтерес і спонукає до вивчення змістових та динамічних ознак ін-
дивідуального міфу [4, с. 180].  

Слід відзначити, що увага дослідників проблеми міфу та «міфо-
подібних» елементів в організації та структурі людської психіки біль-
шою мірою зосереджувалася, зокрема, на проведенні емпіричних дос-
ліджень міфів (Б. Малиновський, М.Мюллер, Е. Тайлор, Дж.Фрейзер), 
на вивченні особливостей міфологічного мислення (Ю. Лотман, 
Є. Мелетинський, Б. Успенський), функцій та значення міфів в історії 
культури (Е. Дюркгейм, Е. Кассірер, К. Леві-Строс, О. Фрейденберг), 
психологічних аспектів міфології (З. Фройд, Е. Фромм, К. Юнг), спів-
відношення міфології, релігії, філософії, поезії (Ф. Кессіді, М. Стеблін-
Каменський, С. Токарєв), зв’язку міфу з несвідомими пластами людсь-
кої психіки (М. Еліаде, Дж. Кемпбелл, Е. Нойман, К. Юнг) та специфі-
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ці міфологічної раціональності (Н. Автономова, Я. Голосовкер). У ра-
мках московсько-тартуської семіотичної школи (В. Іванов, Ю. Лотман, 
В. Топоров, Б. Успенський) було здійснено спробу реконструкції пев-
них міфів засобами сучасної семіотики [5]. До цього досить розгорну-
того дискурсу міфологічної проблематики у сучасній гуманітаристиці 
слід додати емпіричні спроби психолого-історичної реконструкції: 
психічного складу особистості епохи Відродження шляхом психологі-
чної герменевтики живопису Джотто, Перуджино [2], життєдіяльності 
особистості в культурно-історичному просторі (на прикладі творчості 
Й. Гете), особливу увагу було приділено міфологемі Фауста в європей-
ській культурі [1]; архетипу Світового Дерева у різноманітних теоло-
го-міфологічних традиціях [3].  

Всі ці напрацювання є підставою для розгляду культурно-
історичного потенціалу особистості. На нашу думку, структура куль-
турно-історичного потенціалу особистості, складається з таких елеме-
нтів, як: ідентичність (особистісна ідентичність, етнічна ідентичність 
та ідентичність у якості Самості); міфологія (архаїчна та індивідуальна 
авторська, а також сучасні міфи масової свідомості); ментальність; 
картина світу; колективне несвідоме, що містить в собі архетипи різ-
них рівнів від загальнолюдських до расових, етнічних і т. інш., вклю-
чаючи «дух історичного часу» [6].Таким чином, ми розглядаємо міф як 
«універсальний культурно-психологічний феномен, що є первинним 
кодом смислів, символів, світоглядних настановлень, які відбивають 
універсальні архетипи колективного несвідомого в індивідуальній 
психіці» [7]. У зв’язку з цим, постає питання розведення феноменаль-
них проявів різних міфологічних утворень. В юнгіанській традиції міф 
розглядається як широко поширений, довготривало існуючий фено-
мен, від якого вдається позбавитися лише небагатьом; вирізняються 
індивідуальні міфи, що з’являються через недостатньо ефективне фун-
кціонування групових. Особистий міф, за К. Юнгом, – це несвідомий 
зразок, якому слідує людина в різні періоди свого життя, зовсім не пі-
дозрюючи про це, так само як, і про те, що його окремі етапи взаємо-
пов’язані і взаємозумовлені зовсім інакше, ніж здається пам’яті і сві-
домості. Отже, особистий міф, як медіатор колективного та особистіс-
ного несвідомого, транслює архетипні змісти в ціннісно-смисловий 
простір особистості згідно з актуальним етапом її індивідуації [8].  

Сучасні тенденції вивчення особистого міфу пов’язані з 
суб’єктним розумінням міфотворчих механізмів і, таким чином, сти-
мулюють дослідників до з’ясування сутності індивідуального авторсь-
кого міфотворення. Зокрема, Д. Файнштейн та С. Кріпнер, намагають-
ся переглянути поширене розуміння міфології як різновиду хибних 
уявлень, пропонуючи більш глибоке розуміння змістовних та динаміч-
них ознак особистого міфу. Автори розглядають його як цілісне утво-
рення, що виконує особливі функції у психіці людини, і, ці функції не 
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зводяться до викривленого сприйняття дійсності чи некритичного віді-
грівання стереотипних патернів поведінки. На думку дослідників, міф 
звернений до питань ідентичності (хто я?), спрямованості особистості 
(куди я йду?), намірів та мотивів (навіщо я туди іду?) [4]. Ми солідарні 
з ними в тому, що суб’єкти сучасних культур більшою мірою, ніж їх 
попередники, здатні до створення нових міфологій та до їхньої рефле-
ксії. Сучасна особистість впливає на паттерни життя, які раніше здава-
лися безсумнівними та незмінними завдяки індивідуальній авторській 
міфотворчості. Індивідуальна авторська міфотворчість є вербалізацією 
особистого міфу, перетворенням його в індивідуальний авторський 
шляхом усвідомлення несвідомих вмістів власного «Я», співпраці 
суб’єкта з міфологемами й символами несвідомого. В процесі індиві-
дуальної авторської міфотворчості відбувається привнесення у смис-
ловий простір культури суб’єктивних символів і смислів та синтезу-
вання з них авторської міфологічної реальності, здатної зробити осо-
бистість автором власного життєвого шляху [3]. На нашу думку, ство-
рення індивідуального авторського міфу сприяє актуалізації культур-
но-історичного потенціалу особистості: пізнаючи зміст особистого і 
колективного несвідомого, автор-міфотворець розширює межі уявлень 
про себе і про світ, глибше ідентифікує себе з надбаннями історії та 
культури власного етносу і людства загалом.  

Індивідуальний авторський міф, на нашу думку, можна розгля-
дати як механізм особистісного самовдосконалення, що проявляється у 
діалогічній взаємодії з різними культурами. Оскільки кожна людина та 
продукти її діяльності соціально-культурно зумовлені, несуть у собі 
відбиток та виступають у якості репрезентантів культури свого часу, 
тому під час психо-історичної реконструкції пам’яток минулого йдеть-
ся про міжкультурну взаємодію, тобто процедура психо-історичної 
реконструкції може визначатися як «діалог культур» [9, с. 411]. Зокре-
ма, технологія історико-психологічної реконструкції історичної особи-
стості, запропонована В.А.Роменцем, ґрунтується на дослідженнях 
текстів як багатозмістового та багатовимірного явища, здатного вмі-
щувати і виявляти: 

1) часово-просторові координати індивідуального і професійно-
го буття автора та героїв твору чи розповіді, які постають у змісті пси-
хологічних проблем; 

2) рух змістового та функціонального досвіду автора та героїв 
твору протягом індивідуальної історії їхнього життя; 

3) час культурно-історичного буття автора і персонажів твору, 
освоєний ними на шляху поєднання свого індивідуального буття з ку-
льтурно-історичним процесом як таким через продукти свого профе-
сійного та психологічного діяння, що постає у сутнісних поєднаннях 
ознак епохи й індивідуального буття, у можливості передбачити озна-
ки «майбутнього нового», у можливості зберегти власну індивідуаль-
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ність, у здатності «піднятися над часом» [10]. 
Як відомо, діалогічне розуміння культури було фундаментально 

розроблене М. М. Бахтіним, який вважав діалог сутнісною формою 
буття культури як на рівні соціуму, так і на індивідуальному рівні. Ді-
алог різних культур, які у взаємоспілкуванні розкривають власну сут-
ність, дає підстави для активізації індивідуальної авторської міфотвор-
чості й самовдосконалення. Звісно, «культура є формою одночасного 
буття та спілкування людей минулих, сьогоднішніх та майбутніх куль-
тур, взаємопородження цих культур»; «культура – це форма самодете-
рмінації індивіда в горизонті особистості, форма самодетермінації на-
шого життя, свідомості, мислення»; культура як винахід «світу впер-
ше» дає змогу – в своїх творах – автору і читачу мов би заново поро-
джувати світ, буття предметів, людей, своє власне буття [11, с. 289–
290]. Отже, індивідуальний авторський міф, побудований на основі 
діалогу культур, актуалізує культурно-історичний потенціал особисто-
сті, бо є універсальною формою включеності людини у світ, екологіч-
ним способом досягнення особистістю цілісності, інструментом впо-
рядкування психічних змістів на шляху до Самості[12, с. 357]. 

Індивідуальна авторська міфотворчість тісно пов’язана з духов-
но-катарсичною діяльністю. На думку Б. С. Біндер, естетичний катар-
сис – це специфічне переживання трансценденції, яке з’являється за-
вдяки актуалізації метапотреб особистості засобами мистецтва, внаслі-
док цього відбувається гармонізація особистості через співпрацю 
суб’єкта індивідуальної авторської міфотворчості з міфологемами й 
символами власного несвідомого. Звісно, естетичний катарсис є своє-
рідним інсайтом, в якому проявляє себе колективне несвідоме, яке зба-
гачує індивідуальну свідомість загальнолюдськими цінностями, нови-
ми смислами. У В. П. Зінченко об’єктивований смисл розглядається як 
носій ідеальної форми «Я», засіб (медіатор) розвитку та особистісного 
зростання. 

З’ясовуючи емпіричні можливості актуалізації етнокультурного 
міфотворчого потенціалу студентської молоді шляхом конструювання 
смислового простору гендерних уявлень в індивідуальному авторсь-
кому міфі, слід зазначити, що основним соціально-психологічним ме-
ханізмом цього процесу є символізація, тобто трансформація індивіду-
альних метафор у символи [7, с. 264]. 

Змістові та динамічні ознаки індивідуальної міфології в струк-
турі культурно-історичного потенціалу особистості ми пропонуємо 
досліджувати наступним чином: 

1. Етап тестування включає комплексне використання методик 
О. І. Моткова «Особистісна біографія» та О. Л. Кустової «Дослідження 
гендерних стереотипів методом особистісного семантичного диферен-
ціалу». За методикою О. І. Моткова обрані показники по шкалах «тра-
нсформація особистості» та «гармонійність особистості і життя». Ви-
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конання методики «Дослідження гендерних стереотипів методом осо-
бистісного семантичного диференціалу» О. Л. Кустової, спрямоване на 
реконструкцію індивідуальної системи значень досліджуваних. Обрані 
фактори: соціальний статус, емпатійність, маскулінність, фемінність та 
андрогінність. Бо саме ці змістові складові гендерної ідентичності ма-
ють безпосереднє відношення до актуалізації етнокультурного міфо-
творчого потенціалу в діалогічній взаємодії з продуктами індивідуаль-
ної авторської міфотворчості. Зокрема, цей етап призначений для ви-
явлення індивідуально-типологічних особливостей прояву трансфор-
мації та гармонійності особистості, а також з’ясування змістового на-
повнення гендерних стереотипів студентів.  

2. В ході діалогічної взаємодії студентів з творами художників 
епохи Відродження, зокрема, при сприйнятті полотен Леонардо да Ві-
нчі, ймовірно, у більшості глядачів пожвавляться суб’єктивних смис-
лів. Подібні міркування ми знаходимо у інших дослідників, зокрема у 
В. Ф. Петренка: «Від покритої фарбами поверхні картини глядач пі-
діймається до вершин задуму й духу творця, від відносно простого 
процесу споглядання кольорових паттернів – до реконструкції тої сис-
теми смислів, питань та відповідей, якими переймався художник» [13, 
с. 21]. В. М. Успенський припускає, що «під час створення картини 
художник переносить деякі символи, архетипи, образи і навіть сюжети 
із підсвідомості безпосередньо в твір, і вони беруть участь в трансляції 
смислів від автора до глядача, передаючи у тому числі й неусвідомлю-
вані художником смисли»[14, с. 273]. При сприйнятті живопису Лео-
нардо да Вінчі досліджувані потенційно вступають в діалог з його ін-
дивідуальним авторським міфом, який відображений в наступних кар-
тинах: «Мадонна в гроті», «Таємна вечеря», «Мона Ліза», «Св. Анна з 
Марією та дитям Христом», «Іоанн Хреститель». 

3.  Застосування діалогічного опитувальника з елементами пси-
хологічної герменевтики (О. В. Яремчук, О. Лінецька) виявляє які саме 
суб’єктивні смисли актуалізуються в ході сприйняття картин і склада-
ють смислове поле гендерної ідентичності випробуваних. 

4. Індивідуальна авторська міфотворчість Леонардо да Вінчі, без-
умовно, фасилітує конструювання гендерних уявлень учасників дослі-
дження в їх індивідуальних авторських міфах. Конструювання цих уяв-
лень ми пропонуємо здійснити за допомогою написання наративу «Чо-
ловіче та жіноче в епоху Відродження і в наш час». Цьому спияє попе-
реднє залучення в смислове поле окремого учасника додаткових смислів 
(синтезованих іншими учасниками дослідження), що дає змогу глибше 
усвідомити власну гендерну роль, відчути процес єднання чоловічого та 
жіночого в психіці на шляху до андрогінності (використання модифіко-
ваної «Техніки ініціювання смислоутворення» О. М. Лозової). 

5. Отримані на попередніх етапах якісні дані співвідносяться з кі-
лькісними даними за методикою О. І. Моткова «Особистісна біографія» 
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та методикою «Дослідження гендерних стереотипів методом особистіс-
ного семантичного диференціалу» О. Л. Кустової. В результаті комплек-
сного аналізу всіх показників постає цілісна картина формування генде-
рних уявлень шляхом індивідуальної авторської міфотворчості. 

Висновки. Культурно-історичний потенціал особистості ми мо-
жемо вивчати шляхом залучення механізму індивідуальної авторської 
міфотворчості. Адже створення індивідуального авторського міфу спри-
яє актуалізації культурно-історичного потенціалу особистості: пізнаючи 
зміст особистого і колективного несвідомого, автор-міфотворець роз-
ширює межі уявлень про себе і про світ, глибше ідентифікує себе з над-
баннями історії та культури власного етносу і людства загалом. Індиві-
дуальний авторський міф побудований на основі діалогу культур, оскі-
льки міф як такий є універсальним культурно-психологічним феноме-
ном, первинним кодом смислів, символів, світоглядних настановлень, 
які відбивають універсальні архетипи колективного несвідомого в інди-
відуальній психіці. Індивідуальний авторський міф як механізм самов-
досконалення й духовно-катарсичної діяльності особистості сприяє гар-
монізації свідомої та несвідомої сфери суб’єкта та збагачує індивідуаль-
ну свідомість загальнолюдськими цінностями і смислами. Саморозвиток 
передбачає гармонійне поєднання чоловічого та жіночого в психічній 
сфері особистості й на сьогодні пов’язаний з конструюванням власного 
ґендеру на основі смислових конструктів різних культур та епох. Сфор-
мована нами стратегія емпіричного дослідження змістових та динаміч-
них ознак індивідуальної міфології в структурі культурно-історичного 
потенціалу особистості передбачає: використання методики О. І. Мот-
кова «Особистісна біографія», тесту «Дослідження гендерних стереоти-
пів методом особистісного семантичного диференціалу» О. Л. Кустової; 
діалог з індивідуальним авторським міфом Леонардо да Вінчі, що опри-
явнений у його полотнах; застосування діалогічного опитувальника з 
елементами психологічної герменевтики, спеціально розробленого нами 
для пожвавлення суб’єктивних смислів глядачів, модифікацію під за-
вдання даного дослідження «Техніки ініціювання смислоутворення» 
О. М. Лозової та створення автонаративу «Чоловіче та жіноче в епоху 
Відродження і в наш час», а також, зворотній зв’язок із досліджуваними, 
який сприяє інтеграції щойно віднайдених суб’єктивних смислів в про-
цес гендерної ідентифікації.  
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СОЦІАЛЬНА  І  ПОЛІТИЧНА  ПСИХОЛОГІЯ  
 
 
 

Ольга Барабаш   
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ОСОБИСТОСТІ У ГРУПІ 

  
Проблема реалізації творчого потенціалу особистості, творчої 

продуктивності привертала увагу мислителів багатьох епох світової 
культури й до цього часу не втратила своєї актуальності. Зростаючий 
науковий інтерес зумовлений процесом гуманізації сучасного суспіль-
ства. Зміни, що відбуваються у суспільстві, вимагають від фахівців 
різних сфер діяльності нестандартних творчих рішень. Щоб підготува-
ти конкурентоспроможного індивіда, уже на рівні школи треба навчи-
ти дитину ефективно використовувати свій потенціал, у тому числі і 
його творчу складову. На жаль, частіше доводиться спостерігати ре-
продуктивну, а не творчу активність, що істотно ускладнює процес 
самовираження, самореалізації й самоактуалізації особистості та зне-
цінює соціальну значущість «творчого» продукту.  

Сучасні психолого-педагогічні технології дають можливість 
розвивати творчі здібності дошкільників, школярів, студентів і навіть 
дорослих, що, по суті, мало б сприяти загальній творчій самореалізації 
та збільшувати творчу продуктивність людства. Однак цього не відбу-
вається. І справа часто не у браку творчих здібностей, а у браку мож-
ливостей або умов, що забезпечують ефективну творчу самореаліза-
цію. У зв’язку із цим існує протиріччя між поступально зростаючим 
творчим потенціалом людини й рівнем його реалізації.  

Виникають закономірні питання: за яких умов актуалізується 
творчий потенціал особистості? Чи можна мати високий рівень розви-
тку творчого потенціалу, але при цьому не проявляти свою творчу 
сутність, тобто не бути творчою людиною? У зв’язку із цим вивчення 
творчого потенціалу креативності є однією з найбільш актуальних 
проблем сучасної психологічної науки. 

У роботах Ю. Н. Кулюткіна, І. О. Мартинюк, А. М. Матюшкіна 
творчий потенціал розглядається як складне, інтеграційне системне 
утворення, властиве кожній здоровій людині. Однак термін «творчий 
потенціал» часто використовується як синонім поняття «креативність». 

Проблему творчих здібностей (креативності) і можливості їх-
нього прояву у вітчизняній і закрубіжній науці досліджували 
Л. Л. Терстоун, Е. Де Боно, Дж. Гілфобрд, Дж. Рензуллі, Є. П. Торренс, 
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Д. Б. Богоявленська, В. Н. Дружинін, Б. М. Тєплов, А. М. Матюшкін, 
Я. А. Пономарьов та ін.  

Незважаючи на це, дотепер дослідники не дійшли згоди навіть із 
приводу того, чи існує креативність, чи вона є науковим конструктом.  

Метою статті є дослідження феномена творчого потенціалу 
класу та його вплив на реалізацію творчих здібностей (креативності) 
дитини. 

Якщо клас є соціальним об’єднанням, яке може бути підведене 
під поняття «мала група», ми має право опиратися на той науковий 
багаж, який накопичений соціальною психологією за кілька десяти-
літь, тобто можна простежити процес перетворення класу у високороз-
винену малу групу.  

Головним суб’єктом, експериментатором і дослідником, що 
розвиває в дітей творчий потенціал і створює умови для його реаліза-
ції, у шкільних установах є педагог. Роль учителя в розвитку творчого 
потенціалу школяра відрізняється від традиційної ролі педагога як но-
сія знань. Перед ним стоїть інше завдання: не передати знання, а роз-
крити власні можливості учня. 

Але не можна випускати з поля зору і загальний потенціал класу 
як групи, що згідно з теорією Курта Левіна формує «психологічне по-
ле». У зв’язку з цим постає питання профілізації навчальних класів. 
Спеціалізація сприяє гуманізації навчально-виховного процесу, тому 
що відповідає різноманітності інтересів, здібностей людини, сприяє 
розвитку творчого потенціалу учнів. Діти заражаються творчістю, у 
такий спосіб створюється колектив однодумців [1]. 

У вітчизняній і закордонній психологічній науці, а також педа-
гогіці дотепер існує проблема синонімії термінів «творчий потенціал» і 
«креативність». Незважаючи на широке їх використання в педагогічній 
і психологічній практиці, єдності в їх визначенні й змісті немає. 

Творчий потенціал – це сукупність фундаментальних властиво-
стей особистості, які інтегруються в її можливості. Актуалізуючись у 
певних умовах, вони здатні забезпечувати перебіг продуктивної діяль-
ності, у яку включена особистість. 

Характеристики структурних елементів творчого потенціалу 
особистості і їхнє співвідношення варіюється залежно від точки зору 
автора на сутність аналізованого поняття. 

У структурі творчого потенціалу особистості [2] можна виділи-
ти такі складові: 

1) власне потенційна складова (індивідуальні психічні процеси, 
задатки, здібності); 

2) мотиваційна складова (переконання, готовність як внутріосо-
бистісна структура, механізм, що забезпечує актуалізацію здібності й 
соціально-психологічної настанови на розгортання сутнісних сил інди-
віда – потреб, цінностей, орієнтацій, мотивів); 
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3) когнітивна складова (набуті в результаті навчання, вихован-
ня, творчої діяльності, індивідуального життєвого досвіду, включення 
в процеси соціалізації знання, уміння, навички, способи діяльності й 
самовираження). 

Із цієї структури саме потенційна складова найбільш точно ви-
ражає поняття творчого потенціалу. 

Суть концепції А. М. Матюшкіна полягає в тому, «...що вже в 
ранньому дитинстві можливе виявлення високого творчого потенціалу 
дитини, що забезпечує можливість творчого розвитку в наступні роки 
за умови соціального навчання». Креативність, за А. М. Матюшкіним, 
це первинний творчий потенціал – когнітивне й особистісне «ядро» 
наступного творчого розвитку [3, c. 139]. 

Поняттям креативність у психологічних дослідженнях познача-
ється комплекс інтелектуальних і особистісних особливостей індивіда, 
що сприяють самостійному висуванню проблем, генеруванню великої 
кількості оригінальних ідей і нешаблонному їхньому вирішенню. 

Креативність (від англ. creative – творчий) – творчі здібності ін-
дивіда, що характеризуються готовністю до створення принципово 
нових ідей, що відхиляються від традиційних або прийнятих схем ми-
слення й входять у структуру обдарованості як незалежного фактору, 
або здібність вирішувати проблеми, що виникають усередині статич-
них систем.  

В. Н. Дружинін, Б. М. Теплов розуміють під креативністю уні-
версальну творчу здібність, рівень творчої обдарованості, що стано-
вить відносно стійку характеристику особистості, а також природний 
процес, породжуваний сильною потребою людини в знятті напруги, 
що виникає в ситуації невизначеності або неврівноваженості [4–6]. 

На думку Е. Торренса, креативність містить у собі підвищену 
чутливість до проблем, до дефіциту або суперечливості знань, дії сто-
совно цих проблем, по пошуку їхнього рішення на основі висування 
гіпотез, перевірка й зміна гіпотез, формулювання результату рішення. 
Для оцінки креативності використовуються різні тести дивергентного 
мислення, особистісні опитувальники, аналіз результатів діяльності. З 
метою сприяння розвитку творчого мислення можуть використовува-
тися навчальні ситуації, які характеризуються незавершеністю або від-
критістю, інтеграцію нових елементів, при цьому учні заохочуються до 
формулювання безлічі питань. 

Порівняння понять «творчий потенціал» і «креативність» дає 
змогу виявити, що: 

1) Обидва поняття позначають особливу властивість або харак-
теристику особистості, що проявляється в її життєдіяльності; 

2) Обидва поняття позначають інтелектуально-творчі передумо-
ви (певний рівень мислення) до творчої діяльності. 
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Однак дані поняття не тотожні. Творчий потенціал – це потен-
ційна креативність, що себе ще не виявила й не актуалізувалася [7]. 

У даному трактуванні творчий потенціал ідентичний поняттю 
когнітивної креативності – сукупності творчих здібностей особистості, 
особливостей її творчого мислення. 

Таким чином, під творчим потенціалом розуміють когнітивну 
креативність. У цьому випадку процес її реалізації виражається в по-
ведінкової креативності. 

Отже, творчість – це специфічний процес, пов’язаний зі ство-
ренням нового, а креативність (у нашім розумінні) – потенціал, внут-
рішній ресурс людини. 

У вітчизняній психології творчості існують підходи, де твор-
чість у цілому розуміється як прагнення до реалізації власної індивіду-
альності, тобто реалізації основної базової напруги [4]. Підтверджує 
підвищене прагнення до власної значущості творчих школярів дослі-
дження С. А. Ізюмової [8], де робиться акцент на тому, що більш здібні 
школярі мають більш високий рівень або потребу самореалізації в осо-
бистісному плані. Прагнення до значущості характерно для школярів 
будь якого віку, але найбільше це спостерігається у хлопців з розумо-
вими здібностями, що яскраво проявляються. Ця тенденція має свої 
вікові особливості. Наприклад, у старшому шкільному віці найбільше 
помітно проявляється прагнення до самовдосконалення й настанова на 
значущість свого майбутнього, на видатних людей. На жаль, ця об-
ласть дослідження творчості мало досліджено в теоретичному та екс-
периментальному плані. 

Реалізація творчого потенціалу підлітків визначається системою 
факторів, до якої належать:  

1. Блок творчих здібностей: когнітивна креативність як необхід-
на, але недостатня умова реалізації творчого потенціалу особистості;  

2. Мотиваційний блок реалізації творчого потенціалу підлітків 
представлено домінуванням внутрішньої мотивації над зовнішньою, 
задоволеністю матеріальних потреб і потреби у безпеці, високою вира-
зністю пізнавальних потреб і потреби в самовираженні; 

3. Блок Я – концепції представлений погодженістю Я – концепції 
особистості, високим рівнем самоприйняття, самоповаги й сенситивності; 

4. Блок творчих умінь, представлений у системі умов реалізації 
творчого потенціалу, що передбачає сформованість уміння демонстру-
вати поведінку, яка є несподіваною, оригінальною, але корисною для 
вмрішення проблеми; умінням утриматися від імпульсивності під час 
прийняття рішень, уникання типової, загальноприйнятої позиції, вису-
вання різних ідей; умінням виражати особисте «Я» автора у творчому 
продукті; уміння використовувати фантазію й уяву, умінням форму-
лювати гіпотези, конструювати версії, закономірності. 
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5. Блок особливостей міжособистісних стосунків представлений 
високим рівнем домінантності, авторитарності, гнучкістю поведінки, 
прийняттям агресії як природної властивості всіх живих істот, позити-
вним сприйняттям оточуючих, високим рівнем контактності, здатніс-
тю до близьких, інтимних контактів з ними, низьким рівнем конформ-
ності й підозрілості. 

6. Складовими блоку особливостей навчально-виховного проце-
су школи є: загальна висока оцінка учнями культури навчання школи, 
повага до почуття власної гідності учня у навчально-виховному проце-
сі, розмаїтість досліджуваних предметів. 

Усі вони тісно взаємопов’язані між собою і здійснюють взаємо-
вплив. 

Існують психологічні інструменти виміру творчого (креативно-
го) мислення; найвідоміший у світовій психологічній практиці – Тест 
Е. Торренса. Він дає змогу оцінити : 

− вербальну креативність; 
− образну креативність; 
− окремі креативні здібності: швидкість, гнучкість, оригіналь-

ність, здатність бачити суть проблеми, здатність протидіяти сте-
реотипам. 
До критеріїв креативности належать: 

− швидкість – кількість ідей, що виникають в одиницю часу; 
− оригінальність – здатність пропонувати незвичайні ідеї, що від-

різняються від загальноприйнятих; 
− гнучкість.  

Як відзначає Ранко, важливість цього параметра зумовлюється 
двома обставинами: по-перше, даний параметр дає змогу відрізняти 
індивідів, які проявляють гнучкість у процесі вирішення проблеми, від 
тих, хто проявляє ригідність, і по-друге, дає змогу відрізняти індивідів, 
які оригінально вирішують проблеми, від тих, хто демонструє помил-
кову оригінальність: 

− сприйнятливість – чутливість до незвичайних деталей, проти-
річчям і невизначеності, готовність швидко перемикатися з од-
нієї ідеї на іншу; 

− метафоричність – готовність працювати у незвичайному кон-
тексті, схильність до символічного, асоціативного мислення., 
уміння побачити в простому складне, а в складному – просте. 
Дана робота містить результати дослідження диференціації тво-

рчого потенціалу підлітків, що навчаються у профільних класах. Було 
досліджено два профільних класи: гуманітарний та математичний. 

В процесі роботи були використано методики, що діагностують 
певні властивості темпераменту, креативності та творчого потенціалу 
особистості. 

http://vsetesti.ru/33/
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Дослідження властивостей темпераменту проводилося за допо-
могою теста-опитувальника «Дослідження властивостей темперамен-
ту» В. М. Русалова в режимі роботи із групою. Метою діагностики 
було одержання показників властивостей темпераменту: ергічности, 
соціальної ергічности, пластичності, соціальній пластичності, темпу, 
соціального темпу, емоційності, соціальній емоційності. 

Діагностика рівня невербальної креативності, проводилася з 
метою виявлення рівня креативності. Використовувалася малюнкова 
частина тесту Торенса. Її значущість і актуальність визначалася саме 
проективним характером даної методики, що дозволяє обходити цен-
зуру свідомості та спонтанно виявляти свої творчі особливості.  

Тест на визначення соціальної креативності був використаний з 
метою вивчення поведінки школярів у нестандартних ситуаціях жит-
тєдіяльності. 

У ході експериментального дослідження поставленої проблеми 
було отримано такі результати: 

1. Підтверджено тенденцію до прояву стійких властивостей 
психіки, що належать до темпераменту. Предметна ергічність (37,5 %) 
вища в математичному класі, завдяки чому забезпечується більш акти-
вний рівень потреб в освоєнні навколишнього світу, прагнення до різ-
номанітної розумової й фізичної праці, більш високий рівень зацікав-
леності в активній діяльністі (порівняно із школярами гуманітарного 
класу ( 25 %). 

2. Високий показник соціальної ергічності в обох класах (гума-
нітарії – 75 %, математики – 62,5 %) говорить не тільки про переважно 
екстернальну спрямованість більшості підлітків, але й про стійку по-
требу в соціальних контактах, засвоєння соціальних форм діяльності, 
загальну соціальну зацікавленість. 

3. Пластичність психіки становить 33,3 % у гуманітаріїв і 41,7 % 
у математиків, що може свідчити про недостатню легкість перемикан-
ня з одного способу мислення на інші в процесі засвоєння соціальних 
форм діяльності, слабку виразність прагнення до розмаїтості форм 
предметної діяльності.  

4. Соціальна пластичність, однак, у порівнянні із пластичністю 
мислення набагато вища і становить 66,6 % у гуманітаріїв і 58,3 % у 
математиків. Ця тенденція свідчить про різноманітні комунікативні 
програми й форми соціальних контактів.  

5. Показник темпу психіки, не досить високий (математики – 
33,3 % і гуманітарії – 45,8 %) у поєднанні з недостатньою загальною 
пластичністю психіки підтверджує деяку інерційність моторно-
рухових актів у випробуваних, компенсацією чого може бути досить 
високий показник соціальної пластичності й соціального темпу (гума-
нітарії – 66,6 %, математики – 54,1 %). 
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Аналогічну тенденцію, також компенсаторного характеру, ми 
бачимо, коли порівнюємо показники загальної і соціальної емоційнос-
ті. Якщо загальна емоційність у представників обох спеціальностей не 
висока (математики – 33,3 %, гуманітарії – 45,8 %), то соціальна емо-
ційність, яка стосується емоційної чутливості в комунікативній сфері 
(чутливості до невдач у спілкуванні, до оцінок оточуючих людей), роз-
винена добре (гуманітарії – 66,6 %, математики – 54,1 %). 

У дітей обох спеціалізацій рівень розвитку невербальної креати-
вності достатньо високий (середній рівень – 76,4 %, високий – 23,5 %). 
Це означає, що учням обох спеціалізацій властиві особистісні якості, 
що сприяють креативності, однак фактором, що сковує уяву, може ви-
ступати страх невдачі, у тому числі й у соціальному сенсі.  

Рівень розвитку соціальної креативності в обох досліджуваних 
підгрупах практично ідентичний – це свідчить про адекватну й вільну 
поведінку випробуваних у нестандартних ситуаціях, причому рівень 
потенційних можливостей соціальної креативності трохи вищий в уч-
нів-гуманітаріїв порівняно з учнями-математиками (у них спостеріга-
ється високий – 8,8 % і дуже високий – 2,9 % рівні розвитку соціальної 
креативності, чого не виявлено у математиків). Окрім того, самооцінка 
творчого потенціалу в учнів-гуманітаріїв та учнів-математиків біль-
шою мірою адекватна й свідчить про наявність у вибірці достатніх 
творчих можливостей. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що творчий потенціал уч-
нів різних профільних груп може інтегруватися у творчий потенціал 
особистості.  
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Ірина Варняк   
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОЇ ГРУПИ 

 НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
  
Проблема. В умовах утвердження державності, коли головним 

чинником української спільноти стає значущість людської особистості, 
її розвитку і цілеспрямованого духовного збагачення, проблема твор-
чого потенціалу та активності набуває особливої актуальності.  

Бурхливий розвиток сучасного суспільства тримає людину в по-
стійній напрузі, примушує вирішувати важливі питання та мало зали-
шає часу на пізнання себе і свого внутрішнього світу. Людині, що пе-
ребуває в постійному русі, іноді важко пізнати свою індивідуальність, 
доторкнутися до естетичного, гармонійного, художнього, прислухати-
ся до своїх емоційних потреб, зупинитися і відчути свій власний чут-
тєвий світ, особливо якщо вона постійно перебуває у взаємодії з інши-
ми людьми, є членом малої групи, активним учасником колективної 
праці. Не можна розглядати творчий потенціал малої групи без дослі-
дження креативності особистості, адже одиницею кожної малої групи 
є людина зі своїми індивідуальними потребами, інтересами, здібнос-
тями. Саме в малій групі відбувається формування людини як особис-
тості, індивідуальності, набуття нею досвіду соціальної взаємодії,  реа-
лізації її енергопотенціалу.  

Творча активність малої групи неодмінно залежить від творчого 
внеску кожного її учасника. Як відомо, мала група – це невелика за 
чисельністю спільнота, в якій індивіди безпосередньо контактують між 
собою, об’єднані спільною метою та завданнями, що є передумовою їх 
взаємодії, взаємовпливу, спільних норм, процесів та інтересів, міжосо-
бистісних відносин і тривалості їх існування.  

Розглядаючи діяльнісний напрям групи, ми повинні охарактери-
зувати процес реалізації творчої активності кожного її учасника як 
необхідної умови існування і життєдіяльності групи. Ефективною і 
цілеспрямованою малою групою буде та, в якій кожна людина може 
активно реалізуватися, творчо розвиватися, знаходити вихід для своєї 
творчої енергії і діяльності.  

Ефективним і важливим поштовхом для реалізації творчої, іноді 
прихованої активності є чуттєве сприймання, яке завжди було для лю-
дини потужним ресурсом для самопізнання. Звичайно, ми можемо 
сходити до театру і побачити творчий процес, гру талановитих акторів 
на сцені, тим самим наблизитися до світу мистецтва і художніх обра-
зів. Але ми не замислюємось над тим, що цей творчий процес можемо 
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створювати й самі, у нашій уяві, пам’яті, завдяки своїм творчим ресур-
сам і здібностям. Ми можемо створювати художні образи і на основі 
елементів дійсності, предметної реальності, що нас оточує.  

Необхідно зауважити, що проблемі естетичного сприймання 
дійсності приділяють велику увагу багато психологів-дослідників ху-
дожньої творчості, незалежно від тих теоретичних концепцій, яких 
вони дотримуються: наприклад, послідовник К. Г. Юнга Є. Нойман, 
котрий розвивав положення гештальтпсихології. Вже на етапі сприй-
мання предметної реальності у художника починається процес заро-
дження художнього образу, який протікає, можливо, незалежно від 
того, стоїть перед ним свідома творча задача або ні [цит. за 1, с. 100].  

Навколишня дійсність, предметний світ навколо нас може слу-
гувати джерелом натхнення, творчості і прояву наших естетичних і 
креативних можливостей. Це не обов’язково має бути художній ше-
девр або витвір мистецтва, який дає змогу відчути естетичне задово-
лення, ми самі можемо створити художність на основі елементарних 
елементів дійсності.  

Розглядаючи питання актуальності проблеми, зазначимо, що 
психологічних досліджень (особливо експериментальних) в цій галузі 
поки недостатньо. Близькими за тематикою є роботи Є. П. Крупника, 
Г. А. Адіскіної, проте предметом їхнього вивчення стає сприймання 
художніх творів, а не самої дійсності. Головним завданням для нас є 
вивчення творчого потенціалу малої групи на прикладі дослідження 
творчого потенціалу особистості. В цьому контексті методом вивчення 
креативності особистості для нас виступає дослідження сприймання 
художнього образу на основі предметної реальності. 

Проблема творчої активності особистості пов’язана із вивчен-
ням сутності поняття «творчість» і є предметом розгляду багатьох на-
ук. У філософії творчість досліджували Г. С. Батищев, І. А. Зязюн, 
М. С. Каган, Б. М. Кедров, П. П. Крамар, О. Ф. Лосєв, Б. В. Новіков, 
А. Г. Спіркін та ін. У психології означене поняття розглядається в осо-
бистісному (Д. Б. Богоявленська, Н. Ф. Вишнякова, Н. В. Дружинін, 
В. В. Клименко, В. В. Рибалка та ін.) та процесуальному (А. В. Бруш-
линський, В. О. Моляко, Я. О. Пономарьов, В. А. Роменець та ін.) ас-
пектах. У педагогічній науці творча активність учителя трактується як 
складова педагогіки творчості (Ю. К. Бабанський, В. А. Кан-Калик, 
Н. В. Кичук, М. Д. Никандров, М. М. Поташник, С. О. Сисоєва та ін.); 
музично-психологічний аспект проблеми досліджували Л. С. Вигот-
ський, О. Г. Костюк, А. А. Мелік-Пашаєв, Б. М. Теплов, П. П. Якобсон, 
С. І. Науменко, В. І. Петрушин, Т. Ф. Цигульська та інші. Теоретико-
методичні аспекти вивчення означеної проблеми розкрито у працях, 
присвячених професійній підготовці майбутніх учителів музики у сис-
темі вищої музично-педагогічної освіти (Л. А. Арчажнікова, Л. А. Ба-
ренбойм, Е. Б. Брилін, А. І. Ковальов, Л. М. Масол, О. М. Олексюк, 
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Г. М. Падалка, О. Я. Ростовський, О. П. Рудницька, Н. Н. Прушков-
ська, О. П. Щолокова та ін.) [2–5].  

У психології творча активність (суб’єктна активність) розгляда-
ється в особистісному та процесуальному аспектах. Означене поняття 
розкривається на основі креативності творчої особистості, продуктив-
но-перетворювальної діяльності, що не стимулюється ззовні й викли-
кається внутрішнім спонтанним саморухом особистості, готової до 
творчих дій і пізнання за межами ситуацій. Разом із цим, творча актив-
ність розглядається як надситуативна активність, ціннісне ставлення, 
яке за певних умов утілюється в діяльності та яке можна сформувати. 

Методикою, на яку ми спираємося у своєму дослідженні є тест 
креативності П. Торренса, а саме його фігурна батарея тестів. Скоро-
чений варіант образотворчої (фігурної) батареї тесту П.Торренса являє 
собою завдання «Заверши малюнок». Досліджувані в нашому експе-
рименті виконували перше завдання: на основі стимульного матеріалу 
даної методики завершити, домалювати, домислити і створити власні 
неповторні художні образи. Стимульний матеріал – набір незаверше-
них фігур (всього 10) у вигляді ліній, овалів, креслень. Представники 
гештальтпсихології наголошують, що незавершені фігури викликають 
прагнення завершити їх найпростішим способом. Виходячи з цього, 
щоб створити оригінальну відповідь необхідно протидіяти цьому пра-
гненню. Представлені десять фігур відрізняються між собою, але 
нав’язують певні стійкі образи, які досліджувані повинні перетворити 
на непрості і неповторні, індивідуальні зображення. 

Малою групою в нашому досліджені виступала група студентів 
гуманітарних (історія, філологія, психологія) і творчих спеціальностей 
(режисура, образотворче мистецтво, хореографія) з метою порівняння 
показників досліджуваних різних фахових спрямувань у цих групах.  

Вважаємо необхідним навести інструкцію методики Торренса: 
«Вам пропонується завершити малюнок. Це завдання потребує від Вас 
роботи вашої уяви, щоб придумати нові ідеї і скомбінувати їх різнома-
нітним чином. Придумайте цікаву назву до кожної картинки і напи-
шіть її внизу біля картинки». Окрім того, було змінено завдання до 
методики завершення фігур, яке звучало таким чином: «Просимо Вас 
на основі незавершених фігур створити свій неповторний художній 
образ. Якщо додати до цих фігур додаткові лінії, елементи, форми, 
креслення, Ви отримаєте цікаві предмети або сюжетні картинки і яск-
раві художні образи. Не обмежуйте себе в образах і фантазуйте. Про-
симо біля кожної картинки написати назву створеного художнього 
образу або свої асоціації, які викликає цей образ».  

Спробуємо порівняти погляди П. Торренса на креативність з 
нашими уявленнями про творчий процес. Науковець зазначив: «Креа-
тивність – це означає копати найглибше, дивитися краще, виправляти 
помилки, бесідувати з кішкою, ниряти в глибину, проходити крізь сті-
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ни, запалювати сонце, будувати замок на піску, вітати майбутнє». Кре-
ативність визначалася П. Торренсом як процес виникнення чуттєвості 
до проблем, дефіциту знань, їх дисгармонії тощо: фіксації цих про-
блем, пошуку їх рішення; висування гіпотез; зміна і перевірка гіпотез; і 
нарешті, формулювання і повідомлення результату рішення. Визначе-
ними характеристиками креативності автор вважав: рухливість, гнуч-
кість, оригінальність, розробленість. 

Креативність людини ми визначаємо через кількісні показники 
образу, створеного на заданому елементі, такими складовими ми ви-
значаємо метафоричність, саморух, багатозначність і незавершеність 
(недосказаність), складність, деталізацію, емоційність. П. Торренс дає 
нейтральний елемент простору невідомої фігури. Цей елемент просто-
ру ми приймаємо як одиницю предметності, яку розвиває людина, а 
відтак вона стає образом. Цей образ вміщує об’єктивність предмета і 
стан людини, які, поєднуючись утворюють той чи інший образ.  

На наш погляд, художній образ породжується будь-яким елеме-
нтом світу, якщо людина, працюючи над ним, виконує не лише меха-
нічну роботу (завершити малюнок), а й проектує в образ свої почуття, 
емоції, думки, потреби, які з часом вмирають, сприймає предмет з пев-
ним емоційним підтекстом, творчо мислить і сприймає цей об’єкт. На 
сучасному етапі наукова думка розглядає художнє сприйняття лише на 
основі споглядання мистецтва, художнього твору, а ми в своєму дослі-
дженні наголошуємо, що творчість може народжуватися і на основі 
елементів дійсності, нашого довкілля. Важливим для нашого дослі-
дження є перетворення елементів дійсності на художні образи.  

Слід визначити основні критерії, за якими аналізувалися образи, 
малюнки, створені досліджуваними на основі запропонованих їм неза-
вершених фігур методики П. Торренса:  

1. Незавершеність фігур (недоповнені фігури, які залишаються 
без домислювання, доповнення, тобто незмінним, первинним стимуль-
ним матеріалом). Недоповнений образ – це думка без зображення чи 
елементарне небажання фантазувати чи доповнювати його? В цьому 
аспекті поняття «нескінченність несвідомості» Ф. Шеллінга, на нашу 
думку, є досить цікавим і актуальним. Примітивна палиця (незаверше-
на фігура) сприймається досліджуваним як ідеальна, яка не потребує 
свого завершення. З іншої точки зору, незавершена фігура у вигляді 
палиці – це стимул, пусковий механізм, первинний елемент майбут-
нього художнього образу, який породжує його.  

2. «Недосказаність» образу (непідписані образи, що залишилися 
без назви і будь-якого позначення). Як відомо, недосказаність стиму-
лює думку реципієнта, дає простір для творчої фантазії. Одне й те саме 
зображення або образ можуть викликати безліч особистісних оцінок, 
емоцій, уявлень, і щоразу назва може змінюватися залежно від сприй-
няття його досліджуваним. Неназваний образ породжує набагато бі-
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льше уявлень, спогадів, емоцій, ніби залишає місце для фантазування, 
додавання, особистісного переосмислення. Розглянемо й інший при-
клад коли створений образ має свою конкретну назву (наприклад, сон-
це», «гори», «галявина»), внаслідок цього не виникає більше інших 
уявлень про предмет або образ – адже він конкретно сприйнятий і на-
званий. На наше переконання, художній образ під кутом зору мети 
повинен викликати в першу чергу емоційність, естетичні почуття. Зви-
чайно, їх перевірити дуже важко, і зрозуміти, що відчуває людина на 
цей момент, якщо створений нею образ залишається без назви. Але 
сказати, що людина зовсім не думала і не сприймала образ, ми також 
не можемо. Це залишається для нас важливим питанням у дослідженні 
неоднозначності художнього образу. 

3. Аналіз назв, якими досліджувані підписують свої новоство-
рені образи. В нашому дослідженні значення смислів, назв, якими до-
сліджувані називають свої новостворені образи, відіграє виняткове 
значення. На основі отриманих результатів ми можемо виділити дві 
групи назв – «Асоціативні назви» (назви, які містять спогади, уявлен-
ня, метафори досліджуваних), а також «Конкретні назви», які відпові-
дають предметному значенню об’єктів чи явищ, ніякого іншого смислу 
досліджувані не вносять до новостворених картинок. Художникам на-
багато простіше намалювати і створити свою картину, ніж писати й 
описувати в детальних дрібницях цей шедевр. Це, звичайно, залежить 
від творчих характеристик особистості, ступеня креативності, здатнос-
ті мислити творчо і самостійно.  

Ми припускаємо, що художній образ пов’язується з асоціатив-
ними, метафоричними, абстрактними уявленнями і баченням. Метафо-
ри, асоціації, які виникають в уяві, свідомості досліджуваних, характе-
ризуються більшою широтою смислів, ніж конкретні назви. Індивідуа-
льна метафора, асоціація, абстракція – це більш суб’єктивний феномен 
у сприйнятті образів і їх кодуванні, тобто «називанні». Узагальнюючи 
вищевикладене, необхідно зазначити, що рішення проблемно-
когнітивних «мовленнєвих» і пізнавальних ситуацій за допомогою ме-
тафори дає підстави вважати процес її створення творчим; для його 
реалізації необхідна наявність креативних здібностей. Як самостійний 
компонент здатність до створення метафор у структурі креативних 
здібностей наряду з оригінальністю (можливістю утворювати рідкісні 
ідеї) та сприйнятливість (чуттєвість до деталей, протиріч, непевності) 
виділила М. А. Холодна. Метафоричність проявляється як «готовність 
працювати у фантастичному, «неможливому» контексті, схильність 
використовувати символічні» асоціативні засоби для вираження своїх 
думок, а також уміння в простому бачити складне і, навпаки, у склад-
ному – просте».  

Ми погоджуємося з М. А. Холодною щодо її положення про 
творчість і метафоричність. У нашому дослідженні ми можемо говори-
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ти про подвійний творчий суб’єктивний процес, який характеризується 
по-перше, створенням художнього образу, а по-друге, творчим проце-
сом називання метафоричними чи асоціативними назвами новостворе-
них особистісних шедеврів. На нашу думку, більш глибокого, емоцій-
ного відчуття потребують усе-таки асоціативні, метафоричні назви, а 
не конкретні. Художній образ породжує складність, глибину думок, 
спогадів, чуттєвих подихів особистості. Уже складніше створений ху-
дожній образ в уяві, свідомості досліджуваного пов’язується з певною 
конкретикою та предметністю.  

4. Перегорнуті та об’єднані фігури як показники мислительних 
операцій аналізу, синтезу. Творчий процес пов’язаний з різними фор-
мами діяльності мислення, а саме синтезом (у цьому випадку це 
об’єднання декількох фігур у єдиний художній образ), різноманітними 
операціями із символами, оперуванням фігурами (в нашому випадку 
це перегортання фігур, зміна їхнього розташування, простору, на яко-
му створюються художні образи). Поєднання фігур у цьому контексті 
розглядається як спосіб творення художнього образу, як принцип 
сприймання образу – або цілісно, або окремо за його елементами. 

5. Тематика новостворених образів (природна тематика, мета-
фори-абстракції, символічні зображення, предметно-технічна тема, 
персонаж-художній герой, символіка людини та ін.). Тематика зобра-
жень допоможе зорієнтуватися в актуальних темах, інтересах дослі-
джуваних.  

6. Деталізація образів. Ми визначили три види деталізації зо-
бражень, малюнків, які створюють досліджувані. Це:  

− мінімальна (додавання до незавершених фігур 1–2 деталей для 
створення образу); 

− середня (доповнення фігур 3–5 деталями); 
− складна (понад 5 деталей);  

Креативність ми пов’язуємо зі складною деталізацією образів.  
7. Емоційність образів (аналіз зображень, образів, для яких ха-

рактерна інтенсивна штриховка, наведення ліній і т.ін.). У нашому ро-
зумінні художній образ сприймається як більш емоційний, що поро-
джує різні емоційні реакції, для яких характерна художня виразність – 
наведені лінії, використання різнокольорової палітри, штрихування, 
зафарбовування елементів образу. Ці зображення відразу повинні при-
вертати увагу своїм «неспокійним», емоційним вираженням. Ці крите-
рії ми також можемо віднести до елемента креативності особистості, 
яку ми пов’язуємо з певною емоційністю та чуттєвістю досліджувано-
го. 

8. «Врівноваженість» образів (спокійні образи з простими лінія-
ми без емоційних художніх сплесків). Ці зображення – повна протиле-
жність порівняно з попереднім критерієм образу.  
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9. Обмеження образу (аналіз зображень, які виходять за рамки 
стимульного матеріалу). Ми стверджуємо, що художній образ характе-
ризується нескінченністю і необмеженістю. Запропоновані рамки ар-
куша іноді не стримують творчої енергії, коли досліджуваний створює 
і малює художній образ. У художнього образу немає меж.  

10. Характеристики дій з контуром незавершеної фігури:  
− контур фігури вписаний у новий образ;  
− фігура всередині створеного образу;  
− невикористаний контур і незавершена фігура;  
− наведений контур фігури;  
− зміна форми контуру запропонованої фігури. 
Висновки. Визначені критерії художнього образу, зокрема мета-

форичність, емоційність, складність деталізації, насиченість емоцій-
ним змістом, слугують підтвердженням висунутої нами гіпотези. Тво-
рча активність малої групи істотно залежить від креативного потенціа-
лу кожного її учасника. Розвиваючись творчо, індивід допомагає своїй 
групі підняти рівень її творчої активності, адже від кожного індивідуа-
льного внеску учасника залежать ефективна робота, активна життєдія-
льність і результативність спільної спрямованості колективу, міцності 
поглядів та інтересів. 

Перспективою використання результатів дослідження можемо 
вважати більш детальне вивчення сприймання художнього образу як 
прийому дослідження креативності і творчого потенціалу особистості. 
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Олена Вознесенська, Дар’я Павлін  
 

ГРУПОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ АУТСАЙДЕРА В ДИТЯЧОМУ 
КОЛЕКТИВІ 

  
Проблема. Сьогодні в умовах суспільних трансформацій, що за-

чіпають усі сфери життя соціуму і зокрема освітній простір, дослі-
дження процесів формування групової ідентичності учня сучасної 
школи, впливу соціально-психологічного статусу на розвиток особис-
тості набуває особливої актуальності. Реформування системи освіти 
виводить на перший план проблеми адаптації та розвитку особистості 
у взаємодії з найближчим соціальним оточенням.  

Найважливішим фактором особистісного розвитку дитини є 
ставлення міжособистісної значущості, тобто та система емоційно на-
сичених і діяльнісно опосередкованих контактів і зв’язків, які характе-
ризують усю систему життєдіяльності і відбивають специфіку соціаль-
ної ситуації розвитку [1]. Успішне розв’язання завдань, що стоять пе-
ред школою, залежить від багатьох факторів, серед яких особливу роль 
відіграє організація дитячих колективів, а відтак і організація стосун-
ків, що виникають у цих колективах. І тут одна з провідних ролей на-
лежать процесу формування групової ідентичності, усвідомлення лю-
диною належності до соціальної групи. 

У зв’язку з цим гостро постає питання розвитку дитини-
аутсайдера, тієї дитини, яка не отримує підтримки дитячого колективу, 
стає об’єктом цькування, насмішок. Учні, яких активно відштовхують 
однолітки, – явище, на жаль, поширене. І якщо лідерам присвячено 
багато досліджень у вітчизняній та зарубіжній науці, то дітям, що ма-
ють низький соціальний статус у колективі, науковці приділяють зо-
всім мало уваги. 

Проблеми соціально-психологічних реалій розвитку групи 
останні кілька десятків років були в полі зору вітчизняних психологів і 
психологів ближнього зарубіжжя. Стратометрична концепція й конце-
пція персоналізації надали нові можливості дослідженню рушійних 
сил, механізмів і детермінації процесу розвитку особистості, соціаль-
но-психологічної специфіки входження особистості в групу. Однак у 
сучасній науці на сьогодні недостатньо досліджень, присвячених влас-
не закономірностям формування групової ідентичності.  

Метою статті є аналіз групової ідентичності низькостатусного 
члена класного колективу. 

У науці представлено дослідження проблем соціології малої 
групи, психології групових процесів (Г. М. Андреєва, О. В. Андріано-
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ва, С. О. Бєлановський, Н. Н. Богомолова, О. О. Бодальов, І. П. Волков, 
Л. М. Дичковская, В. П. Казміренко, Г. О. Козуб, В. Н. Князєв, О. Я. Ко-
ломінський та ін.); сформовано окремі наукові напрямки вивчення 
освітньої діяльності: соціально-психологічні дослідження спілкування, 
міжособистісних груп і колективів (Г. М. Андреєва, О. О. Бодальов, 
А. І. Донцов, Б. Ф. Ломов, М. М. Обозов, Б. Д. Паригін); концепція 
діяльністного опосередкування міжособистісних стосунків (О. В. Пет-
ровський); дослідження особистості, включеної в організаційну струк-
туру соціальної групи (А. Л. Журавльов, А. І. Пригожий, А. В. Філіп-
пов, В. А. Отрут), організаційної поведінки (Ю. Д. Красовський). 

Теоретична модель психологічних механізмів самооцінки й вза-
ємооцінки статусу в групах різного рівня розвитку представлена в до-
слідженнях О. О. Кроніка [2]. Автором виділено чотири типи міжосо-
бистісного оцінювання: нормативний, у якому функцію настановлення 
виконують очікувані оцінки; ціннісний, який базується на ідеалах і 
антиідеалах; соціоцентричний, заснований на сформованій раніше ду-
мці суб’єкта про оцінюваного індивіда; егоцентричний, в основі якого 
лежать самооцінка особистості і її уявлення й судження про себе. У 
дослідженнях закономірностей усвідомлення міжособистісних стосун-
ків у групах з різним рівнем розвитку спільної діяльності було показа-
но залежність динаміки соціометричних виборів особистості від усві-
домлення нею свого статусу в групі й статусу партнерів, залежність 
адекватності сприйняття статусної структури групи від ступеня об’єкт-
ивного взаємозв’язку членів групи під час спільної діяльності. 

Багато дослідників відзначають, що питання ідентичності по-
стає тільки в ситуації контакту з іншою культурою, коли відбувається 
усвідомлення своєї ідентичності в результаті зіставлення «свого» і 
«чужого». Молодь і підлітки в сучасній культурі переживають ситуа-
цію «подвійної» кризи ідентичності, що відображає як зміни в суспіль-
стві в цілому, так і особливу специфіку цього віку [3]. 

Ідентичність є одним з найважливіших механізмів особистіс-
ного освоєння соціальної дійсності, що лежить в основі формування 
системи особистісних змістів. Відповідно до суб’єктивно зумовлених 
ідентифікацій людина організує й спрямовує свою поведінку. Як пока-
зує аналіз, ідентичність оформляється як психологічний конструкт у 
підлітковому віці й від її якісних характеристик залежить функціона-
льність особистості в дорослому самостійному житті. Ідентичність 
зумовлює здатність індивіда до асиміляції особистісного й соціального 
досвіду, підтримці власної цілісності та суб’єктності в зовнішньому 
мінливому світі. Вивчення групової ідентичності має вже свої традиції 
в соціальній психології: А. Турен, У. Джеймс, А. Нойманн, Е. Еріксон. 
Серед вітчизняних науковців групову ідентичність досліджував визна-
ний соціальний психолог В.С. Агєєв. Англійські психологи Г. Тежфел 
і Дж. Тернер ще наприкінці 70-х років процес усвідомлення індивідом 
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приналежності до групи позначили терміном «групова ідентифікація». 
Теорія соціальної ідентичності і теорія самокатегоризації, предметом 
яких виступають соціально-перцептивні процеси, популярні когніти-
вистські теорії в галузі досліджень малої групи. У цьому ж контексті 
можна згадати й теорію соціального порівняння. Сучасний французь-
кий психолог С. Московічі запропонував гіпотезу про те, що свідо-
мість людини будується як ідентифікаційна матриця, в основі якої ле-
жить множина групових ідентичностей. Дж. Мід розглядав становлен-
ня ідентичності особистості в рамках рольового підходу. 

Відповідно до теорії соціальної ідентичності Г. Теджфела і 
Дж. Тернера, групова ідентичність є настановою на приналежність до 
певної групи. Як і будь-яке настановлення, вона складається із трьох 
компонентів – когнітивного, емоційного й поведінкового – і регулює 
поведінку людини в групі. У концепції Дж. Тернера істотним момен-
том є визнання зворотного зв’язку між особистісними й соціальними 
рівнями самокатегоризації: актуалізація групової ідентичності повинна 
неминуче «гальмувати» настанови й поведінку, породжувані особисті-
сною ідентичністю, і, навпаки, актуалізація особистісної ідентичності 
придушує «роботу» і «ефекти» ідентичності соціальної [4]. 

П. П. Горностай визначає групову ідентифікацію «феноменом 
Ми» – як процес усвідомленого або неусвідомленого ототожнення особи-
стості із психологічно значущою групою, коли група виступає колектив-
ним суб’єктом соціальної поведінки [5]. Причетність колективу до межі 
загострює індивідуальність людини й одночасно – групову ідентичність. 

Отже, перед нами постало питання: якою є групова ідентичність 
дитини або підлітка, що займає останнє місце в класній ієрархії, який є 
аутсайдером своєї групи і відштовхується однолітками.  

У вітчизняній науковій літературі відчуження розуміється як 
складний соціально-психологічний феномен, детермінований сукупні-
стю соціо-культурних, соціально-групових, внутрішньосімейних і осо-
бистісних чинників (В. С. Мухіна, К. О. Абульханова-Славська, В. В. Аб-
раменкова, А. В. Петровський та ін.). 

В останні роки з’явилися нові дослідження проблем відчуження 
дитини, формування низького соціального статусу в колективі [6, 7] Згід-
но з думкою А. О. Сіляєвої, відчуження пов’язано з усвідомленням дити-
ною свого низького статусу в класі та негативного ставлення однокласни-
ків. Структура відчуження включає компоненти: когнітивний (усвідом-
лення відчуження); емоційно-оцінний (емоційна оцінка); соціально-
психологічний (інтерпретація психосоціальних зв’язків), поведінковий 
(прояв відчуження у поведінці). Наслідком відчуження є порушення соці-
альних і психологічних зв’язків, дисгармонія відносин особистості з од-
нолітками [7]. Зрозуміло, що в подальшому житті дитина буде мати скла-
днощі у формуванні стосунків з людьми в кожному колективі, адже саме 
шкільний вік пов’язаний з розвитком комунікативних здібностей людини, 
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вмінням вирішувати конфлікти та будувати довготривалі стосунки, фор-
мувати групову ідентичність. Інша дослідниця – М. М. Кравцова – виді-
лила психологічні особливості дитини-жертви, види відторгнення, типи 
відштовхуваних дітей, на яких найчастіше нападають. 

Отже, аутсайдер – людина, що має низький соціальний статус. 
Суспільство відносить до них всіх тих, хто є для нього небажаним, не-
потрібним, небезпечним. Ними стають не «чужі», а пригноблені. Зрозу-
міло, що відкинутість – це продукт розпаду, кризи, стагнації суспільства. 

Інше використовуване в літературі визначення – маргінал – осо-
бистість, що знаходиться на «окраїнах», на «узбіччях» або за рамками 
характерних для даного суспільства основних соціальних груп чи пану-
ючих соціокультурних норм, традицій. Поняття «маргінальна особис-
тість» має свій статус у науковій і спеціальній літературі, широко вико-
ристовується серед соціологів, психологів, письменників і мас-медіа.  

Результати досліджень показують, що «маргінальні особистос-
ті» обмежені у своїх статусних позиціях і часто не в змозі реалізувати 
свої творчі можливості. Саме тому маргінальна особистість постійно 
переживає у своєму житті дезорієнтацію, що спричиняє так звану 
«втрату біографії» – втрату людиною цілісності свого життя (за 
Л. Іониним), або ж «втрату почуття ідентичності» за Е. Еріксоном. На 
цьому тлі в особистості виникає почуття незатребуваності, непотріб-
ності суспільству, державі. 

Як бачимо, у свідомості особистості фіксується маргінальний 
комплекс на основі розриву соціальних зв’язків, відсутності ідентифіка-
ції особистості з групою. Як вказував Е. Дюркгейм, цей комплекс поро-
джує у індивіда відчуження, замкнутість, стан незадоволеності, занепо-
коєння, тривоги, пошуку свого місця в соціальній структурі, орієнтації 
на споживання, задоволення, розвагу. Для маргінального типу особисто-
сті характерно прогресуюче ослаблення соціальних зв’язків. 

Але спробуємо розглянути статусно-рольову позицію «аут-
сайдера» з точки зору системного підходу до малої групи. Кожний 
живий організм, включений у будь-яку екосистему, займає в ній певне 
місце – якусь нішу, де він почуває себе оптимально. Баланс екосисте-
ми забезпечується оптимальним наповненням кожної ніші. Загрозу 
існуванню всієї системи і кожного її організму створює дефіцит або 
надлишок населення у будь-якій ніші: система прагне відновити ба-
ланс, позбуваючись від надлишку й заповнюючи нестачу [9].  

Аналогічно розглядаючи соціальну групу як систему можна каза-
ти про особливі властивості системи «соціальна група», які не можуть 
бути прямо виведені із властивостей складових її елементів (індивідів). 
Ці властивості немовби «здобуваються» елементами в силу самого фак-
ту їх включеності в систему. Тим самим ряд індивідуально-
психологічних властивостей і якостей особистостей, що складають гру-
пу, опосередковуються включеністю у групову реальність. Група – це 
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соціальна система, в статусній структурі якої можна визначити існуван-
ня певних соціальних ніш: мала соціальна група підпорядковується тим 
же закономірностям що й будь-яка інша система. При вступі в групу 
новачок або займає «вакансію», або витісняє когось із уже заповненої 
ніші, змушуючи його переміститися в іншу. У цьому процесі особисті 
якості індивіда відіграють важливу роль, але не обов’язково – визначаль-
ну, і точно – це не єдиний фактор формування рольової структури групи.  

Висловлюється припущення, що соціально-психологічна струк-
тура групи має архетиповий характер і відтворюється в най різнома-
нітніших соціальних спільностях [там само]. Практично будь-який 
людський конгломерат стихійно структурується саме в систему соціа-
льних ролей, підкреслюючи й загострюючи певні індивідуально-
характерні риси зібраних разом людей, і за цими рисами (часто малоіс-
тотними) типологізує людей, виштовхуючи їх системою соціальних 
очікувань у певні соціальні ролі. І дитяче співтовариство з перших днів 
існування шкільного класу прагне стратифікуватися відповідно до со-
ціально-психологічних архетипів. Група обирає серед свого складу 
найвідповідніші кандидатури на ту або іншу соціальну роль, заповню-
ючи відповідні ніші [8]. Так, майже в кожному стихійно сформованому 
класі існують і виконуються ролі «лідера», «розумника», «блазня», 
«цапа відбувайла», «дурненької», «хлопчика для биття», «красуні», 
«недоторканого», «аутсайдера» та ін.  

Можна припустити певну необхідність ролі аутсайдера в гру-
пі. Людина, що отримала соціометричний статус ізгоя, виступає свого 
роду цапом відбувайлом. Ця фігура необхідна для самоствердження 
інших членів групи, для підтримки на досить високому рівні їхньої 
самооцінки. Якщо ця ніша пустує, то члени групи не мають змоги ви-
грашно порівнювати себе з кимось менш гідним. Аутсайдер, що має 
виражені негативні риси, є зручним виправданням для всіх, хто також 
не позбавлений цих рис. Своєю явною або, частіше, штучно акценто-
ваною ущербністю він фокусує на собі проекцію групового «негати-
ву». Така людина є необхідним елементом балансу всієї соціально-
психологічної «екосистеми» [8]. 

Водночас, використовуючи термінологію системної сімейної 
психології, можна стверджувати, що аутсайдер є ідентифікованим па-
цієнтом. Наявність аутсайдера в групі свідчить про дисфункціональ-
ність групи та порушення гармонійності стосунків. Позиція аутсайдера 
перебуває у прямій залежності від рівня розвитку групи: у розвинутій 
групі не може бути аутсайдера, тобто людини, яка відкидається гру-
пою. Позиція аутсайдера – це симптом «хвороби» групових стосунків, 
і не треба «лікувати» дитину-аутсайдера, треба спрямовувати динаміч-
ні процеси – формувати найсприятливіший соціально-психологічний 
клімат у класі.  
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З метою вивчення особливостей групової ідентичності низько-
статусного члена малої групи (аутсайдера) було проведено емпіричне 
дослідження.  

Відповідно до мети дослідження та поставлених завдань, були 
обрані методи. На першому етапі треба було виявити серед членів кла-
сних колективів тих, які мають низький статус – аутсайдерів.  

Другий етап було присвячено вивченню самопочуття аутсайде-
рів у колективі класу, усвідомленню ними свого положення в групі. 
Тобто вивчався когнітивний та емоційний компоненти групової іден-
тичності аутсайдера. 

Методи дослідження 
1. Соціометрична техніка, розроблена Я. Морено, застосовувалася 

для діагностики міжособистісних і міжгрупових відносин, зокрема ви-
явлення «соціометричних позицій», тобто взаємовідносного авторитету 
членів групи за ознаками симпатії-антипатії, де на одному з полюсів є 
аутсайдер – «той, що не визнається групою». Це ті члени групи, які не 
одержують виборів або мають їхню незначну кількість (до 20 %). 

Соціометрична методика проводилася груповим методом. Надій-
ність процедури забезпечувалася відбором критеріїв соціометрії, що 
детермінований програмою дослідження і попередніми знайомством зі 
специфікою груп. У дослідженні використовувались питання такого 
характеру: «Кого б ви обрали лідером вашого класу? Кого б ви не обра-
ли лідером?». Таким чином, досліджувались стосунки під час навчаль-
ного процесу та стосунки, що складаються у учнів поза школою. 

2. Експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості особисто-
сті (Рессел, Фергюссон). 

3. Проективна методика «Незавершені речення» [7]. 
«Незавершені речення» як проективний метод дослідження до-

повнив отримані за допомогою стандартизованих методів дані. Як по-
казує аналіз наукової літератури з проблематики використання проек-
тивних методів в соціально-психологічних дослідженнях, навіть якщо 
досліджуваний розглядає дослідження як небажану процедуру і прагне 
приховати світ своїх глибоких переживань, дає формальні, умовні від-
повіді, досвідчений психолог може отримати масу інформації, що ві-
дображає систему особистісних стосунків. 

У нашому дослідженні методика складалася з 23 речень, які бу-
ли поділені на такі групи: ставлення до школи; ставлення до друзів; 
ставлення до батька; ставлення до матері; ставлення до батьків; став-
лення до родини; ставлення до себе; страхи та побоювання; ставлення 
до інших людей. 

Дослідження проводилося на базі середньої загальноосвітньої 
школи № 25 м. Києва. У першому етапі дослідження взяли участь учні 
5–10 класів, загалом 307 дітей з 12 класів. 
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На другому етапі у дослідженні було створено експерименталь-
ну та контрольну групи. Експериментальна група складалася з 33 учнів  
віком від 10 до 16 років (учні з 5-го по 10-й класи, 17 дівчат та 16 хло-
пців), що мають низький соціальний статус у класі. Контрольна група 
складалася з 34 учнів (19 дівчат та 15 хлопців), що мають високий та 
середній статуси у своїх групах. 

Аналіз результатів емпіричного дослідження 
1. Перший етап дослідження дав змогу визначити членів групи, 

які мають низький статус, – аутсайдерів. Виявилося, що в шкільному 
колективі є 33 учні з різних класів, які мають низький соціальний ста-
тус у своїх класних колективах. Як показало дослідження, ступінь згу-
ртованості-роз’єднаності в класах перебуває на середньому рівні, тоб-
то потрапляє в рамки «норми» учбових колективів середньої школи. 
Звісно, у кожному класі є свої емоціональні та ділові лідери і діти, що 
не отримують підтримки однокласників. Саме вони брали участь у 
подальшому дослідженні.  

2. Порівняльний аналіз щодо самопочуття та усвідомлення вла-
сного становища в колективі класу учнів експериментальної та конт-
рольної групи:  

2.1. Використання «Експрес-діагностики рівня соціальної ізо-
льованості особистості» показало, що показники експериментальної 
та контрольної групи суттєво не відрізняються один від одного та 
дорівнюють (16,36 та 16,82, відповідно, з максимальних 60 балів). Це 
вказує на низький рівень ізольованості особистості навіть групи аут-
сайдерів. Ідеться про те, що учні з низьким соціальним статусом у 
більшості своїй не відчувають себе ізольованими, так само як і учні із 
середнім та високим показниками соціального статусу. Серед експе-
риментальної групи частка учнів, що мають високий рівень соціаль-
ної ізольованості, склала 9 %, а тих, хто має низький соціальний рі-
вень ізольованості (тобто ті учні, які мають розходження між дійсні-
стю та своїми уявленнями), – 21 %. Це може бути пов’язано з тим, 
що аутсайдери погано усвідомлюють своє становище в класі, непра-
вильно оцінюють свої емоційні зв’язки з однокласниками, не зверта-
ють уваги на цькування тощо. Ще одне пояснення феномена, що спо-
стерігається, може бути таке: учні з низьким соціальним статусом у 
своїй групі відносно задоволені своїми стосунками з іншими, прийн-
яли своє становище як відповідне і змирилися з ним, або ця роль їм 
навіть подобається. На своєму місці вони відчувають себе часткою 
класного колективу. 

2.2. У результатах, отриманих за допомогою методики «Незакі-
нчені речення», в експериментальній та контрольній групах спостері-
гаються відмінності за такими шкалами, як: 

– ставлення до родини (представники групи порівняння більш по-
зитивно відносяться до родини, аніж представники експеримен-
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тальної групи). Можна припустити, що саме ставлення до дити-
ни у родині впливає на формування позиції аутсайдера, тому 
учні з низьким соціальним статусом мають негативне ставлення 
до батьків; 

– ставлення до себе (учні з низьким соціальним статусом давали бі-
льше позитивних відповідей, ніж учні з більш високим соціальним 
статусом). Можливо, в цьому випадку бажане видається за дійсне – 
таким способом аутсайдери намагаються самоствердитися; 

– ставлення до друзів (більше негативних відповідей спостерігалося 
у представників експериментальної групи). Це пояснюється тим, 
що у класі у аутсайдерів рідко налагоджуються тісні дружні відно-
сини з однолітками, що пояснює їхнє негативне до них ставлення. 
Тобто ці результати суперечать попереднім і ясно вказують, що 

аутсайдери чітко усвідомлюють і адекватно оцінюють своє становище 
у класі, свою роль та ставлення до них інших. 

Висновки. Можна констатувати існування соціального парадок-
су: потребу суспільства у формуванні творчої, розвинутої особистості 
(реформування освіти, її гуманітаризація як показник цієї потреби) та, 
з іншого боку, ігнорування розвитку класу як навчальної групи, впливу 
безпосереднього соціального оточення на становлення особистості 
члена малої групи (в кожному класі є учні з низьким соціальним стату-
сом) і повну відсутність досліджень низькостатусних членів групи, 
включаючи формування у них групової ідентичності. 

Емпіричне дослідження показало, що аутсайдери у більшості сво-
їй не відчувають себе ізольованими. Результати однозначно вказують на 
усвідомлення аутсайдерами того становища у класі. Поясненням цього 
феномена є прийняття учнями з низьким соціальним статусом у групі 
свого становища, ідентифікація з роллю аутсайдера як частково відпові-
дною їх оцінці себе та своїх здібностей. Навіть виникає думка, що ця 
роль їм може подобатися, надавати переваги. Можна також припустити, 
що саме переваги відчуття «Ми» надають кожній ролі в групі – навіть 
ролі «аутсайдера» – певної привабливості. Це може свідчити про фор-
мування особливої групової ідентичності учнів з низьким соціальним 
статусом у шкільному класі та потребує подальших досліджень. 
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Павел Горностай  
 

ГРУППА КАК СУБЪЕКТ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
«ГРУППОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ» И «ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ГРУППЫ» 
  
Проблема. В мировой психологической науке понятия, описы-

вающие групповую психику, в частности – групповое бессознательное, 
приобретают статус научных категорий, по крайней мере, их изучению 
начинают уделять серьезное внимание (А. Синг [1]). В социальной 
психологии стало устоявшимся понятием «группа–как–целое», харак-
теризующее группу как единицу и субъект социального взаимодейст-
вия, то есть как социальный объект, которому присущи свойства груп-
повой психики. Группа как система представляет собой нечто боль-
шее, чем сумму составляющих ее элементов, что, по мнению А. Синга, 
наиболее характерно для групп двух типов: толп и синергетических 
групп. Но характер этих идентификационных процессов для этих 
групп различен: первым присуща деиндивидуация, а вторым – инди-
видуация [1]. Феноменологические проявления «группы как целого» 
можно проиллюстрировать примерами из практики групповой психо-
терапии, групповой динамики и т. п.: такими группами могут считать-
ся психотерапевтическая группа, спортивная команда, боевое подраз-
деление, творческий коллектив.  

Изучению феноменов группового бессознательного посвящены 
многие научные исследования. В качестве наиболее важных достижений 
можно назвать: идеи В. И. Вернадского о ноосфере, или сфере коллек-
тивного разума человечества [2]; теорию архетипов коллективного бес-
сознательного К. Г. Юнга [3]; понятие «со-бессознательное», характери-
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зующее общие бессознательные процессы двух и более людей, находя-
щихся в подобной связи, проявляющееся в феномене «теле» 
(Я. Л. Морено [4]); понятие «поля» (К. Левин [5], Б. Хеллингер [6] и др.).  

В этом контексте большое значение приобретают исследования, 
базирующиеся на теории социальной идентичности (Г. Таджфел и 
Дж. Тернер [7]), а также концепции ролевой идентичности (Ч. Гордон 
[8], П. П. Горностай [9]); психологии межгрупповых конфликтов, свя-
занных с идентичностью (в частности, этнической) больших групп 
(В. Волкан [10], П. Ф. Келлерман [11], Р. Кукиер [12] и др.).  

В советской социальной психологии группа традиционно рас-
сматривалась как субъект действия. В последние годы это наиболее 
ярко представлено в школе субъектности А. В. Брушлинского, в част-
ности, работы, посвященные индивидуальному и групповому субъекту 
[13]. Представляют интерес исследования, посвященные психологии 
масс, психологии толпы, где описываются процессы обезличивания, 
деиндивидуации и т. д., представленные работами Г. Лебона [14], 
С. Сигеле [15], З. Фрейда [16], В. М. Бехтерева [17], С. Московичи 
[18], Х. Кохута [19] и др. 

Цель статьи: обосновать позиционирование группы как субъек-
та социального взаимодействия и увязать это с понятием «идентичность 
группы» как основной характеристикой групповой субъектности.  

Рассмотрим некоторые традиционные взгляды на проблему 
группового субъекта. С этих позиций группа может рассматриваться в 
трех ипостасях: 1) как организованная группа, где есть лидер, и есть 
формальная структура; 2) как стихийная сплоченная группа, которая 
действует как единое целое (толпа); 3) как синергетическая группа.  

Организованная группа делегирует свойства субъектности ру-
ководителю, который от имени группы выступает с какими-то реше-
ниями (это могут быть в большей или меньшей степени коллективные 
решения или индивидуальные решения руководителя). Здесь ведущи-
ми является структура власти (для средних и больших групп) [20] или 
лидерства (для малых групп), хотя групповая субъектность больше 
относится к реальным (контактным) группам (на уровне больших 
групп можно говорить о групповых субъектах с известной долей ме-
тафоричности). В таких группах традиционно сильными считаются 
сознательные компоненты групповой психики и недооцениваются 
процессы группового бессознательного (что нашло отражение в иссле-
дованиях, посвященным организованным группам), хотя практика ру-
ководства малой группой спонтанно использует эти закономерности, 
например, учитывает неосознаваемые процессы групповой динамики, 
использует манипуляцию групповыми настроениями и т. д.  

Для групп-толп, напротив, очень сильными считаются процессы 
группового бессознательного, а групповое сознание оказывается в подчи-
ненном (если не в подавленном) состоянии. Этого нельзя сказать о лидере, 
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который завоевывает власть над толпой, для него сознание может иметь 
решающее значение. Но он находится как бы вне толпы, сверху, в отличие 
от лидера организованной группы, являющимся частью ее структуры.  

По сравнению с описанными типами групп, для синергетических 
групп большое значение имеет и групповое сознание, и групповое бес-
сознательное, которые могут достигать очень высокого уровня развития.  

Структура групп тесно связана с групповой субъектностью: 
сплоченная микрогруппа в микросоциальной среде ведет себя как от-
дельный субъект. Взаимодействие или чувствование между членами 
малой группы могут настолько возрастать, что это трудно объяснить 
обычными процессами коммуникации, межличностной перцепции. 
Можно говорить о некоем групповом психологическом поле, которое 
возникает и очень интенсивно работает.  

Взаимосвязь между формированием группового субъекта и 
субъектностью тех, кто в него входит, неоднозначна. Для того чтобы 
стать членами группового субъекта, члены группы не обязаны быть 
субъектами. Все зависит от дефиниций субъектности. Пример такой 
личности, как Жанна Д’Арк, если к ней применить все характеристики 
субъектности, вряд ли окажется подходящим примером по всем пара-
метрам, но что касается процессов синергии, то они там присутствуют 
на высочайшем уровне. Этот вопрос дискуссионный. Групповая субъ-
ектность – это не сумма субъектностей индивидов, входящих в группу, 
а некое новое качество, линейно не связанное с предыдущим. Возмож-
но – это шанс развить субъектность тех, кто ее не имеет. Но с другой 
стороны – можно за групповой идентичностью потерять какую-то ин-
дивидуальность, эти вещи очень неоднозначные.  

Существует тесная связь между понятиями «групповая субъект-
ность» и «групповая идентичность». Соответствие между ними может 
быть определено понятием «идентичность группы», в котором выражает-
ся характеристика группы как субъекта. Мы разводим понятия «группо-
вая идентичность» и «идентичность группы». «Групповая идентичность» 
– это более широкое и в какой-то мере более размытое понятие, которое 
характеризует свойство индивида, идентифицирующего себя с какой-то 
группой, мыслящего себя ее членом. Под «идентичностью группы» мы 
понимаем некоторое новое качество, характеризующее ее как группового 
субъекта, и соответствующее более высокому уровню развития группы, 
групповых отношений и групповой идентичности. Но неправильно разде-
лять группы, имеющие групповую идентичность, и группы, имеющие 
идентичность группы. Эти качества могут быть одновременно.  

Принадлежность к группе выражается в таких проявлениях: груп-
повая референтность (значимость группы для индивида и ценность лич-
ности для группы); групповая лояльность (принятие индивидом группы и 
благосклонность группы к индивиду); групповая идентификация (меха-
низм формирования понятий «мы» и «они», «наши» и «чужие»). Как ви-
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дим, эти качества проявляются в обоюдно направленных векторах – и по 
отношению к группе, и по отношению к индивиду, что подтверждает пра-
вомерность использования понятия «идентичность группы». 

Маленькие группы по отношению к группам большего размера 
и средним группам ведут себя так же, как отдельные личности по от-
ношению к малым группам. Группы могут входить в более крупную 
социометрическую структуру, так же как и индивиды в малой группе. 
Бывают группы-лидеры, группы-аутсайдеры и группы-изгои. Данные 
закономерности прослеживаются на разных уровнях – от малых до 
больших групп: бывают государства-изгои, бывают общества-изгои, и 
бывают государства-лидеры. Эти закономерности имеют общую со-
ставляющую, хотя есть существенные качественные и количественные 
отличия проявления идентичности в группах разного уровня.  

В аспекте структуры социально-психологических групп уместно 
вспомнить теорию фракталов, которая является составной частью теории 
хаоса. Она описывает повторяемость этих закономерностей, суть которых 
заключается в подобии малого большему [21–22]. Их можно проиллюст-
рировать примером с береговой линией – если на листах бумаги изобра-
зить в разных масштабах фрагменты береговой линии, например, часть 
материка (вид из космоса), фотография берега с высоты птичьего полета и 
кромка воды с высоты роста человека, то невозможно определить, где 
какое изображение. Точно так же астероид, сфотографированный с боль-
шого расстояния, выглядит так же, как и маленький каменный метеорит, с 
близкого расстояния. Фрактал – это некое уподобление при бесконечном 
дроблении малого большему, и эти же закономерности проявляются при 
рассмотрении субъектности социальных групп.  

В русле теории фракталов можно говорить о групповых психо-
логических феноменах на разных социально-психологических уров-
нях: индивид – диада – микрогруппа (3–7 чел.) – малая группа (8–20 
чел.) – средние группы – большие группы. Социальные объекты 
меньшего масштаба в социальной среде большего масштаба взаимо-
действуют между собой и подчиняются законам социометрических 
распределений. Они качественно и количественно отличаются на раз-
ных уровнях, но у них есть общие составляющие.  

Социальная среда – это социальная структура большего мас-
штаба, в которой функционируют социальные объекты меньшего 
масштаба. Так, малая группа является социальной средой для индиви-
да, структурированная средняя группа является социальной средой для 
входящих в ее структуру малых групп и т. д.  

Теория фракталов проявляется и в таком подходе к ролевой струк-
туре групп, который опирается на понятие «ролевая матрица». Ролевое 
взаимодействие подчиняется многим закономерностям, одну из которых 
можно назвать «законом ролевой дополнительности (комплементарно-
сти)»: Люди имеют тенденцию к сближению, если их роли являются 
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комплементарными, то есть взаимно сочетаются (являются конгруэнтны-
ми) ролевые ожидания одного из партнеров и ролевые притязания к соб-
ственному ролевому поведению у другого партнера по общению.  

Закон ролевой комплементарности может действовать не только 
между двумя партнерами, но и между многими партнерами и группами 
людей (как большими, так и малыми). Когда человек начинает играть 
роль, он тем самым как бы создает в окружающем микросоциуме ком-
плементарные ролевые позиции (происходит выстраивание ролевой 
структуры этого микросоциума). Потенциальные партнеры по ролевому 
взаимодействию (представители комплементарных ролей) имеют тенден-
цию попадать в эти позиции. Их затягивает в своеобразный ролевой водо-
ворот тем сильнее, чем больше энергия первичной роли. Как правило, это 
характерно для ярких лидеров, которые способны повести за собой лю-
дей, они являются основателями новых больших и малых групп (органи-
заций, институтов, партий, научных школ, религиозных течений и т. п.) 

Формирующиеся в таких группах комплементарные роли явля-
ются факторами ролевого поведения и других форм группового взаи-
модействия участников. Взаимные ожидания и притязания, а также 
ролевые установки, стереотипы и т. п. становятся компонентами фор-
мирования не только групповых ролей, но также других форм группо-
вых психических процессов и состояний. Значительная часть этих фе-
номенов относится к области группового бессознательного.  

Можно привести множество примеров, для иллюстрации этих 
явлений: а) спонтанный лидер во вновь создавшейся группе способст-
вует эффективному развитию групповых процессов; б) гениальный 
учитель всегда находит талантливых учеников; в) выдающиеся воена-
чальники всегда появляются во время боевых действий (здесь компле-
ментарность надо рассматривать на уровне больших групп – участни-
ков военного конфликта). Можно уверенно утверждать, что роли по-
являются там, где есть спрос на них, наблюдаемый в форме социаль-
ных или ролевых ожиданий.  

Можно ввести еще одно понятие – ролевой матрицы, некоего 
слепка роли, задаваемого ею в социуме. Матрица имеет структуру, анало-
гичную структуре процесса ролевого взаимодействия: ролевые ожидания, 
ролевое поведение, ролевые притязания. Различные матрицы как отдель-
ные пазлы сочетаются друг с другом, создавая неповторимый ролевой 
узор. Сочетаемость (комплементарность) ролевых матриц определяется 
совпадением их «краев» (ожиданий – притязаний). Социум можно рас-
сматривать, как структуру, состоящую из отдельных ролевых матриц. 
Сообщества являются тем более устойчивыми, сплоченными и т. д., чем 
более комплементарными оказываются составляющие их матрицы.  

Но реальные сообщества являются «многомерными», а не «пло-
скими», как картинки, состоящие из пазлов. Одна и та же матрица 
(роль) может сочетаться с множеством других матриц одновременно. 
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Количество измерений по разным направлениям не одинаково. Также 
не одинаковыми оказываются ролевые структуры разных сообществ, 
включающих любое количество участников: от диады до человечества. 
В зависимости от размера группы матрицы имеют разные уровни ор-
ганизации (и, соответственно, разные уровни индивидуальной и груп-
повой субъектности): ролевую структуру малых групп составляют мат-
рицы индивидуальных ролей (соответствующих индивидуальным ис-
полнителям); средние и большие группы строятся из матриц групповых 
ролей (соответствующим обобщенным ролевым позициям).  

Ролевые матрицы изменчивы, они пребывают в постоянной ди-
намике. Ролевая структура социума не постоянна, в процессе эволюции 
общества она постоянно меняется, трансформируется, развивается. Это 
особенно заметно в переломные, революционные или кризисные перио-
ды жизни общества, периоды реформации и т. п. Точки изменения роле-
вой структуры социума связаны с внутриличностными компонентами 
(ролевыми притязаниями). Ролевые позиции не возникают «из ничего», 
то есть, не общество изменяется само по себе, а находятся люди, кото-
рые предлагают данные функции и демонстрируют новые формы и ви-
ды поведения, а они постепенно закрепляются в социальных позициях. 
Таким образом, первичным рассматривается поведение и его побуди-
тельные причины (своеобразные потребности). Порой это носит форму 
социальных девиаций, то есть отклонений от общепринятых норм и 
стандартов. Огромное значение здесь имеет ненормативная (надситуа-
тивная) активность людей, то есть такая активность, которая не вписы-
вается в нормы и актуальные потребности общества (опережает их). Но 
эти отклонения становятся возможными, если для них существует под-
готовленная почва, если в обществе созданы предпосылки к социальным 
изменениям, если группа готова к развитию. Талантливый лидер, попа-
дая в струю, чувствует это групповое поле. 

Негативные комплементарные роли, например, агрессор – жерт-
ва, также характерны для явления идентичности группы. Чем интенсив-
нее развиты отношения, тем сильнее будут процессы идентификации. 
Но чем наполнить содержание этих отношений, это уже другое дело. 
Скажем, преступная группировка, мафиозная структура – это очень 
сплоченная структура, имеющая высокий уровень идентичности груп-
пы. Но результаты субъектности этой группы будут совсем иными.  

С групповой субъектностью и групповой идентичностью очень 
тесно связана групповая динамика. Разнородность группы – причина 
динамических процессов в ней. Неоднородность группы можно полно-
стью трактовать как неоднородность идентичностей, где каждая из мик-
рогрупп обладает своей собственной идентичностью. Разные идентич-
ности – причины групповой поляризации. В развитии динамики группы 
очень велика роль эмоциональной идентификации. Без эмоциональных 
компонентов динамические процессы просто невозможны. Говоря об 
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эмоциях (имея в виду сознательное и бессознательное), можно утвер-
ждать, что это – преимущественно сфера неосознаваемого. Хотя саму 
эмоцию мы рефлексируем, но механизмы возникновения, источники и 
т. д. мы не осознаем, это – сфера бессознательного (в том числе и груп-
пового). Как раз важность бессознательного, этой «подводной» части 
групповой динамики, в современной социальной психологии недооце-
нена, большинство научных разработок по групповой динамике специ-
ально не ставили предметом специального изученная процессы группо-
вого бессознательного. Но динамические процессы преимущественно 
управляются подводными течениями, неосознанными отношениями, где 
эмоциональные компоненты очень важны.  

Идентичность группы – это качество высокого уровня развития 
групповой идентичности, когда группа приобретает свойства субъектно-
сти на всех уровнях. Если отсутствует идентичность группы (общая для 
всей группы), то в группе преобладают центробежные процессы, группа 
имеет тенденцию к распаду: а) на микрогруппы (если есть идентичности 
этих микрогрупп); б) на отдельных индивидов (если такая идентичность 
отсутствует). Наоборот – групповая интеграция способствуют формиро-
ванию общей для этой группы идентичности. Можно привести пример 
этого из психологии больших групп: страх потери идентичности был од-
ной из причин противостояния во время Оранжевой революции.  

Вот основные признаки идентичности группы: а) образ группы, 
как некоего целого; б) ощущение «мы» для представителей всей группы 
и «они» для всех, кто к ней не принадлежит; в) история группы, оформ-
ленная как некое повествование (групповой нарратив); г) мифология 
группы (общая для всех членов группы) как продолжение ее истории; 
д) сильные групповое сознание и групповое бессознательное; е) общие 
для всех групповые ценности, которые переживаются не только на ког-
нитивном, но и на эмоциональном уровне; ж) использование защитных 
механизмов, которые направлены не на защиту личности, а на защиту 
группы в целом; з) референтность группы; и) лояльность к группе ее 
членов (в том числе и неосознаваемая); к) групповые атрибуты: симво-
лы, логотипы, цвета (как у футбольных фанатов), гербы, флаги и т. п. 

Кроме позитивных существуют и негативные проявления иден-
тичности группы, к которым прежде всего относится: а) группоцентризм 
(одним из ярких примеров которого является этноцентризм), который 
может иметь очень серьезные последствия, вплоть до этнического тер-
роризма, геноцида, этнических войн и др.; б) образ врага в лице пред-
ставителей других групп.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что существует 
много подтверждений в пользу трактовки группы как такого социаль-
ного объекта, который обладает свойствами субъектности. Разумеется, 
описанными в статье примерами и закономерностями тема групповой 
психики (важным аспектом которой является проблема групповой 
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субъектности) не ограничивается. Помимо этого (это выходит за рамки 
статьи) существует трансгенерационная передача сознательной и бес-
сознательной информации, ярко проявляющаяся в семейных и родо-
вых системах. В этом контексте заслуживают внимания концепции 
группового бессознательного в теории семейных систем, групповой 
лояльности к системе рода и т. п. (М. Боуэн [23], И. Бозормени-Наги 
[24], В. Де Гольжак [25], П. Ф. Келлерман [11], Я. Наор [26], Б. Хел-
лингер [6], А. А. Шутценбергер [27] и др.). Точкой кристаллизации 
этих процессов является малая группа: в ней формируется индивид, в 
ней формируется его сознание и бессознательное, индивидуальные, 
семейные, родовые и другие сценарии, групповая и личностная иден-
тичность. Важность малой группы невозможно переоценить 

Существует мнение, что развитая синергетическая группа 
должна иметь гораздо более низкий уровень конфликтности. Это и так, 
и нет, потому что в синергетической группе могут всплывать глубин-
ные процессы, которые становятся весьма актуальными. В той же пси-
хотерапевтической группе могут бурлить такие эмоции, до которых 
группа с менее развитыми групповыми процессами еще просто не до-
росла. Процессы групповой динамики в синергетической группе более 
чувствительны к слабым влияниям. Процесс диалектичен. Развитие 
идет по пути уменьшения конфликтности, но потом может возникать 
новое качество, из более глубинных слоев (в том числе и из группово-
го бессознательного) может всплывать что-то более массивное, но раз-
витие идет по пути более конструктивного решения этих конфликтов, 
и разрешение противоречий ведет к развитию группы.  
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Ірина Грибенко  
 

ГРУПОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ГРУПИ 
  
Проблема. Поняття «ідентичність», використовуване в соціаль-

ній науці, є багатозначним. Досліджуючи ідентичність, необхідно чіт-
ко усвідомлювати, що існують різні варіанти використання цього тер-
міна. Існує велика кількість теорій ідентичності, на яких ми не будемо 
наразі зупинятися, і, відповідно, трактувань терміна «ідентичність». 
При цьому слід зауважити, що трактування терміна є нечітким навіть у 
рамках окремої теорії. До того ж терміни «групова», «колективна» та 
«соціальна ідентичність» можуть певною мірою заміщувати один од-
ного залежно від контексту, а співвідношення та взаємозамінюваність 
цих термінів варіюють у різних країнах. 

Існує групова ідентичність та ідентичність групи. Незважаючи 
на подібність звучання, йдеться про зовсім різні речі. Якщо групова 
ідентичність – це достатньо добре вивчений та осмислений феномен, 
то ідентичність групи (коли група діє як єдине ціле) вивчена недостат-
ньо. Саме дослідженню цього питання і присвячується ця стаття. Та-
кож наукова новизна полягає у спробі розглянути свідому і несвідому 
складові групового психічного поля. 

Метою статті є порівняльний аналіз таких понять, як «групо-
ва ідентичність» та «ідентичність групи». 

Визначення таких понять, як «групова ідентичність» та «особи-
стісна ідентичність», також є неоднозначними. Їх співвідношення і 
взаємостосунки можна охарактеризувати запитанням: «Що первинне – 
курка чи яйце?» Особистісна ідентичність згадана тут через її тісний 
зв’язок з груповою ідентичністю. Фактично, одне не існує без іншого. 

Можна говорити про те, що індивідуальна, особистісна ідентич-
ність є вторинною, похідною від сукупності групових ідентичностей 
тих груп, до яких належить даний індивід та від соціального середо-
вища в цілому. Водночас, справедливим є також і протилежне твер-
дження, оскільки соціальне середовище постійно змінюється, форму-
ється і переформовується завдяки діяльності індивідів. Отож питання 
про яйце і курку залишається у своєму одвічно «підвішеному» стані. 

Взаємовплив індивіда та групи може бути визначено думкою Мос-
ковічі про те, що індивідуальна ідентичність є видом суспільної ідентичнос-
ті, яка міститься в голові індивіда. А групова ідентичність – це сума загаль-
ноприйнятих норм, що беруть свій початок у поведінці окремих людей [1]. 

Термін «групова ідентичність» є часто вживаним на пострадян-
ському просторі і певною мірою став синонімом терміна «соціальна 
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ідентичність», який здобув особливу популярність після створення 
теорії соціальної ідентичності Г. Теджфела та її більш сучасного варіа-
нту – теорії самокатегоризації Дж. Тернера. Згідно цієї теорії, виник-
нення багатьох соціально-психологічних феноменів детермінується 
когнітивними процесами – соціальною категоризацією, соціальною 
ідентифікацією, соціальним порівнянням. Вихідним положенням теорії 
є властивість індивіда розчленовувати світ на категорії, зокрема й на 
соціальні категорії. При цьому людина намагається співвіднести саму 
себе з виділеними категоріями і вписати себе в цю систему, здійснюю-
чи ототожнення з виділеними соціальними спільнотами. Таким чином 
здійснюється процес соціальної ідентифікації, а сукупність всіх соціа-
льних ідентифікацій, що використовується індивідом при самовизна-
ченні і називається соціальною ідентичностю [2]. 

Слід зауважити, що а американській літературі для аналогічного 
поняття використовують термін «колективна ідентичність», а в понят-
тя «соціальна ідентичність» вкладають інший зміст. Таким чином, те-
рміни «групова, колективна та соціальна ідентичність» можуть певною 
мірою заміщувати одне одного в залежності від контексту. 

На наш погляд, можна виділяти як окрему одиницю досліджен-
ня ідентичність індивіда з будь-якою референтною групою, незалежно 
від того, чи це мала група (наприклад, сім’я), чи велика (наприклад, 
спільнота). 

Власне термін «ідентичність» ввів Е. Еріксон, який розглядав 
розвиток ідентичності як синтез ідентифікацій, що виникають у процесі 
соціалізації індивіда – спочатку з окремими особами, а згодом – з мали-
ми та великими спільнотами. Згідно Еріксону, про відчуття ідентичності 
свідчать три ознаки: 1) відчуття внутрішньої тотожності та інтегровано-
сті у часі; 2) відчуття внутрішньої тотожності на інтегрованому просто-
рі; 3) ідентичність переживається серед значимих інших [3, с. 194]. 

Розглянемо тепер ідентичність групи. Мова йде про явище, коли 
група діє як єдине ціле. Зразу зауважимо, що йдеться про малі групи (від 
3–4 до 30 чоловік). У великих групах, таких як, наприклад, спільнота, 
діятимуть інші, хоча й споріднені механізми. В той час як групова іден-
тичність – це відносно свідомий феномен, то ідентичність групи, коли 
група виступає як самостійна одиниця, це щось таке, де задіяні механіз-
ми колективного несвідомого. Група близьких друзів, однодумців, міцна 
команда під час вирішення складної задачі, психотерапевтична або су-
первізійна група іноді діє так, ніби вона має єдиний колективний розум, 
емоції та думки членів групи ніби направляє одна воля (і це не воля лі-
дера, хоча лідер може відігравати певну роль). Очевидно, в такій групі 
існує як ресурс цілісне поле несвідомого, з якого кожен учасник бере те, 
що може усвідомити і вже з сукупності висловлених окремих думок 
формується свідоме групове поле, яке в свою чергу також стає ресурсом. 
Тобто групове психічне поле має свідому та несвідому складові. 
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Таке явище можливе в групі високого ступеня розвитку або під 
час емоційних потрясінь – недаремно так багато сказано людьми про 
фронтову дружбу. Здатність до цього закладена в людській психіці і в 
кожній малій групі можливо виникнення такого феномену. Водночас з 
тим, тут задіяні і якісь древні еволюційні механізми, адже відомо, що 
ефективність колективної роботи мурашок набагато вища за суму ро-
боти окремих мурах, а інстинкти – це не лише людська прерогатива. 
Сучасна людина звикла зверхньо дивитися на фізіологічні основи жит-
тя, проте нікуди не подітися від того, що вони основами лишаться, як 
на них не дивись. Імовірно, що відомі в історії вожді та диктатори під-
свідомо розуміли дію древніх механізмів психіки та використовували 
це у своїх цілях, керуючи натовпом. 

На думку В. А. Межжеріна, який спирається в своїх досліджен-
нях на положення К.Юнга «..несвідоме – психічна реальність; воно 
протилежне свідомому, а тому може з ним комплементарно (за прин-
ципом замка і ключа) взаємодіяти; його прояви залежать від людської 
душі та її функцій; душевна рівновага досягається тоді, коли свідоме 
та несвідоме комплементарно взаємодіють; розгубленість свідомості... 
пов’язана з втратою зв’язку зі світом інстинктів, і ця втрата є підсумок 
духовного існування людини в цивілізованому світі; розрив з приро-
дою призводить свідоме до втрати істинних уявлень…» [4, с. 16]. 

На цьому етапі дослідження ми розглядаємо групове психічне 
поле не як соціальне поле в теорії Курта Левіна, а як більш близьке до 
поняття «ноосфера» за Вернадським. Тобто поле, що виникає в групі, – 
це маленький шматочок ноосфери, причому несвідоме поле групи іс-
нує з того моменту, як тільки органи чуття доставили в мозок інфор-
мацію про оточуючих, а свідоме починає формуватися на основі ви-
словлювань. Звичайно, деякі судження формуються у членів групи про 
інших членів, навіть якщо ті мовчать, але в такому випадку це суджен-
ня буде дуже суб’єктивним і поповнить собою скоріше скарбничку 
несвідомого поля групи, ніж свідомого. Нам видається очевидним, що 
в основі формування ідентичності групи, в першу чергу її несвідомого 
поля, лежить діяльність правої півкулі головного мозку людини, яка 
обробляє інформацію цілісно та відповідає за синтез даних, що посту-
пають (в той час як ліва, навпаки, відповідає за їх аналіз). При форму-
ванні свідомого поля акцент робиться на висловлених думках. Таким 
чином, дійсно простежується аналогія з роботою людського мозку: 
спочатку йде синтез інформації та її цілісний аналіз на несвідомому 
рівні, потім аналіз окремих висловлювань, які складаються в певну 
суму і формують свідоме поле групи. Так як нормальна діяльність мо-
зку індивіду можлива при гармонійному функціонування обох півкуль, 
так і в групі з високим рівнем розвитку зниження кількості неконстру-
ктивних конфліктів нижче якогось певного рівня та достатній рівень 
довіри дає можливість для формування ідентичності групи. Можна 
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припустити, що у тих тварин, які живуть зграями, тобто мають певну 
соціальну організацію, також існує групове психічне поле, причому 
його несвідомий компонент буде розвиненим відповідно рівню розви-
тку органів чуттів тварини, а свідоме – відповідно рівню розвитку сві-
домості. 

Якщо розглянути ідентичність групи з точки зору наведених ви-
ще еріксонівських ознак ідентичності, то акцент, очевидно, слід робити 
на третій ознаці: переживання себе індивідом серед значимих інших.  

На нашу думку, у групі любого розміру – (від 2–3 осіб до всього 
людства) діятимуть одні й ті ж самі феномени, але механізм їх прояву 
буде різним. Наведемо таку метафоричну аналогію: над річкою підні-
маються водяні випари, поступово вони формуються в клуби туману, 
потім у хмарки та хмари, сукупність хмар може утворити грозовий 
фронт. Так само і тут – психологічне поле формальної малої групи – це 
просто сума водяних випарів над певним територіальним шматком 
болота, а психологічне поле згуртованої малої групи – це вже пасмо 
туману або навіть невелика хмарка, яка характеризується певними вла-
стивостями, наприклад, має власні міфи. Хмаринка відрізняється від 
пасма туману своєю більшою виокремленістю з оточуючого середо-
вища, наявністю певних меж. Говорити про ідентичність групи, очеви-
дно, має сенс лише тоді, коли група вже достатньо розвинена. Тобто у 
тих групах, що перебувають у стані дифузії та формально виокремле-
них групах говорити про ідентичність групи не доводиться, проте мо-
же вестися мова про групову ідентичність членів такої групи. 

Описані Юнгом архетипи, очевидно, формуються на великих, так 
би мовити, хмарових масивах – розміром з континент, але архетипні 
образи, як прояви та відображення архетипів у місцевих реаліях існують 
на менших просторах – у межах тієї чи іншої людської спільноти, такої 
як нація або народність. Можна говорити про те, що кожна велика орга-
нізована певним чином сукупність людей має власні міфи, власну гру-
пову ідентичність і власні архетипні образи. Що стосується малих груп, 
так би мовити, «маленьких хмаринок», то, на нашу думку, вони можуть 
мати власні міфи та ідентичність, а що стосується архетипних образів, 
то вони будуть такими ж, як і у всієї великої групи, до якої входить як 
складова ця мала група. Наприклад: Ілля Муромець – це архетипний 
образ, тобто відображення архетипу героя в свідомості людини, харак-
терний для всієї постдревньоруської та російської території. 

З’єднуючим механізмом, так би мовити, цементом для групової 
психіки виступає теле – феномен, який ввів та описав Я. Морено. Чим 
сильніше теле, тим міцнішими будуть зв’язки між членами групи, тим 
вища групова згуртованість. Теле – це неусвідомлюваний зв’язок між 
суб’єктами. На нашу думку – це сума підпорогових імпульсів, що до-
сягла певної величини, достатньої для того, щоб потрапити до перед-
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свідомості, але недостатньої для того, щоб забезпечити сприйняття 
людиною такого імпульсу на свідомому рівні [5]. 

У соціальній психології групу нерідко розглядають як суб’єкт соці-
альної взаємодії, тобто як соціальний об’єкт, якому притаманні певні вла-
стивості групової психіки. Як зазначає П. П. Горностай, «група як система 
являє собою щось більше, ніж сума елементів, з яких вона складається, 
що, на думку А. Сінга, є найбільш характерним для груп двох типів: на-
товпу та синергетичних груп. Але характер цих ідентифікаційних проце-
сів для цих груп є різним: першим притаманна деіндивідуація, а другим – 
індивідуація. У цьому контексті сімейна та родова системи являють собою 
особливі спільноти, і, як не парадоксально це звучить, вони об’єднують 
обидві ці характеристики» [6]. На нашу думку, натовп має сильну несві-
дому складову групового психічного поля та слабку свідому складову, що 
є наслідком деіндивідуації. У синергетичних групах сильними будуть ці 
обидві складові групового психічного поля. 

Як нам здається, крім сімейної та родової системи, інтерес ста-
новить така група людей, як община. Поширена в наш час корпоратив-
на культура – це деякою мірою також різновид общинної культури. 
Рольф ван Дік, наприклад, визначає ідентифікацію з організацією як 
безмежну прихильність співробітників до організації, у якій вони пра-
цюють. Тобто співробітники знають, що вони – члени певної організа-
ції, і це викликає у них почуття (скажімо, радість або гордість), котри-
ми вони керуються у своїй поведінці (наприклад, захищають організа-
цію у неформальних обставинах) [7, с. 12]. 

Село, плем’я, місцева релігійна організація мають щось таке, що 
об’єднує їх емоційно, певні спільні цінності. Не всі люди, що належать 
до общини, мають між собою тісні емоційні зв’язки, але всі вони від-
чувають себе членами общини. Переживання себе серед значимих ін-
ших тут також має місце, але якість певною мірою заміняється кількіс-
тю: наявні менш значимі зв’язки, ніж в малій групі, але їх багато. Як-
що ж земляки зустрінуться на чужині, то значимість такого зв’язку 
різко зросте. При розгляді общинної культури велике значення мати-
муть сімейно-родові зв’язки всередині общини, які можуть підсилюва-
ти, або ж, навпаки послабляти групову згуртованість. 

Як правило, кожна мала група містить у своєму складі декілька 
мікрогруп, які поводять себе як окремі суб’єкти стосовно групи. Ці 
мікрогрупи формуються на основі емоційних уподобань членів групи. 
Між мікрогрупами відбуваються процеси групової динаміки, як і між 
індивідами. Саме від стосунків між мікрогрупами залежить рівень згу-
ртованості групи. Висока згуртованість у групі, на нашу думку, мож-
лива у двох випадках – коли існує ядро групи як мікрогрупа потенцій-
них лідерів, об’єднаних взаємними емоційними виборами та в тому 
випадку, коли між лідерами кількох розрізнених мікрогруп встанови-
лися гармонійні стосунки. 
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Це не суперечить міркуванням П. П. Горностая, який вважає, що 
маленькі групи щодо груп більшого розміру і середніх груп поводяться 
так, як окрема особистість –  щодо малої групи. Бувають групи-лідери, 
групи-аутсайдери. Групи можуть утворювати соціометричну структу-
ру, так само як індивіди в групі. Ця закономірність простежується на 
різних рівнях: від малих до великих груп [6]. Ми ж розглядаємо саме 
мікрогрупу всередині малої групи як первинне утворення, що характе-
ризується наявністю групової ідентичності. Слід уточнити, що група з 
невеликою кількістю членів (3–7 осіб) може виступати і як окрема ма-
ла група, і як мікрогрупа всередині малої групи. Це залежатиме від 
того, яке її становище щодо більшої групи. Наприклад, група друзів 
усередині класу – це мікрогрупа, бо хоча клас і є формальною групою, 
проте досить стійкою, яка існує впродовж кількох років. Тренінгова 
група на великій тренінговій групі (де зібрано в одному часі-просторі 
кілька таких груп) виступатиме як окрема мала група. 

На основі всього вищесказаного можна зробити такі висновки. У 
кожній групі існує групове психічне поле, яке має свідому та несвідо-
му складові. Несвідоме психічне поле групи є первинним щодо свідо-
мого поля. У групах різного розміру діятимуть одні й ті ж самі фено-
мени, але механізм їх прояву буде різним. Єднальним механізмом, так 
би мовити, цементом для групової психіки виступає теле – феномен, 
який увів та описав Я. Морено. Чим сильніше теле, тим міцнішими 
будуть зв’язки між членами групи, тим вища групова згуртованість. 
Мала група містить у своєму складі декілька мікрогруп, які поводяться 
як окремі суб’єкти щодо групи. 
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Ольга Мартынюк, Юлия Максимова   
 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МОЛОДЫХ СУПРУГОВ 
  
Проблема. Семейная политика всех цивилизованных государств 

своей приоритетной задачей считает укрепление института семьи. Ро-
ждение семьи начинается с супружеских отношений. Именно супру-
жеские отношения становятся центральными, с точки зрения оценки 
своей семьи как успешной или неуспешной, они в максимальной сте-
пени влияют на качество брака. Однако в современных системах вос-
питания и образования практически отсутствует специальная подго-
товка молодёжи к браку и выполнению супружеских обязанностей. 
Молодые люди вступают в брак, находясь во власти сентиментальных, 
романтических представлений, не зная правил и закономерностей суп-
ружеской жизни. Современная статистика показывает, что число рас-
торгнутых браков со стажем семейной жизни около года достигает 
30 % от общего количества разводов. Причиной развода зачастую яв-
ляются трудности, нерешённые супругами на первой стадии жизнен-
ного цикла семьи. От того насколько молодые супруги благополучно 
пройдут этот период, зависит насколько семья будет счастливой. В 
связи с этим актуальным является изучение проблемы взаимоотноше-
ний в молодой семье, определение психологических оснований их по-
нимания и изучения.  

Проблемам современной семьи посвящено много исследований 
в различных областях науки. В области социологического исследова-
ния семьи значительный вклад внесли А. И. Антонов, Л. Я. Гозман, 
С. И. Голод, Т. А. Гурко, М. С. Мацковский, А. Г. Харчев, Н. Г. Юр-
кевич и др. Психологическому исследованию семьи посвящены работы 
В. Н. Дружинина, В. В. Столина, А. А. Бодалева, А. Н. Елизарова, 
А. Б. Холмогоровой, А. И. Захарова, Н. Н. Обозова, А. Н. Волковой, 
И. М. Сергиенко, В. Я. Титаренко, В. С. Торохтий Т. М. Трапезни-
ковой, Э. Г. Эйдемиллера и др. Проблемам молодой семьи посвящены 
исследования Б. И. Говако, И. Ф. Дементьевой, А. К. Дмитриенко, 
В. И. Зацепина, Е. С. Калмыковой, А. И. Капской, А. И. Кочетова, 
В. П. Мельшутина, В. А. Сысенко, Э. Тийт, С. Г. Шуман, Ю. М. Яку-
бовой и др. Вместе с тем проблема протекания кризиса в молодой се-
мье, взаимосвязь особенностей реагирования супругов на конфликт-
ные ситуации с удовлетворённостью брачно-семейными отношениями 
в молодой семье изучена недостаточно. 

 
    © О. Мартинюк, Ю. Максимова, 2012 



Соціальна і політична психологія 

 

 129

Цель статьи: анализ основных социально-психологических 
проблем во взаимоотношениях молодых супругов в первые годы со-
вместной жизни.  

Исследователи определяют семью как исторически конкретную 
систему супружеских, детско-родительских и детско-детских взаимо-
отношений. Таким образом, супружеские отношения являются частью 
семейных отношений. Это отношения не родственные, которые не за-
висят от воли субъекта связи, а отношения, являющиеся результатом 
свободного выбора. С. И. Голод определил супружество как личност-
ное взаимодействие мужа и жены, которое регулируется моральными 
принципами и внутренними ценностями [1]. С точки зрения супругов, 
их союз является межличностным отношением, позволяющим удовле-
творить потребности в эмоциональной привязанности, организация 
быта и досуга, моральной и эмоциональной поддержки. На каждой 
стадии развития супружеских отношений супруги должны решить оп-
ределённые задачи развития, с которыми супруги должны справиться 
для того, чтобы семья могла успешно развиваться дальше и становить-
ся высокоорганизованной и сложной системой. Например, молодая 
семейная пара (пара, находящаяся в первом браке, продолжительность 
совместной жизни которой 4 – 5 лет, без детей или с детьми, возраст 
супругов не старше 30 лет) решает на этапе зарождения семьи сле-
дующие важнейшие задачи: психологическая адаптация к условиям 
семейной жизни и психологическим особенностям друг друга, соот-
ношение личных и семейных потребностей, дифференцирование от 
родительских семей, установление границ общения с родственниками 
и друзьями.  

В исследовании приняли участие 20 молодых супружеских пар. 
Возраст супругов: мужей – от 19 до 33 лет, жён – от 19 до 25 лет. Стаж 
семейной жизни у супружеских пар составляет от 6 месяцев до 4 лет. В 
пяти молодых семьях имеются дети от 6,5 месяцев до 2 лет. Анализ 
эмпирических данных, полученных с помощью методики «Ролевые 
ожидания и притязания» (РОП) А. Н. Волковой и Т. М. Трапезниковой 
[2], свидетельствует, что для мужей основной ценностью, вокруг кото-
рой концентрируется жизнь семьи, является родительство (средний 
показатель по родительско-воспитательной сферы у них составляет 
14,3 баллов) (табл. 1). При этом мужья видят и себя и жену в активной 
родительской позиции (ролевые притязания составляют 7,6 баллов, а 
ролевые ожидания – 7,5 баллов, что свидетельствует об их высоком 
уровне) (табл. 2).  

Достаточно высокий показатель по эмоционально-психоте-
рапевтической шкале у мужчин (в среднем 13,5 баллов), что свиде-
тельствует о значимости для них моральной и эмоциональной под-
держки членов семьи, их ориентации на брак как среду, которая 
способствует психологической разрядке и стабилизации (табл. 1). 
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При этом стремление мужчин быть семейным психотерапевтом 
оценивается средним баллом 5,1 (средний уровень притязаний). В 
значительно большей степени они ожидают исполнение этой функ-
ции женой (8,3 баллов), что является показателем высокого уровня 
ожиданий (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Иерархия семейных ценностей мужей и жён (в баллах) 
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Муж 4,4 7,1 12,5 14,3 13,1 13,5 11,6 
Жена 4 7,1 12,7 13,5 14 13,1 13,4 

 
Таблица 2 

Ролевые установки супругов на семейные ценности (в баллах) 
 

Ролевые установки на семейные ценности 
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П О П О П О П О П О П О П О 
Муж 4,4 4,4 7,1 7,1 6,3 6,4 7,6 7,5 6,9 6,1 5,1 8,3 4,9 6,5
Жена 4 4 7,1 7,1 6,1 6,6 6,4 7,1 7,2 6,7 5,4 7,7 6,3 7,1

 
Примечание: П – ролевые притязания, О – ролевые ожидания. 

 
Достаточно значима для мужчин ценность внесемейных интере-

сов (общий показатель в среднем составляет 13,1 баллов). По подшка-
ле «Ролевые притязания» значимость социальной активности для муж-
чин составляет в среднем 6,9 баллов, а по подшкале «Ролевые ожида-
ния» – 6,1 баллов, т. е. мужья не видят жён только в роли домохозяйки. 
В целом, полученные в ходе исследования показатели характеризуют 
средний уровень притязаний и ожиданий мужчин в сфере внесемейной 
деятельности. 
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Достаточно высокую значимость для мужчин имеет бытовая ор-
ганизация семьи (общий показатель хозяйственно-бытовой шкалы 
12,5 баллов). Средний показатель установки мужчин на собственное 
активное участие в ведении домашнего хозяйства составляет 6,3 бал-
лов. Аналогичной активности в решении бытовых вопросов мужья 
ожидают от супруги (6,4 балла).  

В целом следующая иерархия ролевых притязаний и ролевых 
ожиданий у мужей представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Иерархия ролевых притязаний и ролевых ожиданий мужей 
 

Уровни Ролевые притязания Ролевые ожидания 
Высокий  
(от 7 
 до 9 бал-
лов) 

– отцовство (7,6) 
– личностная идентичность 
 с супругой (7,1) 

– роль психотерапевта (8,3) 
– материнство (7,5) 
– личностная идентичность 
 с супругом (7,1) 

Средний 
(от 4 
 до 7 бал-
лов) 

– социальная активность (6,9) 
– роль хозяина (6,3) 
– роль психотерапевта (5,1) 
– роль сексуального партнёра 

(4,4) 

– роль хозяйки (6,4) 
– социальная активность (6,1) 
– роль сексуального партнёра 

(4,4) 

 
Что касается женщин, то у них наиболее значимой в плане ста-

билизации брачно-семейных отношений является установка на соци-
альную активность (профессиональную, общественную). Об этом сви-
детельствует общий средний показатель по шкале социальная актив-
ность, соответствующий 14 баллам. При этом ролевые притязания жён 
(7,2 баллов) выше их ролевых ожиданий (6,7 баллов) (табл. 1). 

Общий средний балл значимости для женщин эмоционально-
психотерапевтической функции составляет 13,1 баллов. Ожидания и 
притязания в этой сфере соответственно имеют 7,7 баллов (высокий 
уровень ожиданий) и 5,4 баллов (средний уровень притязаний) (табл. 
2). Активность своей родительской позиции женщины оценивают в 
6,4 баллов (средний уровень притязаний), а мужа – в 7,1 баллов (высо-
кий уровень ожиданий).  

Достаточно значимой в семейной жизни женщин является хо-
зяйственно-бытовая сфера (средний балл – 12,7), при этом их ожида-
ния составили в среднем 6,6 баллов, а притязания – 6,1 баллов (сред-
ний уровень ожиданий и притязаний). Согласно полученным данным, 
и жёнам и мужьям в хозяйственно-бытовой сфере свойственны эгали-
тарные притязания.  

Достаточно важной для женщин является личностная иденти-
фикация с мужем, о чём свидетельствуют высокие баллы и притязаний 
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(7,1 баллов) и ожиданий (7,1 баллов). В целом у жён следующая ие-
рархия ролевых притязаний и ролевых ожиданий (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Иерархия ролевых притязаний и ролевых ожиданий жён 

 
Уровни Ролевые притязания Ролевые ожидания 

Высокий  
(от 7  
до 9 бал-
лов) 

– социальная активность (7,2) 
– личностная идентичность 
с супругом (7,1) 

– роль психотерапевта (7,7) 
– отцовство (7,1) 
– личностная идентичность 
с супругом (7,1) 

Средний 
(от 4 
 до 7 бал-
лов) 

– материнство (6,4) 
– роль хозяйки (6,1) 
– роль психотерапевта (5,4) 
– роль сексуального партнёра 

(4) 

– социальная активность (6,7) 
– роль хозяина (6,6) 
– роль сексуального партнёра 

(4) 

 
Нас интересовали и показатели ролевой адекватности супруже-

ской пары (табл. 5).  
Таблица 5 

Ролевая адекватность супружеской пары 
 

Ролевые 
установки РАм 

Ролевые 
установки РАж 

Семейные ценности 

Пж О м Пж – Ом Пм Ож Пм – Ож
Хозяйственно-бытовая сфера 6,1 6,1 0 6,3 6,6 -0,3 
Родительско-воспитательная 
сфера 6,4 7,5 –1,1 7,6 7,1 0,5 

Социальная активность 7,2 6,1 1,1 6,9 6,7 0,2 
Эмоционально-
психотерапевтическая сфера 5,4 8,3 –2,9 5,1 7,7 –2,6 

 
Примечание. Пм Пж – оценка ролевых притязаний мужа и жены соответственно;  
Ом Ож – оценка ролевых ожиданий мужа и жены соответственно;  
РАм РАж – ролевая адекватность мужа и жены соответственно.  

 
Как видно из табл. 5, наибольшая ролевая неадекватность у обоих 

супругов имеет место в эмоционально-психотерапевтической сфере (их 
ролевые ожидания в этой сфере выше ролевых притязаний). Мужья в 
большей степени ожидают от жён домовитости и выполнения ими вос-
питательно-родительских функций, чем на это ориентированы жены. 

В табл. 6 представлены данные о согласованности семейных 
ценностей в супружестве. У 85 % супружеских пар, принявших участие в 
исследовании, отсутствует конфликтность семейных ценностей (средний 
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балл разницы показателей по шкалам семейных ценностей мужей и жён 
находится в диапазоне от 1 до 2,7), у 15 % супружеских пар отмечен сред-
ний уровень согласованности семейных ценностей (средний балл разницы 
показателей по шкалам семейных ценностей мужей и жён находится в диа-
пазоне от 3,3 до 4,1). По всей выборке средний показатель согласованности 
семейных ценностей у супружеских пар составил 2,4 балла. Наиболее удов-
летворены взаимоотношениями в интимно-сексуальной сфере (средний 
балл разницы составляет 1,5) и схожестью интересов, взглядов (средний 
балл разницы составляет 1,7) молодые супруги. Более проблемными у мо-
лодых супругов оказались такие сферы, как родительско-воспитательная, 
эмоционально-психотерапевтическая и сфера внесемейных интересов, од-
нако разногласия в них не превышают 7 баллов, т. е. не попадают в кон-
фликтную зону. 

 
Таблица 6 

Согласованность семейных ценностей супругов (в баллах) 
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Средний 
показатель  1,5 1,7 2,3 2,7 2,7 2,7 3 

 
Дополнительная информация о сферах, в которых чаще всего 

происходят конфликты у молодых супружеских пар, была получена по 
результатам методики «Ситуации по взаимодействию супругов в кон-
фликтных ситуациях» [3]. Таковыми являются неоправдание ролевых 
ожиданий супругов и явное доминирование одного из них. 

Имеют место гендерные отличия в сферах, в которых чаще все-
го происходят конфликты между молодыми мужем и женой (табл. 7).  

Анализ представленных в табл. 7 данных позволят сделать вы-
вод о том, что причинами семейных конфликтов у молодых мужей 
являются: проявление доминирования супруги (35 %); неоправдание 
семейных ролевых ожиданий (30 %); расхождения супругов в отноше-
нии к деньгам (25 %).  

Для молодых жён наиболее конфликтными сферами в семей-
ной жизни являются: неоправдание семейных ролевых ожиданий 
(50 %); явное доминирование супруга (35 %); взаимоотношения с 
родственниками и друзьями (25 %).  
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Одинаково в меньшей степени как для мужей, так и для жён 
причинами семейных конфликтов выступают проявление ревности 
(15 %) и соблюдение норм поведения (15 %). К тому же молодые му-
жья, в отличие от жён, более терпимо относятся к взаимоотношениям с 
родственниками и друзьями, а молодые жёны – к вопросам, связанным 
с воспитанием детей и отношениям к деньгам. 

Таблица 7 
Гендерные отличия в сферах, в которых чаще всего происходят 

конфликты у молодых супружеских пар (в %) 
 

Сферы, в которых чаще всего происходят конфликты 
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Мужья 15,0 20,0 30,0 15,0 35,0 15,0 25,0 
Жёны  25,0 15,0 50,0 15,0 35,0 15,0 15,0 

 
Тест «Стили поведения в конфликте» К. Н. Томаса [3] позволил опре-

делить ведущую тактику выхода молодых супругов из конфликта (табл. 8).  
Как видно из табл. 8, для мужей наиболее характерны такие стили 

поведения в конфликтной ситуации, как сотрудничество (33,3 %), избе-
гание (20 %) и компромисс (20 %). Менее всего мужья в конфликтной 
ситуации прибегают к такому стилю, как уступка (3,3 %). 

Для жён более приемлемым выходом из конфликта являются 
такие стили поведения, как избегание (33,3 %) и сотрудничество 
(30 %). Менее приемлемым стилем выхода из конфликта для молодых 
жён также как и для молодых мужей является уступка (10 %).  

 
Таблица 8 

Результаты методики К. Н. Томаса «Стили поведения 
в конфликте» (в %) 

 
№ 
п/п 

Стили поведения Мужчины Женщины 

1 Противоборство 13,3 16,7 
2 Сотрудничество 33,3 30,0 
3 Избегание 20,0 33,3 
4 Компромисс 20,0 13,3 
5 Уступка 3,3 10,0 
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По сравнению с мужьями, жёны более склонны к таким спосо-

бам реагирования в семейных конфликтах, как избегание (+ 13,3 %), 
уступка (+ 6,7 %) и противоборство (+ 3,4 %). 

В целом, молодые супружеские пары способны разрешать воз-
никающие конфликты, так как и у мужей и у жён в конфликтной си-
туации имеет место тенденция к сотрудничеству. Они, прежде всего, 
рассматривают друг друга как партнёров и стараются найти общие 
точки соприкосновения. 

Результаты опроса молодых супругов по методике «Удовлетво-
рённость браком» В. В. Столина, Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко [4] 
представлены в табл. 9.  

 
Таблица 9 

Результаты опроса молодых супругов по методике 
«Удовлетворённость браком» (в %) 

 
Семья в оценке супругами Тип семей Муж Жена 

Абсолютно неблагополучные 0,0 0,0 
Неблагополучные 10,0 10,0 
Скорее неблагополучные 6,6 6,6 
Переходные 16,6 16,6 
Скорее благополучные 26,6 26,6 
Благополучные 13,3 13,3 
Абсолютно благополучные 26,6 26,6 

 
Согласно полученным результатам, большинство молодых суп-

ругов считают свою семью благополучной (и среди мужей, и среди 
жён таковых 66,5 %) и только незначительное количество молодых пар 
(16,6 %) относят свою семью к неблагополучным. Для работы с этими 
молодыми супружескими парами была разработана консультационно-
коррекционная программа. 

Вывод. Результаты эмпирического исследования показали, что в 
первые годы совместной жизни молодая супружеская пара сталкивается 
с такими социально-психологическими проблемами, как расхождение 
представлений супругов о значимости основных семейных ценностей; 
ролевая неадекватность супругов; рост числа ситуаций, в которых суп-
руги обнаруживают разные взгляды на вещи и не могут прийти к согла-
сию; неравенство семейного статуса молодых супругов, что приводит к 
психологическому давлению одного из них на другого; сложность от-
ношений с родительскими семьями, разное отношение к деньгам. 

Таким образом, молодое супружество – это первый норматив-
ный кризисный период брака, во время которого, вследствие происхо-
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дящих событий в семье, возрастает эмоциональный дискомфорт и по-
является необходимость изменений уже сложившихся взаимоотноше-
ний. При соответствующей подготовленности супругов и их внутрен-
нем настрое данный кризис преодолевается. 
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Анатолий Массанов   
 
УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 

В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
  
Проблема. Семейная жизнь сопряжена с преодолением более 

или менее значительных трудностей. Трудности определяются усло-
виями и содержанием общения, а также индивидуально-психологичес-
кими особенностями супругов. В психологии уделяется большое вни-
мание исследованию внутренних условий осуществления деятельности 
и общения (Н. Д. Левитов, 1964; С. Л. Рубинштейн, 1999; Б. М. Теплов, 
1998 и др.). Актуальной является проблема повышения продуктивно-
сти деятельности субъекта за счёт оптимизации его психологических 
ресурсов. В данном контексте выполнены исследования Т. М. Титарен-
ко (2001), А. М. Прихожан (2009), О. П. Санниковой (1996) и др. Не-
смотря на значительный по объёму материал, накопленный относи-
тельно путей повышения эффективности деятельности личности, ос-
таются ещё не решенными многие вопросы в данной проблематике. В 
частности, это относиться к вопросу о психологических барьерах в 
деятельности и общении личности.  

Это обусловило цель нашего исследования, которая состоит в 
определении условий предупреждения возникновения нежелательных 
психологических барьеров и их преодоления в семейной жизни. Зада-
чи исследования: 1) определить понятийную сущность психологиче-
ского барьера в деятельности и общении личности; 2) выявить лично-
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стную основу возникновения психологических барьеров; 3) разрабо-
тать рекомендации по предупреждению возникновения и преодоления 
психологических барьеров в семейной жизни. 

Выполняя первую задачу исследования, отметим, что материа-
лы относительно психологических барьеров личности встречаются в 
научных трудах Л. К. Коростылёвой (2000), Н. А. Подымова (1998), 
Р. Х. Шакурова (2001) и др. Обобщение этих и других исследований 
психологических барьеров удостоверило разное их понимание в контек-
сте психической деятельности. В нашем исследовании под психологиче-
ским барьером понимаем препятствие в психической деятельности лич-
ности, которое обусловлено как внутренними, так и внешними особен-
ностями на пути достижения ею цели своего действия. Психологический 
барьер отражается на уровне психоэмоциональных состояний, которые 
характеризуются напряжением, фрустрацией, неопределенностью и др. 
К структурным компонентам психологического барьера относятся со-
стояния, которые связаны с одной стороны с пассивностью мотива; эмо-
циями, неблагоприятными для преобразования мотива в действенный; 
недостатком рациональных доводов для активизации мотива; невоз-
можностью волевым усилием достичь действенности мотива, с другой – 
связаны с высоким напряжением, эмоциональной неустойчивостью, 
переоценкой или недооценкой своих возможностей, неопределенностью 
мотивации, интересов и увлечений [1, с. 32]. 

Устранение нежелательных психологических барьеров способ-
ствует росту самоуважения личности, её достижений в общении и 
профессиональной деятельности, позволит при возникновении кон-
фликтной ситуации в семье чаще использовать такую стратегию выхо-
да из конфликта как сотрудничество. Неизбежно возникающие кон-
фликты будут носить конструктивный характер, ведущий к развитию 
отношений, а не разрушительный, цель которого во что бы то ни стало 
доказать свою правоту.  

Совершенствование семейных отношений возможно за счет 
личностного роста членов семьи, предполагающего устранение у них 
психологических барьеров, затрудняющих целесообразное и эффек-
тивное поведение.  

В рамках второй задачи исследования выявим личностную осно-
ву возникновения психологических барьеров, что позволит в после-
дующем разработать рекомендации по профилактике возникновения 
нежелательных психологических барьеров во взаимодействии супругов. 

Личностная основа представляет собой индивидуально-психо-
логические особенности развития личности, её потребности, внутренние 
конфликты, противоречия, различные эмоциональные состояния. Изу-
чение личностной основы указывает на причины склонности человека 
во многих жизненных ситуациях переживать психологические барьеры 
или, наоборот, проявлять устойчивость перед их возникновением. 
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Для изучения личностной основы возникновения психологиче-
ских барьеров обратимся к различным теориям личности, представ-
ленным в зарубежной психологии. 

По мнению А. Адлера [цит. по 2, c. 165], недостаточное разви-
тие социального интереса личности определяет психологические барь-
еры коммуникативной сферы. Неудачный стиль жизни, выработанный 
в детстве, является причиной запрограммированных психологических 
барьеров в будущем. Чувство неполноценности человека определяет 
его впечатлительность и соответствующие психологические барьеры.  

Рассматривая положение аналитической психологии К. Г. Юнга 
[2, c. 199], находим следующие условия возникновения психологиче-
ских барьеров. Во-первых, это расположенные в личном бессознатель-
ном вытесненные и забытые конфликты, травматические воспомина-
ния, которые в виде установок влияют на психические состояния. Во-
вторых, это неинтегрированность личности, которая снижает актив-
ность при решении жизненно важных проблем личности. 

Согласно эпигенетической теории личности Э. Г. Эриксона 
[цит. по 2, c. 221] для каждого возрастного этапа присущи свои труд-
ности, препятствия, которые переживаются как психологические барь-
еры. Успешность преодоления данного барьера гарантирует защиту от 
закрепления отрицательных личностных конструктов в структуре лич-
ности, которые в соответствующих ситуациях обусловливают возник-
новение психологических барьеров.  

Представитель гуманистической теории личности Э. Фромм [2, 
c. 247] смысл существования человека усматривал в различных спосо-
бах решения основной проблемы, заключающейся в противоречии 
между свободой и безопасностью. Обозначенные Э. Фроммом меха-
низмы «бегства от свободы» позволяют смягчить отрицательные эмо-
циональные переживания индивидуума. Однако эти механизмы в це-
лом деструктивно влияют на развитие личности, не устраняют ограни-
ченность поведения личности и не решают проблему ее психологиче-
ских барьеров. Выход из создавшегося положения, по мнению 
Э. Фромма, в развитии чувства любви.  

Г. У. Оллпорт, представитель диспозиционной теории личности, 
отмечает, что успешное становление диспозиций личности препятст-
вует закреплению отрицательных форм поведения, в том числе и пси-
хологических барьеров, которые способствуют невротизации лично-
сти. Г. У. Оллпорт отмечал, что зрелые личности, в отличие от невро-
тических, функционально автономные и мотивированные осознанны-
ми процессами [цит. по 2, c. 274]. Зрелый человек имеет широкие гра-
ницы «Я», способен к теплым социальным отношениям, демонстриру-
ет эмоциональную неозабоченность и самопринятие, имеет чувство 
реальности, способность к самопознанию и чувство юмора; имеет це-
лостную жизненную философию. Таким образом, склонности к пере-
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живанию тех или иных психологических барьеров, их закрепление 
обусловлено особенностями становления диспозиций личности в про-
цессе воспитания, социализации. 

Дж. Келли [цит. по: 2, c. 438] рассматривает личность, как сово-
купность конструктов, при помощи которых она прогнозирует свое по-
ведение, познает ситуацию. Трудности, а равно психологические барье-
ры, возникают при невозможности осознать ситуацию, выработать при-
емлемую позицию относительно возможных будущих событий. При 
этом наблюдается страх, сомнение, боязнь нового, неспособность выйти 
за рамки имеющейся ситуации. Таким образом, способность человека 
развивать свою конструктную систему способствует большей адаптиро-
ванности к изменяющимся жизненным условиям и поддержанию его 
психического равновесия, что способствует преодолению своих психо-
логических барьеров в деятельности и общении. Для нормализации се-
мейных отношений полезными будут высказывания Дж. Келли относи-
тельно того, что надо уметь менять свои конструкты, если объективно 
изменилась ситуация. В противном случае возникает враждебное на-
строение и соответственно психологические барьеры затрудняющие 
принятие конструктивных решений в конфликтных ситуациях.  

Важное значение для оптимизации семейной жизни имеют воз-
зрения представителя феноменологического похода к пониманию лич-
ности К. Роджерса [цит. по 2, c. 537]. По мнению автора, неблагопри-
ятные условия становления личности определяют возникновение ее 
черт, которые, мешают жить полноценной жизнью. Такой человек 
проникается тревожностью, страхом за свою самооценку, пассивно-
стью или агрессивностью и другими отрицательными эмоциональны-
ми проявлениями. В то время как человек, который живёт полноцен-
ной жизнью, свободно формирует различные свои переживания, от-
крыт для нового опыта, интенсивно проживает каждый миг своей жиз-
ни. Такая жизнь, по мнению К. Роджерса, требует определенного му-
жества от личности. Таким образом, часто психологические барьеры 
испытают личности с недостаточной волевой саморегуляцией, нецеле-
направленные, жертвы «условий ценностей» как следствие недостат-
ков воспитания в детстве. Условиями возникновения психологических 
барьеров выступают, рассмотренные К. Роджерсом, барьеры общения. 
Автор считает, что основной барьер, который мешает общению между 
людьми, это естественная тенденция судить, оценивать, одобрять или 
не одобрять высказывание другого человека или другой группы. 

По нашему мнению, опираясь на теоретические разработки 
Дж. Келли и К. Роджерса относительно психологических барьеров 
личности можно решать достаточно широкий круг проблем возни-
кающих в семейных отношениях.  

Выводы.Рассмотрение позиций различных авторов относитель-
но природы психических явлений затрудняющих деятельность лично-
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сти и, в частности, психологических барьеров позволил сформулиро-
вать рекомендации по самосовершенствованию индивидуально-
психологических особенностей супругов: 

− развивать искренний интерес к людям, лежащий в основе ком-
муникативных способностей личности; 

− стремиться к самореализации, раскрытию своего внутреннего 
потенциала; 

− в период с 20 до 25 лет закрепить за собой способность вступать 
в глубокие доверительные отношения с другими, не ограждать 
себя от настоящей вовлеченности в отношения, опасаясь, что 
это представляет угрозу для целостности своей личности; 

− в период с 26 до 64 лет стремиться внести свой вклад в жизнь 
будущих поколений, придерживаться установки на заботу о бу-
дущем благополучии человечества, начиная со своих детей, 
близких. В противном случае поглощенность собой приведет к 
кризису старшего возраста, который выражается в чувстве без-
надежности, бессмысленности жизни; 

− благодаря любви и труду возможно объединение с другими, не 
жертвуя при этом своим ощущением индивидуальности или це-
лостности; 

− воспрепятствовать появлению чувств отверженности, враждеб-
ности и беспомощности возможно при адекватном реагирова-
нии на конкретную ситуацию, что предполагает возможность 
относительно легко заменять одну потребность другой. В дан-
ном случае имеются в виду невротические (согласно К. Хорни) 
потребности присущие любому человеку. Это потребности: в 
любви и одобрении, в руководящем партнере, в четких ограни-
чениях, во власти, в эксплуатировании других, в общественном 
признании, в восхищении собой, в честолюбии, в самодостаточ-
ности и независимости, в безупречности и неопровержимости; 

− в процессе самовоспитания ориентироваться на качества лично-
сти характеризующие, согласно Г.Оллпорту, «зрелую лич-
ность»: широкие границы «Я», дружелюбие, положительное от-
ношение к себе и терпимость к недостаткам других, реалистич-
ное восприятие, опыт и притязания, способность к самопозна-
нию и чувство юмора, устойчивая система ценностей; 

− не навязывать свои взгляды, привычки другим людям, призна-
вать за ними право быть личностью. В противном случае не из-
бежать переживания чувства враждебности;  

− помнить, что каждая личность имеет свое понимание тех или 
иных жизненных ситуаций, и она свободна в выражении своих 
чувств и действиях. Но это не исключает того, что личность на 
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добровольной основе принимает правила поведения, устано-
вившиеся в её семье. 
Таким образом, оптимизация семейных отношений начинается с 

совершенствования своей личности и создания условий для развития 
других членов семьи. 
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ЯК МАЛОЇ ГРУПИ 
  
Проблема. Соціальний прогрес, демократизація стосунків у сім’ї 

та суспільстві, трансформація культури супроводжуються загальною 
тенденцією до змін. Кардинальні зміни, що відбуваються у соціокуль-
турному просторі нашого суспільства, супроводжуються актуалізацією 
кризових процесів інституту сім’ї: зростанням кількості розлучень на 
початковому етапі її життєдіяльності, зниженням якості сімейних вза-
ємин і задоволеності шлюбом, погіршенням адаптивних можливостей 
подружжя, послабленням захисної функції сім’ї від динамічних проце-
сів у суспільстві. 

 Роль малих груп як суб’єктів суспільного розвитку не досить 
відчутна, але у формуванні особистості вона не просто вагома, а здебі-
льшого – визначальна, особливо якщо взяти до уваги сім’ю – найваж-
ливішу форму організації життя людей. Адже людина народжується в 
сім’ї як особистість, навчається мистецтва людських стосунків на різ-
них рівнях буття і в різних сферах діяльності, готується до майбутньої 
ролі чоловіка або дружини, батька або матері тощо. 

Сім’я – це мала соціальна група, в якій найбільш природно за-
довольняються багато найважливіших особистісних потреб людини. 
Тут вона набуває необхідних соціальних навичок, засвоює базові сте-
реотипи поведінки і культурні норми, реалізує свої емоційні бажання, 
отримує психологічну підтримку і захист, рятується від стресів і пере-
вантажень, що виникають під час контактів із зовнішнім світом. Задо-
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волення всіх цих потреб і становить сенс психологічних і соціально-
культурних функцій сім’ї.  

Таким чином, актуальність нашого дослідження визначається 
тим, що переструктурування функцій сім’ї в ході її модернізації під-
вищує значення саме цих двох груп функцій. Це викликає кардинальні 
зміни в способі життя сімей, їх потребах, характері взаємодії із зовні-
шнім світом, типах сімейних стосунків, становищі в сім’ї окремих її 
членів, сімейній моралі і, нарешті, приводить до фундаментальних 
зрушень у системі взаємодії по всьому ланцюжку особистість-сім’я-
суспільство. Відповідно змінюються і самі психологічні і соціально-
культурні функції сім’ї. Не менш важливим є дослідження сім’ї як ма-
лої групи. Результати наукового пошуку в цьому напрямку можуть 
надати цінний матеріал для вирішення внутрішньосімейних проблем, 
допоможуть розв’язати питання збереження та зміцнення сім’ї. 

Сім’я є об’єктом дослідження багатьох наук: соціології, психо-
логії, педагогіки, соціальної психології, конфліктології та соціальної 
педагогіки тощо. Існують різні підходи до дослідження сім’ї: сім’я 
вивчається і як соціальний інститут, і як соціальне середовище, де від-
бувається виховання молоді, і як фактор соціалізації особистості. Тема 
сім’ї розробляється в працях багатьох зарубіжних (І. Най, Дж. Хілл, 
У. Гуд) та вітчизняних науковців: С. І. Голод, А. І. Антонов, А. Г. Хар-
чев, Ю. Якубова, М. І. Алексєєва, Т. В. Буленко, Т. С. Журбицька, 
В. Я. Титаренко, О. М. Шарган, (тема функціонування молодої сім’ї); 
Е. Г. Ейдеміллер, Г. С. Кочарян, О. С. Кочарян, В. В. Юстицкіс, Е. Берн 
(тема сімейних ролей); О. Ф. Бондаренко, Л. Ф. Бурлачук, С. Д. Макси-
менко, (діагностика та корекція методів сімейного психологічного 
консультування) та ін. Разом з тим, дослідження сім’ї є недостатнім в 
плані вивчення сім’ї саме як малої соціальної групи.  

Мета статті: на основі теоретичного аналізу дослідити психо-
логічні та соціально-культурні функції сім’ї як малої соціальної групи.  

Як мала соціальна група сім’я розглядається в межах явищ, про 
які нагромаджено великий за обсягом матеріал у соціальній психології 
(процеси комунікації, інтеграції, соціальної перцепції, механізми і 
концепції групової динаміки тощо).  

Із соціально-психологічного погляду Н. Смелзер визначає сім’ю 
як малу соціальну групу людей, що заснована на шлюбі та(чи) кровній 
спорідненості і функціонує на основі спільного побуту, матеріальної і 
моральної взаємодопомоги [1, с. 268]. Російський учений А. Антонов 
дає таке визначення: сім’я – це група людей, об’єднаних подружньо-
родинними зв’язками, які спільно здійснюють відтворення населення, 
забезпечують спадкоємність поколінь, а також соціалізацію дітей, і під-
тримують один одного. Він стверджує, що лише наявність подружніх, 
родинних і батьківських відносин породжують сім’ю. Якщо будь-якої 
складової цих відносин бракує, то це вже не сім’я, а сімейна група [2, 
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с. 58]. Більш широке пояснення поняття «сім’я» дає російський соціолог 
А. Харчев. Він уважає сім’ю історично-конкретною системою взаємо-
відносин між подружжям, між батьками і дітьми, малою групою, члени 
якої об’єднані подружніми й родинними стосунками, спільним побутом 
і взаємною моральною відповідальністю за виховання дітей, соціальна 
необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному й духов-
ному відтворенні населення. [3, с. 75]. Коли мова йде про психологічні 
аспекти функціонування сім’ї, вона виступає не стільки як інститут, скі-
льки як мала група з характерними для цього утворення особливостями 
групової взаємодії. Отже, в основі психологічного функціонування сім’ї 
лежать тільки такі індивідуальні потреби, задоволення яких неможливе 
або надзвичайно утруднене поза сім’єю. 

У багатьох зарубіжних роботах психологічні функції сім’ї по-
значаються як «функції психотерапії». Сім’я здатна одночасно забез-
печувати своїм членам відчуття безпеки («притулок»), приналежність 
до групи, емоційні зв’язки, можливість самоствердження, тобто врешті 
решт, створити базу для розвитку вищих потреб (по А. Маслоу) – в 
самоактуализації та реалізації творчого потенціалу. 

Психологічні функції сім’ї здійснюються через міжособистісні 
стосунки. В процесі переходу до сім’ї нового історичного типу в між-
особистісних відносинах, а значить, і в соціально-психологічному фу-
нкціонуванні сім’ї відбуваються значні зміни. [4, с. 145].  

Традиційна модель сім’ї, як правило, сприяла задоволенню пер-
винних психологічних потреб: в безпеці, приналежності, емоційних 
зв’язках, частково (як правило для жінки) в самоствердженні і лише в 
незначній мірі могла сприяти задоволенню потреб в самоактуалізації. 
Таким чином, абсолютною основою такої сім’ї були «нижчі» психоло-
гічні потреби, найтісніше пов’язані з її економічним функціонуванням. 
Із зростанням індивідуалізації людини та «введенням» в сучасну сім’ю 
принципу автономії особистості, як необхідної умови розвитку і задо-
волення вищих психологічних потреб, а також у зв’язку з соціальними 
процесами, що паралельно проходять, послаблюють зовнішні норми 
сімейної взаємодії, задоволення всіх видів базових психологічних по-
треб індивіда, в тому числі і «вищих», ускладнюється, що створює за-
грозу дестабілізації сім’ї. Внаслідок цього підвищуються вимоги до 
виконання сім’єю її соціально-психологічних функцій, як в цілому, так 
і на різних стадіях її життєвого циклу. 

У сучасних соціально-психологічних дослідженнях сім’ї виділя-
ють три основні компоненти міжособистісних стосунків, що забезпечу-
ють психологічну солідарність: інтимність (близькість), кооперація (вза-
ємодопомога) і когнітивна згода (взаєморозуміння) [5, с. 76]. Різні еле-
менти психологічної солідарності мають різну «питому вагу» на тому 
або іншому етапі життєвого циклу сім’ї. Так, в дошлюбний період і до 
народження першої дитини найбільше значення має інтимність. Після 
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народження першої дитини вирішальну роль починає відігравати сту-
пінь і характер кооперації: цим можна частково пояснити відмічену в 
дослідженнях «традиціоналізацію» сімейного життя в цій фазі (чоловік 
на якийсь час стає головним годувальником, і відповідних змін зазнає 
весь характер сімейної взаємодії). Надалі постійно зростає внесок в пси-
хологічну солідарність когнітивної згоди. Взагалі ж високий ступінь 
психологічної солідарності можна вважати головною умовою, що забез-
печує задоволення трьох «нижчих» груп базових особистісних потреб, а 
у поєднанні з певною автономією членів сім’ї, – і «вищих» груп потреб 
(у самоповазі, самореалізації і самоактуалізації). 

Порівняння під таким кутом «патріархальної» і «демократич-
ної» («егалітарної») сімейних моделей приводить до припущення, що 
перша не поступається другій за ступенем психологічного комфорту 
для індивіда. Для традиційного шлюбу характерний високий ступінь 
кооперації (через рольову взаємодоповнюваність), когнітивної згоди і 
низька потреба в автономії. Недостатній ступінь інтимності в сім’ях 
цього типу не веде до руйнування солідарності в цілому. 

Для «егалітарного» шлюбу в умовах розмивання соціально-
нормативного канону і виникнення автономії як умови розвитку особис-
тості «навантаження» на всі елементи психологічної солідарності дуже 
високе. Не випадково деякі дослідження показують, що задоволеність 
сімейним життям і шлюбом найбільш висока в традиційних сім’ях, по-
тім – в егалітарних і найбільш низка в проміжних варіантах. Теж саме 
відображено і в даних про залежність психічного здоров’я від типу сім’ї: 
найбільш психічно стабільними виявилися «послідовні традиціоналіс-
ти», достатньо благополучними – «послідовні демократи» і маргіналь-
ними з погляду психічної норми – проміжні типи. У першому типі сім’ї 
(«патріархальному») основою психологічної солідарності є кооперація, в 
другому – інтимність. У перехідних типах, мабуть, рольова неузгодже-
ність – швидше наслідок, ніж причина порушення інтимності і когнітив-
ної згоди, хоча часто вважають, що вона – результат дії рудиментарних 
традиційних норм як когнітивних утворень [6, с. 154]. Інтимність – най-
менш «затребуваний» елемент традиційної сімейної моделі і найбільш 
значущий для моделі егалітарної. Не дивно, що саме він виявляється 
«слабкою ланкою» при переході від першої до другої. Такі «проміжні» 
моделі – варіант не традиційної, а навпаки – сучасної сім’ї, але з пору-
шенням в її центральній ланці – інтимності, що приводить до «збоїв» у 
соціально-психологічному функціонуванні. Прикладом може бути про-
блема небажаних дітей (за даними досліджень, вони складають групу 
ризику в соціальному плані), залежності між задоволеністю шлюбом і 
продуктивністю праці, психічним і фізичним здоров’ям людей. 

Поширеність «проміжного», маргінального типу сімейних сто-
сунків, їх перехідний характер – мабуть, найважливіша ознака, що по-
яснює труднощі, які переживаються сім’єю, головна причина незадо-
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воленості сімейним життям, яке притаманне мільйонам людей. Одних 
обтяжує традиційний авторитаризм внутрішньосімейних відносин, 
жорстка сімейна дисципліна, залежне положення жінок і дітей, відсут-
ність свободи вибору. Звідси різноманітні види протесту: від величез-
ної кількості розлучень за ініціативою жінок до сотень самоспалень 
жінок і дівчат в деяких республіках Середньої Азії [7, с. 14]. Інші, на-
впаки, страждають від внутрішньосімейного демократизму, несформо-
ваного, незрілого, що не супроводжується адекватною відповідальніс-
тю і породжує численні неблагополучні, конфліктні сім’ї. 

Властивий сім’ї високий ступінь психологічної солідарності за-
безпечує успішне виконання нею завдання соціалізації дітей і батьків, 
яка складає основний зміст соціокультурного функціонування сім’ї. 
Соціалізація включає завдання виховання, але не обмежується ним. 
Вона охоплює також різноманітну діяльність по формуванню особис-
тості: засвоєння нею норм і цінностей культури, навичок поведінки і 
спілкування, підготовку до виконання найважливіших соціальних ро-
лей [8, с. 186]. Таким чином, по аналогії з формуванням базових пси-
хологічних потреб людини, сім’я закладає і базові культурні цінності, 
що регулюють майбутню поведінку людини в різних сферах діяльнос-
ті, формує сценарії всіх можливих ролей, які людина може зіграти. 

Соціалізація здійснюється через взаємодію поколінь, як складо-
вих сім’ї. Залежно від змін типу сім’ї, зумовлених історичними особ-
ливостями культури і конкретного суспільства, змінюється також тип і 
механізм цієї взаємодії. У сучасній нуклеарній сім’ї мова йде, швидше, 
про взаємовплив батьків і дітей. Традиційна сім’я організована так, 
щоб зберегти спосіб життя старшого покоління, повторити батьків у 
дітях. Діти тут – об’єкт соціалізації, завдання якої полягає в тому, щоб 
«вписати» їх у чітко задані рамки існуючих ролей, норм і цінностей. 
Механізм соціалізації в сім’ї традиційного типу діє, спираючись на 
безумовний авторитет старшого покоління, звичай, ритуал. Чітко роз-
межовуються норма, що спирається на традиції, і відхилення від нор-
ми, що припускає строгі санкції. 

Основною рисою соціалізації в сім’ї нового типу (егалітарній, де-
мократичній) є те, що кожен з її членів прагне до самореалізації. Таким 
чином, авторитет старших не «закриває» собою світ, встановлюючи зра-
зок, який треба наслідувати, а відкриває можливості вільного розвитку. 
У спілкуванні старших і молодших виробляються навички критичного 
ставлення до суперечливих і конкуруючих норм і цінностей, заклада-
ються основи формування самостійності, відповідальності, усвідомлено-
го ставлення до своїх вчинків. У реальній практиці соціалізації ці типи 
«змішані», тобто можна говорити лише про тяжіння до того або іншого 
полюсу. При цьому механізми соціалізації, характерні для різних етапів 
історичної еволюції сім’ї, не тільки співіснують в сучасних сім’ях, але і 
активізуються під час проходження окремою сім’єю основних етапів її 
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життєвого циклу. На початку циклу – якщо взяти за основу періодизації 
вік дітей – діють, як правило, механізми традиційної соціалізації, а безу-
мовність батьківського авторитету є передумовою засвоєння головних 
цінностей даної культури. Надалі йде процес «лібералізації» традиційної 
сім’ї: соціалізуючі дії транслюються не тільки від батьків до дітей, але і 
від дітей до батьків. Одночасно підвищується ступінь автономії членів 
сім’ї, збільшується різноманітність їх зв’язків зі світом. Включаються 
механізми інших типів соціалізації, «діти і дорослі вчаться у своїх одно-
літків і дорослі вчаться також у своїх дітей». Це період включення в 
процес соціалізації, разом із сім’єю, підліткових і молодіжних субкуль-
тур, посилення впливу інших соціалізуючих інститутів, виникнення си-
туацій конкуренції способів життя (з одного боку, сім’я, з іншої – одно-
літки або референтна група). Тут виникають складнощі і конфлікти, гос-
трота яких залежить від того, який характер спілкування прийнятий в 
сім’ї. Він визначається типом сім’ї, типом соціальної взаємодії в ній, 
типом організації стосунків [8, с. 214]. 

Традиційна сім’я, як і раніше, вимагатиме підпорядкування, слу-
хняності, і це може привести до конфлікту і розриву. «Демократична» 
сім’я буде прагнути до взаєморозуміння, діалогу, на основі якого вини-
кає новий, більш зрілий, хоча і складніший стиль стосунків між батька-
ми і дітьми. Саме у цей період (перехідний для сім’ї, що співпадає за 
часом з підлітковим віком дітей) вирішується одне з найважливіших в 
соціокультурній діяльності сім’ї завдань: формування основ стилю спіл-
кування, стилю міжособистісних стосунків, яким слідуватиме людина. 
При цьому необхідно підкреслити нерозривний зв’язок соціально-
психологічної і соціально-культурної функцій сім’ї, оскільки успішна 
соціально-культурна діяльність по формуванню навичок спілкування 
здійснюється на основі повноцінного соціально-психологічного функці-
онування сім’ї. Це не означає, що соціалізація в традиційній сім’ї 
обов’язково призведе до конфлікту, а механізми соціалізації в «демокра-
тичній» сім’ї припускають тільки згоду і гармонію. Швидше навпаки, 
оскільки в традиційній сім’ї основний акцент у вихованні робиться на 
слухняності, батьківський авторитет часто «спрацьовує» в напруженій 
ситуації, що дає змогу уникнути відкритого конфлікту. Але якщо такий 
конфлікт все ж таки відбувається, то через відмічені особливості соціа-
лізації в традиційній сім’ї він стає бунтом і може призвести до розриву 
стосунків. У «демократичній» сім’ї конфлікт – не форма розриву, а по-
шук рішення в кризовій ситуації. Висновок полягає не в тому, що «де-
мократична» сім’я безконфліктна, а в тому, що вона більше, ніж тради-
ційна, здатна сформувати у особистості основу культури вирішення 
конфліктів, культури спілкування, яка припускає гнучкість, відвертість, 
уміння вести діалог і слухати співрозмовника. Разом із загальною інфо-
рмованістю, навичками культури праці, які цілком здатна виховати тра-
диційна сім’я, перераховані якості стають найважливішими соціально-
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культурними характеристиками особистості, що забезпечують можли-
вість її успішної діяльності в сучасному суспільстві [9, с. 14]. 

Висновки. На сьогодні різні погляди на сім’ю, засвоєних різними 
поколіннями людей, співіснують, висловлюються засобами масової ін-
формації, «накладаються» на сімейну ідеологію, що формується стихій-
но і завжди присутня в суспільстві. Її джерелом є соціально-історичні, 
національні і релігійні традиції, субкультурні особливості. Ця сімейна 
ідеологія відображає суперечливу реальність життя сучасної сім’ї, в 
якій, як показують численні етнографічні, соціологічні і психологічні 
дослідження, глибоко вкорінені патріархальні елементи. Така сім’я,  
виконуючи свої соціокультурні функції, стикається з фундаментальними 
труднощами. Вони випливають з неминучого конфлікту між культур-
ними зразками, на які сім’я об’єктивно здатна орієнтувати людей, що 
соціалізуються, і вимогами, які пред’являє до людини сучасне життя. 
Якщо в сім’ї людину виховують у дусі беззаперечної слухняності, а їй 
доводиться жити у світі, де постійно треба приймати самостійні рішен-
ня, засновані на внутрішній відповідальності, то вона може легко пере-
творитися на злочинця. Це й означає, що сім’я  не завжди здатна до ви-
конання своїх функцій соціалізації, з чим сьогодні досить часто стика-
ється наше суспільство. 
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Яна Раєвська   
 

ДИСТАНТНІ СІМ’Ї: ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
  
Проблема. Сім’я виступає моделлю конкретного історичного 

періоду розвитку суспільства, відображає його економічні, моральні й 
духовні суперечності, забезпечує соціалізацію і самореалізацію індиві-
да, сприяє формуванню особистості з унормованою поведінкою. Зміни 
української сім’ї відбуваються на фоні соціальних та економічних по-
трясінь, ринкових перетворень економіки, які вплинули на структуру 
матеріального забезпечення та відтворення населення. Сучасні еконо-
мічні перетворення, суспільні проблеми, криза в політиці, культурі 
відбиваються на життєдіяльності сучасної сім’ї, на реалізації її функ-
цій, складі, структурі, демографічній поведінці, виховних процесах. 

Після набуття Україною незалежності (1991 р.) одним із здобут-
ків демократизації суспільства стало зняття обмежень на перетин дер-
жавного кордону, забезпечення вільного пересування громадян. Знач-
на частина з них зумовлювалася не туризмом, відпочинком чи відвіди-
нами родичів, а здійснювалася з метою отримання основного доходу. 
Криза в країні змусила багатьох громадян забезпечувати матеріальний 
статок своєї сім’ї, працюючи за кордоном. У результаті таких міграцій 
утворюються дистантні сім’ї, які формально існують, однак не можуть 
реалізувати повною мірою покладених на них функцій. Насамперед, не 
реалізується виховна функція, а далі –  соціалізаційна, емоційна, духо-
вна, рекреаційна. 

За даними Міжнародної організації праці, на початку ХХІ сто-
ліття глобальна трудова міграція становила близько 12 млн. осіб, тобто 
2,3 % світового населення. 

За неофіційними даними, за межами України сьогодні працює 
близько 7 млн. заробітчан. Діти з дистантних сімей, як правило, зали-
шаються під опікою родичів: одного із батьків – мами (44 %) або тата 
(26 %), бабусі (35 %), сестри (14 %), брата (12 %). Особливо гостро сто-
їть ця проблема в окремих областях і зокрема в Тернопільській, Івано-
Франківській, Чернівецькій. Сьогодні на Буковині є села і містечка, у 
яких майже все працездатне жіноче населення виїхало на заробітки. 

Питання дистанатних сімей перебуває в полі зору держави, уря-
дових та громадських організацій (міжнародний жіночий правозахис-
ний центр «Ла Страда-Україна» у співпраці з Українським інститутом 
соціальних досліджень ім. Олександра Яременка), науковців та прак-
тиків із соціально-педагогічної та соціально-психологічної роботи. 
Проблеми сім’ї як соціального інституту розглядаються в працях 
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А. І. Антонова, Т. В. Андреєвої, Т. А. Гурко, С. І. Голод, А. Г. Харчєва. 
Сімейне неблагополуччя, дезадаптацію сім’ї вивчали В. В. Солодніков, 
Т. В. Семігіна, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко, С. Я. Харченко та ін. 
Автори підкреслюють неефективність виконання батьками своїх осно-
вних сімейних функцій, девіації сімейних відносин.  

Проблему дистантних сімей вивчала І. М. Трубавіна, яка дає ви-
значення поняття «дистантна сім’я» і окремими шляхами розглядає 
напрями роботи з нею; визначає дистантну сім’ю як таку, члени якої 
перебувають на відстані один від одного з різних причин; останнім 
часом до таких сімей почали відносити і сім’ї, де один із членів по-
дружжя чи обоє батьків проживають окремо від сім’ї чи від дітей з 
різних мотивів, – сім’ї заробітчан. А. Й. Капська виділяє найбільш ти-
пові позиції підлітків у сім’ї, що правомірно можна віднести до диста-
нтних (позиція «покинутої дитини» – діти належать самим собі, їхня 
поведінка не контролюється; позиція «відчуження підлітка» 
з’являється у тих сім’ях, де батьки захоплені лише власними пробле-
мами, немає взаєморозуміння, духовної близькості з дітьми; «супереч-
лива позиція» – наявні постійні конфлікти між батьками, підлітки по-
винні пристосовуватися до різних вимог батьків; «позиція пригніченої 
дитини» – поведінка підлітка занадто контролюється; «позиція заголу-
бленої дитини» – з дитини роблять «ідола»), В. С. Торохтій (класифі-
кує сім’ю як дистантну за особливими умовами її життя (це сім’я мало 
турботлива , з непостійним батьківством) [1]. 

Аналіз життєвої ситуації, що складається в сім’ях, де батьки пе-
ребувають за кордоном на заробітках, здійснювали Д. Пенішкевич (яка 
аналізувала життєдіяльність цих сімей; умовно поділяє їх на категорії, 
серед яких є і благополучні і неблагополучні сім’ї), Н. Куб’як, 
Л. Ковальчук, Т. Кривко, Т. Дорошок та ін. Ними проаналізовано про-
блеми виховання дітей в дистантних сім’ях, запропоновано методики 
соціально-педагогічної роботи з подолання занедбаності дітей, що ви-
ховуються в таких сім’ях.  

Під дистантною сім’єю ми розуміємо таку сім’ю, яка характери-
зується особливими умовами життя, пов’язаного з перебуванням одно-
го (чи обох) батьків за межами країни. 

На основі наукових доробок попередників та результатів емпі-
ричного дослідження метою статті є: встановити основні причини 
виникнення та класифікувати дистантні сім’ї в Україні, акцентуючи ува-
гу на соціально-психологічному розвитку дитини у дистантній сім’ї. 

Однією з причин утворення дистантних сімей є соціально-
економічна: необхідність фінансового забезпечення функціонування 
сім’ї, створення умов для одержання належної освіти, надання батька-
ми переваги платним послугам, з одного боку, та неможливість забез-
печити сімейні потреби в країні – з іншого, вимагають від батьків по-
шуку роботи з належною оплатою за межами країни.  
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Наступною причиною утворення дистантних сімей є соціально-
психологічна, яка детермінується міжособистісними стосунками в 
сім’ї, в тому числі конфліктами в сім’ях, між родичами та знайомими і,  
зрештою, які виникають випадково на ґрунті конкретної ситуації, коли 
стикаються між собою інтереси людей, які не знайшли іншого способу 
вирішення конфлікту, як поїздка за кордон. 

І хоча в цьому процесі задіяно багато чинників, ми розглядаємо 
лише особливості розвитку підлітка, батьки якого працюють за кордо-
ном. Процес виїзду одного чи двох батьків за кордон ми умовно поділи-
ли на три етапи: підготовка до виїзду, перебування на заробітках та по-
вернення додому. На кожному з цих етапів діти та їхні батьки можуть 
зустрітися з багатьма психологічними труднощами та непорозуміннями.  

Так, на етапі підготовки до виїзду в сім’ї відбувається обгово-
рення (разом чи окремо від дітей) та прийняття рішення. Часом, оста-
точне рішення приймається не зважаючи на думку дітей, з можливим 
поясненням / звинуваченням: «Я їду заради тебе!». Тут важливо усві-
домлювати, що за маніфестним (явним, часто соціально прийнятним) 
мотивом «заради дітей» у батьків можуть стояти латентні (приховані, 
часто неусвідомлені) мотиви й особисті потреби.  

За умови, якщо батьки усвідомлюють власні глибинні мотиви та 
готові брати відповідальність за особистий вибір, вони зможуть при-
родніше ставитись до своїх дітей та не породжувати у них глибоке по-
чуття провини (приклад дитячих самозвинувачень: «все із-за мене», 
«вона із-за мене так страждає і іде за кордон», «я причина її/його бо-
лю», тощо). Окрім цього, в цей період внутрішньо-сімейні стосунки 
стають напруженими, дорослі і діти перебувають в передчутті розлуки, 
тривозі, очікуванні можливих небезпек, стають пригніченими й враз-
ливими.  

Власне, від’їзд матері/батька – це травмуюча ситуація для всіх ді-
тей, незалежно від віку, статі та інших особливостей. У дітей втрачаєть-
ся тісний емоційний та тілесний зв’язок, який давав їм відчуття безпеки, 
захищеності, без оціночного прийняття та любові, формував базову до-
віру до світу й людей довкола. Особливо болісно проживають тимчасову 
«втрату батьків» саме підлітки. Адже підлітковий вік – це час складних 
психофізіологічних змін, період, коли «вже не діти», але «ще не дорос-
лі» вибудовують власні ціннісні орієнтації, визначаються з стилем жит-
тя, (що, в значній мірі, залежить від тих сімейних моделей, які дитина 
«записала» і «записує» на тлі свого несвідомого). Ще однією психологі-
чною характеристикою даного віку є те, що авторитет батьків чи іншого 
важливого дорослого після тривалої ідеалізації знецінюється (що є при-
роднім), а суперечливий приклад та «класне» життя «сміливих» та «до-
рослих» однолітків стає все більш привабливим. Власне мова йде про 
можливу схильність до крайнощів: від наслідування негативної, адитив-
ної поведінки, до надмірної замкненості та закритості.  
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Після повернення батьків проблеми дітей одразу не зникають, на-
віть можуть збільшуватися. Діти, проживаючи і виховуючись в умовах, 
відмінних від батьківської сім’ї, звикли, що батьки їх люблять на відста-
ні, а не контролюють їхню поведінку. Вони набули нових звичок, стосу-
нків, досвіду та розв’язання проблем. В сім’ї виникають конфлікти, по-
трібна її реабілітація – як відновлення стосунків, так і їх корекція. 

Протягом вересня – жовтня 2009 року ми здійснили моніторинг ос-
новних проблем дітей з дистантних сімей, що навчаються у закладах освіти 
Хотинського району. Моніторинг здійснювався за наступними параметра-
ми: загальна кількість дітей з дистантних сімей у кожному освітньому за-
кладу міста (району); диференціація за фактором – хто з батьків відсутній 
(мама, тато, або обоє батьків); тривалість відсутності батьків; з ким прожи-
ває дитина під час відсутності батьків; частота зустрічей і спосіб спілкуван-
ня з батьками; рівень матеріально-побутових умов та емоційного благопо-
луччя; наявність поведінкових девіацій; визначення основних соціальних та 
психологічних проблем, з якими звертаються до фахівців психологічної 
служби діти, їх батьки, опікуни та педагогічні працівники; кількість батьків, 
що повернулися протягом останніх півроку і труднощі їх взаємодії.  

Було охоплено дослідженням 25 навчальних закладів, в яких на-
вчається і виховується 7263 дитини. У результаті аналізу отриманих 
даних було виявлено 871 дитину з дистантних сімей, що становить 
12 % від усієї вибірки.  

У більшості учнів (60 %) батьки перебувають за кордоном по-
над 3 роки, у 27 % учнів термін відсутності батьків – від 1 до 3 років, і 
у 13 % – до 1 року. 

При цьому 47 % (3413) дітей з дистантних сімей проживають з 
одним з батьків, 43 % – з бабусею і (або) дідусем, близько 4 % – з бра-
тами і сестрами, 5 % проживають з іншими родичами, 0,5 % – у знайо-
мих або сусідів, 0,2 % дітей проживають самі.  

Матеріально-побутовий рівень житлових умов виявився добрим 
у 55 % дітей з дистантних сімей, у 41 % – задовільний, у 4 % – недо-
статній для благополучного зростання та розвитку.  

Найпоширенішим способом спілкування з батьками є телефонні 
розмови (68 %). 31,5 % дітей використовують для цього листування через 
систему Internet, а у 0,5 % дітей спілкування з батьками взагалі немає. 

Ситуація в дистантних сім’ях така: по-перше, більшість із заро-
бітчан працюють не за спеціальністю; по-друге, термін їх перебування 
за кордоном залишається невизначеним, оскільки все починається з 
одного року, а завершується значно довшим терміном; по-третє, осно-
вним мотивом такого вчинку виступає благополуччя власних дітей –
матеріальне становище, освіта. 

На основі результатів дослідження ми виділили такі особливості 
дистантної сім’ї: 
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− роздільне проживання членів сім’ї (як правило, батьки чи один з 
них працюють за кордоном); відокремлення місця праці від до-
мівки; 

− зміна ціннісних орієнтацій; порушення сімейної рівноваги;  
− розпад сімейних зв’язків;  
− надання переваги одній із сімейних функцій (економічній).  

Для дистантної сім’ї характерна структурна зміна таких складо-
вих, як шлюб, батьківство, діти, домогосподарство. Вони набувають 
самостійного значення. Дистантну сім’ю характеризує шлюб без сім’ї, 
яка у значній мірі є номінальною, тому що подружжя переважно прожи-
вають окремо один від одного, що є загрозою подружньої зради та роз-
паду сім’ї. За даними Державного інституту проблем сім’ї та молоді, з 
32 % дистантних сімей заробітчан за два останні роки розпалися 11 % 
[2]. Проте інколи такі сім’ї виявляються досить стійкими.  

Основними ознаками дистантної сім’ї ми вважаємо такі: 
− невиконання членами подружжя своїх родинних обов’язків, неба-

жання працювати, допомагати, прагнення жити за рахунок інших; 
− зовнішнє благополуччя за умов психологічного сирітства дітей і 

відчуженості подружжя, превалювання матеріальних цінностей 
та погоня за ними всупереч усяким моральним принципам; 

− фрустрація та депривація членів подружжя, критичний стан 
крайнього відчаю, безпорадності в разі безробіття, нереалізова-
ності, матеріальної незабезпеченості; 

− безпорадність старшого покоління у вихованні підлітків чи пе-
дагогічно занедбаних дітей в умовах тривалої відсутності одно-
го чи двох з батьків;  

− подружні зради, атмосфера обману; 
− небажання та невміння організовувати змістовне дозвілля, здо-

ровий і корисний відпочинок . 
Аналізуючи життєдіяльність дистантних сімей, виділивши ос-

новні особливості та ознаки дистантних сімей, ми умовно розділили їх 
на декілька категорій: 

1)  сім’ї, у яких один із батьків перебуває на заробітках за ме-
жами України протягом 1-го року: неповна (материнська або батьківсь-
ка), зовні благополучна (контроль з боку батьків за успішністю та пове-
дінкою має однобічний характер, відсутня єдність вимог до дитини); 

2) сім’ї, у яких батьки (обидва) перебувають на заробітках за 
межами України протягом 1-го року: тимчасово проблемна (наявність 
незначних тимчасових проблем, таких як малозабезпеченість), дисфу-
нкційна (нестабільність і неузгодженість у формуванні внутрішньо 
сімейних соціокультурних норм і традицій); 

3) сім’ї, у яких один із батьків перебуває на заробітках за межами 
України протягом 1–3 років: неповна (материнська або батьківська), ретро-
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флексуюча (має непроникні зовнішні межі і, водночас, прозорі індивідуаль-
ні межі. При виникненні неконструктивної внутрісімейної взаємодії про-
блеми сім’ї не лише не розв’язуються (через відсутність контактів), але і 
загострюються, спричиняючи психосоматичні захворювання у членів сім’ї); 

4) сім’ї, у яких батьки (обидва) перебувають на заробітках за 
межами України протягом 1–3 років: неблагополучна, конфліктна 
(суперечності між інтересами, потребами, бажаннями членів сім’ї по-
роджують сильні й тривалі негативні емоції; властиве почуття незахи-
щеності, емоційного дискомфорту); 

5) сім’ї, у яких один із батьків перебуває на заробітках за ме-
жами України протягом тривалого часу (понад 3 роки): неповна (ма-
теринська або батьківська), дезорганізована (у зв’язку з відсутністю 
належних взаємодії і взаємовпливу між членами сім’ї та надмірною 
відкритістю зовнішніх меж існує велика небезпека асоціальної поведі-
нки членів сім’ї, чи розпаду сім’ї як єдиного цілого), неблагополучна 
(напруженість міжособистісних стосунків, емоційний дискомфорт); 

6) сім’ї, у яких батьки (обидва) перебувають на заробітках за 
межами України протягом тривалого часу (понад 3 роки): кризова (по-
треби та інтереси членів сім’ї, що стосуються найважливіших сфер жит-
тєдіяльності, зіштовхуються особливо різко), псевдофункційна (члени 
сім’ї виявляють ознаки схильності до дезадаптивних моделей поведінки). 

 Виходячи з характеру функціонування дистантної сім’ї та її 
складу, можна стверджувати, що вона схожа на неповну сім’ю через 
неспроможність виконувати свої функції, особливо у питаннях соціалі-
зації дітей. Природно дитина потребує тісного емоційного контакту з 
батьками, відсутність якого створює незадоволеність життєво важли-
вої потреби в любові, а це обертається в поведінці агресивністю, імпу-
льсивністю, роздратованістю, стурбованістю, симптомами боязливості, 
почуттям ворожості, підвищеним рівнем тривожності та ін.  

Т. Вергелес, говорячи про особливості розвитку особистості дитини 
в дистантній сім’ї, зазначає: «Коли батьки далеко, це негативно впливає на 
розвиток дитини. Вона є дезадаптованою і не знає, як чинити у тій чи іншій 
ситуації, бо не має моделі сім’ї. Матеріально такі діти, можливо, стоять ви-
ще за своїх ровесників, але у них забрали тил, основу, яка потрібна людині 
для самоусвідомлення. Вони ніби і друзів мають, але почуваються надзви-
чайно самотніми, і ця самотність може вилитися у депресію чи агресію» [3]. 

У сім’ї заробітчан діти можуть переживати сильний стрес, роз-
губленість та тривожність, оскільки не можуть пояснити раптового 
від’їзду батьків в системі своїх цінностей, а батьки – часто не можуть, і 
не знають, як пояснити дітям, чому залишають їх на такий довгий тер-
мін. Відповідно ускладнюється і подальша комунікація в родині, – то-
му що виникають нові емоції, почуття у відповідь на запитання, які 
часто є болючими й відкрито не обговорюються сім’єю, мовою гешта-
льтистів виникають «незавершені образи» й «незакінчені справи». 
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Дітям у дистантних сім’ях бракує прояву позитивних почуттів 
як  щодо іншої особи (батьків), так і щодо до себе (відчути ніжність, 
лагідність, любов матері чи батька), тобто відчути себе цінним для 
значущих дорослих. Їм не вистачає ласки, батьківського тепла та лю-
бові, повноцінного виховання. На жаль, до таких дітей змінюється ста-
влення їх найближчого оточення: знущання однолітків, однокласників, 
старшокласників, жорстоке поводження від родичів – бабусі, тітки, 
батька, вітчима, мачухи, сусідів. 

Особливо тривожним є те, що дисфункційність сім’ї виражаєть-
ся через поведінкові реакції дітей, їх емоційні стани та переживання. У 
дистантних сім’ях діти почуваються: самотніми і непотрібними; не 
мають відчуття захисту; відчувають психологічний дискомфорт; вва-
жають себе винними або (і) ображеними на батьків. 

У сім’ях трудових мігрантів діти можуть переживати такі нега-
тивні психоемоційні стани, як: депресія, апатія, підвищена тривож-
ність, гіперактивність, неврівноваженість. 

Відсутність емоційного контакту з батьками іноді призводить до 
внутрішнього протесту проти розлучення з батьками, який може про-
являтися у зловживанні психоактивними речовинами, неадекватній 
самооцінці, дезадаптації поведінки, соматичних захворюваннях. 

 Висновки. Проведений нами якісний аналіз результатів дослі-
дження дав змогу визначити основні соціально-психологічні проблеми 
підлітків трудових мігрантів (у рейтинговому порядку): 

− проблеми у взаєминах та спілкуванні з однолітками та однокла-
сниками; 

− труднощі у взаєминах з одним із батьків (або опікуном); 
− потреба у спілкуванні з батьками; 
− погіршення загального емоційного стану, емоційні розлади; 
− підвищена тривожність; 
− невпевненість у собі, занижена самооцінка; 
− проблеми у взаєминах з учителями; 
− конфлікти і непорозуміння в сім’ї; 
− потреба у самопізнанні; 
− проблема статусу в колективі; 
− професійне самовизначення. 

Отже, найбільшою проблемою дітей з дистантних сімей є дефіцит 
спілкування з батьками, який впливає на їхній загальний емоційний стан, 
самооцінку, викликає погіршення настрою, агресивність, підвищену три-
вожність, схильність до конфліктної поведінки як у шкільному колективі з 
однолітками та учителями, так і в сімейному середовищі, складність ста-
тево-рольового самовизначення та ризик соціальної ізоляції. 

 Усе це певним чином впливає на статус у колективі, успіш-
ність, поведінку, взаємини з однолітками, учителями, рідними. 
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Юрій Сидорик   
 

ДИНАМІКА КОНФЛІКТНОСТІ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ 
СТОСУНКІВ У СІМ’ЯХ З ДІТЬМИ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 

  
Проблема. Проблематика дитячо-батьківських взаємин у сучасній 

сім’ї висвітлена в роботах багатьох вчених. На цей час накопичено знач-
ний фактичний матеріал з цієї проблеми та запропоновано низку теоре-
тичних моделей [1–5], які побудовані здебільшого шляхом узагальнення 
досвіду корекційної роботи з членами сімей. Зокрема, згідно з однією з 
таких концепцій – теорією життєвого циклу сім’ї – одним із завдань 
психічного розвитку людини є її сепарація, диференціація від батьківсь-
кої сім’ї [цит. за: 1, с. 38–43]. Водночас для сім’ї, до якої належать особи 
юнацького віку, важливою є сепарація дитини від батьків, коректне за-
лишення батьківської домівки юнаком. Однак батьки та їхні діти-
підлітки (юнаки) доволі часто переживають сепараційну тривогу і, як 
наслідок, протидіють таким сепараційним процесам [6]. 

Слід зауважити, що ця тенденція у взаєминах юнацтва та їхніх 
батьків привертала увагу багатьох дослідників. Як зазначає О. Кронік, 
дорослі діти є значно ближчими для батьків, ніж батьки для них. На 
думку Л.Б. Шнейдер [7, с. 496], періодами найбільшого дистанціюван-
ня є вік 13 і 16–19 років. У тринадцятирічних виникають труднощі з 
матір’ю, шістнадцятирічні більш дистанціюються від батька, у 
дев’ятнадцять років  спостерігається мінімум емоційної близькості з 
матір’ю. Поряд із цим в емпіричних дослідженнях досі не надавалося 
достатньої уваги вивченню показників, які можуть характеризувати 
особливості вищезгаданого дистанціювання та сепарації юнака від 
батьківської сім’ї. Зокрема, до показників, які характеризують проти-
дію членів сім’ї сепараційним процесам, за нашим припущенням, мо-
жна віднести рівень (та його динаміку) конфліктності юнацтва із свої-
ми батьками. 

                                                 
    © Ю. Сидорик, 2012 
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Метою статті є виявлення особливостей динаміки рівня конфлі-
ктності в дитячо-батьківських взаєминах у сім’ях з дітьми юнацького 
віку. Зважаючи на те, що із досягненням юнаками більш старшого віку 
поступове дистанціювання (сепарація) їх від батьків може супрово-
джуватися зростанням рівня сепараційної тривоги у членів їхніх сімей, 
ми можемо припустити наявність висхідної динаміки рівня конфлікт-
ності в таких дитячо-батьківських стосунках. 

Дитячо-батьківські взаємини розглядалися нами як суб’єктивні 
переживання та узагальнення батьками і їхніми дітьми взаємозв’язків, 
ставлень між ними, які виникають за умов їх спільного проживання 
або виконання спільної діяльності. Тому в нашому дослідженні аналіз 
особливостей конфліктності-гармонійності дитячо-батьківських взає-
мин юнацтва здійснювався на основі оцінювання досліджуваними уч-
нями і студентами таких стосунків у батьківських сім’ях. 

Перевірка висунутої нами гіпотези здійснювалась на вибірці до-
сліджуваних, в яку ввійшли учні 10–11 класів загальноосвітніх середніх 
шкіл м. Івано-Франківська, студенти 1–3 курсу стаціонарного і заочного 
відділень Прикарпатського національного університету ім. Василя Сте-
фаника – 82 особи віком 15–22 років. Виокремлення різновікових і різ-
ностатевих груп досліджуваних проводилося за допомогою окремих 
запитань розробленого нами анкетного опитувальника. Вікові та генде-
рні характеристики вибірки досліджуваних осіб подано в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Розподіл досліджуваних осіб за віком і статтю 
 

Вік Стать 
 15–22  

років 
15–17  
років 

18–22  
років чоловіки жінки 

Кількість осіб 82 39 43 34 48 
Частка (у %) 100 48 52 41 59 

 
У процесі дослідження нами було застосовано авторський анкет-

ний опитувальник. Для оцінки учнями і студентами рівня конфліктності-
гармонійності взаємин між членами їх батьківських сімей використову-
вались 10-бальні шкали, полюсами яких виступали пари відповідних 
характеристик. Знаходження коефіцієнтів кореляції та усіх необхідних 
проміжних даних здійснювалося за допомогою SPSS 13.0 for Windows. 

Згідно з отриманими даними, більшість опитаних учнів та 
студентів схильні виставляти максимальні бали за досліджуваними 
параметрами, тим самим демонструючи задоволеність своїми взає-
минами з батьками. Більш позитивно оцінюються респондентами 
взаємини між ними та їхніми матерями, тоді як взаємини з батьками 
репрезентовані нижчими (р ≤ 0,01) оцінками (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Розподіл показників оцінювання рівня конфліктності-

гармонійності родинних взаємин 
 
 Конфліктність-гармонійність  

взаємин 
Рівень задоволеності  

взаєминами 

 батьків
дитячо-
батьків-
ських  

між 
дослі-
джува-
ним та 
його 

батьком

між 
дослі-
джува-
ним і 
його 
мамою 

дитячо-
батьків-
ськими 

між 
дослі-
джува-
ним і 
його 

батьком

між 
дослі-
джува-
ним і 
його 
мамою 

Середнє знач. 7,26 8,46 7,61 8,69 7,94 7,34 8,23 
Медіана 8,00 9,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

25 6,00 6,00 6,00 9,00 7,00 5,00 8,00 
50 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Процен-

тилі 
75 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 9,00 10,00 

 
Зважаючи на те, що отримані нами ряди показників рівня кон-

фліктності-гармонійності взаємин між досліджуваними та їхніми ба-
тьками не відповідають нормальному розподілу (табл. 3), для пода-
льшого аналізу статистичної значущості відмінностей цих результа-
тів у різностатевих вибірках та в досліджуваних з різним структур-
ним складом батьківської сім’ї нами було застосованого непарамет-
ричні критерії. 

 
Таблиця 3 

Розподіл похідних показників оцінювання дитячо-батьківських 
взаємин на їх відповідність нормальному розподілу 

 
Конфліктність-гармонійність  

взаємин Рівень задоволеності взаєминами

 дитячо-
батьків-
ських  

між дослі-
джуваним 
та його 
батьком 

між дослі-
джуваним 
і його 
мамою 

дитячо-
батьків-
ськими  

між дослі-
джуваним 
і його 

батьком 

між дослі-
джуваним 
і його 
мамою 

Колмогоров-
Смірнов, Z 3,289(***) 1,870(**) 2,880(***) 3,507(***) 2,161(***) 2,353(***)

Значущ.  
(2-стор.) 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Примітки: 
1) відмінність значуща на рівні 0,001 – *** 
2) відмінність значуща на рівні 0,01 – ** 
3) відмінність значуща на рівні 0,05 – * 
3) надалі у всіх таблицях показники значущості позначатимуться ідентично. 
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Зокрема, слід відмітити відсутність статистично значущих від-
мінностей між різностатевими вибірками респондентів за показниками 
параметрів конфліктності-гармонійності їх взаємин з батьками (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Статистична значущість відмінностей в оцінках різностатевими 
групами досліджуваних взаємин між ними та їхніми батьками 

 
Конфліктність-гармонійність 

 взаємин Рівень задоволеності взаєминами

 дитячо-
батьків-
ських  

між дослі-
джуваним 
та його 
батьком 

між дослі-
джуваним 
і його 
мамою 

дитячо-
батьків-
ськими  

між дослі-
джуваним 
і його 

батьком 

між дослі-
джуваним 
і його 
мамою 

Манна-Уїтні, U 4119,0 551,0 589,0 3989,5 558,5 601,5 

Вілкоксон, W 11379,0 2091,0 842,0 11249,5 2098,5 854,5 

Z –0,873 –0,622 –0,441 –1,224 –0,535 –0,168 
Значущ.  
(2-стор.) 0,383 0,534 0,659 0,221 0,593 0,867 

 
Водночас між групами осіб раннього юнацького віку і зрілої 

юності виявлено значущі (р ≤ 0,01) відмінності у їх оцінках конфлікт-
ності-гармонійності взаємин між ними і їх матерями та обома батька-
ми загалом, а також з показниками параметру задоволеності такими 
взаєминами (табл. 5). 

 
Таблиця 5 

Статистична значущість відмінностей між досліджуваними  
за показниками їх задоволеності своїми взаєминами з батьками 

 
Конфліктність-гармонійність 

 взаємин Рівень задоволеності взаєминами 

 дитячо-
батьків-
ських  

між дослі-
джуваним 
та його 
батьком 

між дослі-
джуваним 
і його 
мамою 

дитячо-
батьків-
ськими  

між дослі-
джуваним 
і його 

батьком 

між дослі-
джуваним 
і його 
мамою 

Манна-Уїтні, U 7049,0 8278,0 6562,0 7065,5 7402,0 5248,5 

Вілкоксон, W 10965,0 12194,0 10132,0 10981,5 11318,0 8488,5 

Z –3,262(**) –0,753 –3,575(**) –3,208(**) –2,128(*) –5,065(**)
Значущ.  
(2-стор.) 0,001 0,451 0,000 0,001 0,033 0,000 

 
Як можна побачити із табл. 6, показники оцінювання рівня кон-

фліктності-гармонійності взаємин між юнаками та їхніми батьками і 
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задоволеність такими взаєминами обернено пропорційні їхнім віковим 
характеристикам: більш старші досліджувані відзначають наявність 
виражених конфліктних стосунків зі своїми матерями і менш задово-
лені такими взаєминами, ніж їхні молодші товариші.  

 
Таблиця 6 

Взаємозв’язки між віковими особливостями досліджуваних та ре-
зультатами оцінки їх взаємин з батьками 

 
Конфліктність-гармонійність  

взаємин Рівень задоволеності взаєминами

 дитячо-
батьків-
ських  

між дослі-
джуваним 
та його 
батьком 

між дослі-
джуваним 
і його 
мамою 

дитячо-
батьків-
ськими  

між дослі-
джуваним 
і його 

батьком 

між дослі-
джуваним 
і його 
мамою 

Коеф. корел., ρ –0,080 –0,060 –0,204(**) –0,071 –0,144 –0,296(**)
Знач. 
 (2-стор.) 0,275 0,607 0,000 0,330 0,213 0,000 

 
Вартою уваги, на наш погляд, є також відсутність вікових від-

мінностей у рівні конфліктності у взаєминах досліджуваних підлітків і 
юнаків з їхніми батьками (батьком). Зважаючи на те, що нами встанов-
лено значуще (р ≤ 0,01) вищий рівень конфліктності досліджуваних 
підлітків і юнаків з своїми батьками відносно аналогічних показників у 
їх взаєминах із своїми матерями, ми можемо припустити, що протидія 
сепараційним процесам починається (виявляється) у першу чергу у 
взаєминах юнака із батьком (у більш молодшому віці, ніж у досліджу-
ваних нами осіб); протидія психологічному дистанціюванню юнаків 
від матері зростає у їх взаєминах саме в юнацькому віці. 

Висновок. Отже, отримані нами результати дослідження дають  
змогу констатувати, що із досягненням юнацтвом більш старшого віку 
зростає рівень конфліктності у його взаєминах зі своїми матерями, 
що,за нашим припущенням, свідчить про зростання рівня протидії ма-
терів психологічному дистанціюванню своїх дітей-юнаків із досягнен-
ням ними більш зрілого віку; згадана протидія сепараційним процесам 
починається (виявляється) у першу чергу у взаєминах юнака із бать-
ком. На наш погляд, виявлена тенденція може бути ознакою зростання 
рівня сепараційної тривоги у членів сімей, у яких проживають діти-
юнаки, із досягненням останніми більш старшого віку. Згідно з конце-
пцією про життєвий цикл сім’ї, встановлені нами результати дослі-
дження можуть свідчити про необхідність (для зниження рівня конф-
ліктності в дитячо-батьківських взаєминах) перегляду членами сімей, у 
яких проживають діти юнацького віку, меж підсистем, рівнів автономії 
та контролю.  
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Водночас, зважаючи на те, що в даному дослідженні конфлікт-
ність у дитячо-батьківських взаєминах розглядалася лише як один із 
показників протидії сепараційним процесам, важливим, на наш погляд, 
є подальше емпіричне вивчення інших можливих показників вищезга-
даних процесів. Оскільки, як уже згадувалося, спротив сепараційним 
завданням сім’ї на цьому етапі її життєвого циклу члени сім’ї здійс-
нюють унаслідок наявності в них сепараційної тривоги, доцільним є 
також вивчення особливостей динаміки рівня особистісної чи ситуати-
вної тривожності членів таких сімей та інших імовірних психологічних 
чинників зростання конфліктності в досліджуваних нами дитячо-
батьківських взаєминах. 
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ЛОЯЛЬНІСТІ ДО МАЛОЇ ФАХОВОЇ ГРУПИ: 
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

  
Проблема. Сьогодні розвиток суспільства відзначається інноваці-

ями практично у всіх сферах. Нові стандарти, пов’язані із творчою ініці-
ативою, самостійністю і відповідальністю, стають нормою у підготовці 
майбутніх фахівців. Особливого значення набуває ефективність та ви-
важеність у вирішенні перспективних завдань фаховими групами, різ-
ними за розміром та призначенням, оскільки вони найбільш мобільні в 
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малопередбачуваному психологічному і культурному просторі. Важли-
вими cтають уміння індивідуальних та групових суб’єктів передбачати, 
прогнозувати та досягати очікуваних результатів, підвищувати продук-
тивність своєї діяльності та розвиватися [1–4]. 

Особливого значення набувають фактори, які впливають на гру-
пові рішення і процеси. Поглиблений аналіз факторів, пов’язаних із 
становленням фахових груп та відповідної професійної ідентичнос-
ті,стає досить-таки актуальним [5–7]. 

Метою статті є висвітлення соціально-психологічного змісту 
лояльності та її проявів у малій фаховій групі; аналіз значення лояльнос-
ті для процесів утворення та розвитку малих фахових груп; розроблення 
моделі функціонування лояльності в зазначеному контексті. 

Серед факторів становлення фахової групи є такі, що можуть бу-
ти непомітними, але важливими рушіями впливу у різних за величиною 
і призначенням групах. Одним із таких, на жаль, недостатньо вивченим, 
є лояльність. Саме вона, на думку дослідників, потребує спеціального 
розгляду, враховуючи цілу низку обставин [3; 5; 6]. Дослідження фено-
мена лояльності відбувалося переважно в організаційній психології. Се-
ред дослідників, що вивчали цей феномен,– Л. Г., Почебут, В. А. Чікер, 
М. І. Магура, К. В. Харський, В. І. Доміняк, а також Д. Шульц, 
Л. Джуелл, Л. Розенштіль, Л. Портер, Р. Кантер та ін. 

Ще одним теоретичним джерелом поглядів на походження і 
роль лояльності стала системна сімейна терапія, яку розробляли 
Б. Хеллінгер, А. Шутценбергер, І. Бузормені-Надь та ін. 

А проте єдиного розуміння цього феномена поки що немає, а в 
поглядах дослідників натрапляємо на досить відмінні позиції. За таких 
умов, на нашу думку, важливо проаналізувати різні підходи до цієї 
проблеми, оскільки це дозволить, з одного боку, краще зрозуміти вже 
зроблене в цьому напрямі, а з другого – глибше дослідити складні ди-
намічні процеси, що відбуваються у групах [8–11]. 

Незважаючи на те, що витоки концепцій лояльності формували-
ся здебільшого в організаційній психології та системній сімейній тера-
пії, дослідження феномена лояльності відбувалися і в інших галузях 
психологічної науки та гуманітарного знання, зокрема у філософії, 
юридичних та політичних науках [3; 4; 12]. 

Важливо відзначити погляди на лояльність як на характеристи-
ку, рису особистості, де лояльність, як психологічна риса, близька до 
доброзичливості, законослухняності, вірності, поступливості та ін. [13] 
Безумовно, зазначені психологічні риси мають місце в проявах особис-
тості у групі. Певні труднощі розуміння терміна «лояльність» криють-
ся в недостатньому з’ясуванні його, починаючи від побутового – і до 
міжкультурального рівня, особливо коли йдеться про фахові групи та 
професійну міграцію в широкому розумінні. 



Психологічні перспективи. Спецвипуск. 2012, т. 1 

 

 162

Існують різні теоретичні підходи до розуміння розвитку особисто-
сті в групі. Кожна людина належить до певних соціальних груп, починаю-
чи із сім’ї і завершуючи такими групами, як громада, нація, раса. Дослід-
ники Г. Теджфел і Дж. Тернер, спираючись на праці М. Шерифа, а також 
на результати інших суміжних досліджень, дійшли висновку, що «Я-
концепція» людини, що відіграє суттєву роль у її розвитку, належить не 
тільки до його індивідуальних характеристик, а є більш складним утво-
ренням [13; 14]. Зрозуміло, що ми маємо уявлення про себе як про особи-
стість, однак ми ідентифікуємо себе із соціальними групами, до яких на-
лежимо (професійна група, громада, нація). І ця групова ідентифікація є 
суттєвою частиною наших уявлень про себе. Термін «ідентифікація» по-
ходить від пізньолатинського identificare [3; 14; 16] і означає процес ото-
тожнення, зіставлення задля пізнання і «поєднання» себе із певною гру-
пою і, звісно, засвоєння зразків поведінки і певних ролей. Однією із форм 
соціальної взаємодії часто-густо виступає первинна соціальна і перш за 
все фахова, професійна група, у якій може опинитися молода людина в 
період або після закінчення навчального закладу. У такій групі поведінка і 
статус кожного члена значною мірою зумовлені діяльністю та існуванням 
інших членів. Сукупність таких індивідів що перебувають у психологічній 
взаємодії, і складає соціальну групу, яка характеризується обміном уяв-
леннями, відчуттями, бажаннями тощо. 

Власне, приходять до групи з ряду причин. Група є для людини: 
– засобом виживання; 
– засобом соціалізації людини; 
– способом виконати певну роботу (інструментальна функція групи); 
– засобом задоволення потреби в спілкуванні, отримання визнан-

ня, поваги, довіри і т.ін.; 
– засобом послаблення низки певних неприємних відчуттів (стра-

ху, занепокоєння та ін.); 
– способом інформаційного та іншого обміну [2; 5; 17]. 

Важливість саме фахових груп у тому, що саме в них відбува-
ється професійне зростання особи, створюються умови для професій-
ної реалізації. В таких групах засвоюються професійні ролі, якими лю-
дина буде корисна громаді, суспільству, державі.  

Проте не слід забувати той факт, що індивід є учасником не од-
нієї групи, а цілої низки малих і великих соціальних груп. Внаслідок 
цього на особу здійснюється вплив цінностей, норм, стандартів пове-
дінки, які прийнятні в цих групах. Часом, ці системи норм і цінностей 
в силу різних обставин суперечать одна одній і людина постає перед 
складним внутрішнім вибором, іноді і кризою. На сьогодні питання 
про складність інтеграції особою різних норм, цінностей, врешті іден-
тичностей залишається недостатньо простим [4; 12]. 

Теоретичний аналіз робіт, у яких використовується поняття ло-
яльності, дає підстави розглядати цей феномен як соціально-
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психологічне явище, пов’язане із ставленням людини до інших членів 
групи, до групових норм, оцінок, суспільних явищ, визначних подій [9; 
17; 18]. У сучасних підходах до вивчення груп та міжгрупових проце-
сів можна зустріти вираз «доброзичливі стосунки», «сумлінне став-
лення», «законослухняність». Поряд із цим існують і досить нейтраль-
ні терміни «відносини», «взаємини», «ставлення» та багато схожих, 
тому доречним буде окреслити аналіз подібних термінів рамками соці-
альної психології. Так, розкриваючи сутність поняття «ставлення» [10; 
19; 20], йдеться про те, що його психологічний зміст полягає у формі 
відображення людиною всього що її оточує. Тобто, ставлення є насам-
перед результатом того, як людині вдається взаємодіяти з цілком кон-
кретним довкіллям та соціальним оточенням. Важливими елементами 
цієї взаємодії є фактори пов’язані із входженням до різних груп, куль-
туральні чинники, тощо. В цілому, бачимо достатньо підстав, щоб роз-
різняти ставлення позитивні, негативні, або нейтральні. Ці ставлення, 
насамперед, розрізняються позитивним і негативним або нейтральним 
характером реакцій людини. Саме вони є основою вибіркової спрямо-
ваності її психічної активності і прояву у групах. Тому до будь-якого 
явища у людини, як учасника різних малих груп ставлення завжди має 
певне забарвлення (позитивне, нейтральне або негативне). Позитивне 
ставлення людини (члена групи) до соціального оточення доцільно 
попередньо визначити як лояльне, прихильне, доброзичливе. В україн-
ських словниках зафіксовано два значення терміна «лояльний» (від фр. 
«l o y a l» – вірний, чесний): 

1) який тримається в межах законності; 
2) який коректно, доброзичливо ставиться до кого-небудь, чого-

небудь [14; 16; 19; 20]. 
Відзначимо подвійність у розумінні «лояльності», а також широ-

кий діапазон вживання його в різних сферах та галузях науки та суспі-
льної практики. А також те, що походить термін із правничої сфери, де й 
виник, характеризуючи перш за все дотримання законності та прихиль-
ність у цьому. Зазначене створювало певні труднощі в науковому обігу і 
вживанні терміна, його недослідженості, недиференційованості та неод-
нозначності в міжкультуральному та побутовому значенні, [8; 11; 15; 
20]. Для нас важливим буде психологічний зміст лояльності. 

Дослідники зазначають, що основою лояльності є бажання бути 
корисним, уникати того, що може зашкодити об’єкту лояльності [9; 17; 
18]. Іноді таке ставлення включає почуття симпатії, співчуття, готов-
ності приносити в жертву свої інтереси. На думку К. В. Харського, 
лояльність має такі обов’язкові атрибути: 

– чесність у стосунках; 
– прийняття спільних переконань і цінностей; 
– турбота про успіх об’єкта лояльності; 
– відкрита демонстрація лояльності, доброзичливе ставлення; 
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– готовність запобігти небезпеці; 
– готовність за необхідності піти на певні жертви; 
– почуття гордості за певну причетність; 
– прагнення найкращим чином виконувати покладену на людину 

роль [5]. 
У своїх дослідженнях В. І. Доміняк визначає лояльність як доб-

розичливе, коректне, щире, шанобливе ставлення до членів групи, ус-
відомлене виконання ролей відповідно до цілей та завдань тієї чи ін-
шої групи в її інтересах, а також дотримання норм та зобов’язань, 
включаючи неформальні стосунки із суб’єктами взаємодії. Дослідник 
вказує, що лояльність – це також здатність виявляти добровільну акти-
вність, спрямовану на інтереси групи, організації [9]. Для нього термін 
«лояльність» означає також відкритість, чесність, принциповість, до-
тримання правил, законів, відмова від шкідливих дій; вважається мож-
ливим використання термінів «лояльність», «прихильність», «відда-
ність» як синонімів. 

Близьку позицію висловлює Л. Г. Почебут, вказуючи на те, що 
лояльність може розглядатися як соціально-психологічне настанов-
лення, що характеризується мотивацією працювати на благо і в інтере-
сах групи, організації [17]. 

Науковці розглядають лояльність як одну із головних передумов 
ефективної діяльності групи. Із наведеного вище випливає, що актуа-
льність вивчення феномену лояльності визнається усіма [6; 8; 16].  

Дані, отримані дослідниками дають змогу висловити припу-
щення про зв’язок між прихильністю, вірністю, лояльністю і групови-
ми процесами, а також рівнем лідерства у групах [3; 5; 9; 11].  

Не зупиняючись спеціально на об’ємній темі зв’язку лідерства і 
лояльності, відзначимо, що прихильність, лояльність до лідера у ком-
плексі інших соціально-психологічних процесів групи є визнанням його 
результативності, лідерських якостей, правильності дій та вчинків. 

Дослідники лояльності звертають увагу на те, що вона має різ-
ний рівень, а також розрізняється якісно [5; 18]. У лояльності можна 
виділити три складові: 

1) емоційну – яка обумовлена прихильністю до групи солідарні-
стю із її членами, прийняттям її цінностей, настанов та вимог 
пов’язана з позитивним емоційним ставленням; 

2) когнітивну – пов’язану із позитивною раціональною оцінкою 
та причетністю до неї; 

3) поведінкову – готовністю і прагненням здійснювати певні дії 
на користь групи. 

Таким чином, дослідження лояльності в контексті малих груп є 
продуктивним ще й тому, що до малих фахових груп входять профе-
сіонали, які мають потрібні для групи знання та досвід, що необхідні 
для досягнення мети або виконання завдань [3, 5, 8]. Окремо було 
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з’ясовано, також, що у своєму розвиткові кожен із членів малої фа-
хової групи розрізняє джерела своєї активності (зовнішні чи внутрі-
шні). Було відзначено, також, що лояльність у групі із часом може 
змінюватися [11; 18]. Перспективним, на нашу думку, є вивчення 
«індивідуальних» шляхів формування особистісної лояльності кож-
ного члена малої фахової групи (а також, навчальної, сімейної, спор-
тивної та ін.) [3; 5; 8].  

Слід зауважити, що дослідження зв’язку лояльності із процеса-
ми у групі актуальне ще і тому, що вона буде відрізнятися у фахівців 
різних за своїми статусними, віковими, гендерними характеристиками.  

Викладені положення склали основу концептуальної моделі фу-
нкціонування лояльності (модифікація моделі Харського [5]). 

 
ЛОЯЛЬНІСТЬ до групи 

на рівні ідентичності 
на рівні переконань 
на рівні цінностей 
на рівні поведінки 
на зовнішньому рівні 
«нульова» лояльність» 
прихована нелояльність 

 

відкрита (демонстративна) нелояльність 
НЕЛОЯЛЬНІСТЬ 

 
Висновки. Аналіз досліджень засвідчив, що лояльність є склад-

ним багатовимірним конструктом, який має свою структуру і спряму-
вання. Здійснений аналіз дає змогу припустити існування залежності 
між складовими лояльності та становленням малих фахових груп. 
Специфічним є те, що прояви лояльності мають місце в широкому со-
ціально-психологічному просторі та в полі розвитку малої фахової 
групи одночасно. Останній має складний психодинамічний характер і 
передбачає взаємну адаптацію учасників групи. Лояльність у зазначе-
ному контексті передбачає прийняття та узгодження з власним досві-
дом норм, правил конкретної групи, дотримання яких є однією з умов 
належності особи до групи. Перспективним у дослідженнях є подаль-
ше визначення ролі, яку відіграє лояльність у системі поглядів, між-
особистісних стосунків та уподобань у кожного учасника групи. Важ-
ливим є вивчення її рівнів: чи лояльність залишається зовнішньою, на 
рівні поведінки, чи досягає рівня переконань. А також чи має місце 
прихована або демонстративна нелояльність. 

Важливою перспективою дослідження є прогнозування рівнів лоя-
льності та виявлення передумов (наприклад, повага, розуміння, щирість, 
якість стосунків та ін.) формування лояльності в малій фаховій групі. 
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Анастасия Тинякова  
 
ТРЕХФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГРУППЫ 

  
Проблема. Интенсификация и специализация производства обу-

словила изменение формы организации труда с индивидуальной на 
групповую, что привело к повышению интереса к групповой пробле-
матике в социальной, организационной, экономической психологии и 
психологии труда. Как отмечает Г. Ложкин, «ныне в социальной пси-
хологии интенсивно формируется довольно широкий круг новых на-
учных направлений групповых явлений в разных сферах обществен-
ной жизни» [1, с. 52]. Цель статьи рассмотреть вопросі развития 
группы, особенности групповой динамики школьного класса.  

Вопрос развития группы сопровождает большинство исследо-
ваний, предметом которых является малая группа. Классическими яв-
ляются исследования зарубежных ученых М. Йенсена, Д. Ливайна, 
Е. Мабри, Р. Морленд, Б. Такмена, Л. Хоффмана и Р. Штейна, которые 
предлагают авторские модели развития группы в поисках оптимально-
го отображения динамики социально-психологических процессов, 
происходщих в течение жизнедеятельности группы. Отечественные 
ученые также выбирали развитие коллектива как предмет исследова-
ния (Г. М. Андреева, А. Л. Журавльов, А. С. Макаренко, А. В. Петров-
ский, Л. И. Уманский, Т. С. Яценко и др.).  

В нашей работе мы, основіваясь на традициях отечественной 
психологии, будем использовать деятельностный подход (совокуп-
ность теоретико-методологических и конкретно-эмпирических ис-
следований, в которых психика и сознание, их формирование и раз-
витие изучаются в различных формах предметной деятельности 
субъекта) [2, с. 133]). Данная парадигма доминировала в период 
развития психологической мысли весь советский период развития 
отечественной психологии и остается ведущей в постсоветкий. 
Обобщая опыт, накопленный в отечественной социальной и педаго-
гической психологии, а также опираясь на результаты проведенных 
исследований, школа ученых под руководством А. В. Петровского 
применила принцип деятельностного опосредования для объясне-
ния детерминации межличностных процессов в группах содержани-
ем, целью и ценностями осуществляемой деятельности, предложив, 
таким образом, стратометрическую концепцию интрагрупповой 
активности коллектива (А. И. Донцов, Р. С. Немов, А. В. Петров-
ский, В. В. Шпалинский, Е. В. Щедрина), которая представляет для 
нас существенный интерес. 

 
    © А. Тінякова, 2012 
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Коллектив (от лат. collectives – собирательный) в представлении 
московской школы социальной психологии – это группа, объединен-
ных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе соци-
ально ценной совместной деятельности высокого уровня развития [3, 
с. 166]. Уровень группового развития, в свою очередь, определяется 
как характеристика сформированности межличностных отношений, 
выражающийся в группообразования. Уровень группового развития в 
рамках данной теории учитывает сочетание двух факторов – степени 
опосредованности межличностных отношений содержанием (целями, 
ценностями, организацией) совместной деятельности и социального 
характера этих целей и ценностей (соответствующих общественно-
историческому процессу или препятствущих ему) [4, с. 417]. Таким 
образом, развитие группы описывается как движение в своеобразном 
континууме, положительным и отрицательным полюсами которого 
являются, соответственно, коллектив (высокие позитивные показатели 
по обоим критериям), корпорация (высокий позитивный показатель по 
первому и высокий негативный показатель по второму критериям); в 
центральной точке располагается так называемая диффузная группа 
(общность, в которой практически отсутствует совместная деятель-
ность) [5, с. 164–167]. На наш взгляд, данный подход лишь намечает 
схематически психологические процессы группы, оставляя без внима-
ния возможные этапы на пути становления коллектива, и не характе-
ризует межличностные отношения ее членов качественно, что опреде-
лило цель данной публикации – на основе стратометрический концеп-
ции интрагруппвой активности А. В. Петровского, а также принимая 
во внимания работы последователей данной школы и альтернативные 
подходы отечественных и зарубежных исследователей групповой ди-
намики, выделить основные факторы, определяющие межличностные 
отношения в малой группе, и наметить основные возможные векторы 
развития группы.  

Стратометрическая концепция интаргрупповой активности 
наиболее полно отображена в коллективной монографии «Психоло-
гическая теория коллектива» [6], где авторы освещают следующие 
основные социально-психологические показатели коллектива: спло-
ченность, которая отождествляется с ценностно-ориентационным 
единством, и референтность. Однако, несмотря на выделение и ис-
следования вышеназванных показателей, авторы не принимают их 
за основу групповой динамики, хотя признают важность как каче-
ственной характеристики межличностных отношений в группе. 
Дальнейшие разработки стратометрической концепции были на-
правлены на устранение данного недостатка. Например, украинский 
психолог В. Г. Панок [2] предлагает в качестве основных критериев 
развития классного коллектива старшеклассников и степени сфор-
мированности коллективистских взаимоотношений отношений вы-



Соціальна і політична психологія 

 

 169

делять социометрическую сплоченность, ценностно-ориентацион-
ное единство и групповую референтность. Результаты исследования 
были отображены при помощи координатно-социограммного мето-
да на системе координат, на которой по оси абсцисс отложено зна-
чение сплоченности, а по оси ординат – ценностно-ориентационное 
единство. Результаты эмпирических исследований позволили не 
только определить уровень развития группы, ведь автор обозначает 
вектор, по которому движется ученический коллектив. Интерпрета-
ция же полученных в ходе исследования данных определяет резер-
вы классного коллектива, которые могут быть использованы педа-
гогическим работником в своей работе со школьным классом. Ре-
зультаты эмпирического исследования групповой референтности 
были представлены отдельно. 

Развивая идеи В. Г. Панка, мы считаем возможным выделить 
три основных фактора развития группы: сплоченность, референтность 
и ценностные ориентации группы. Рассмотрим каждый из этих факто-
ров более подробно. 

Как отмечают Р. Л. Кричевский и Е. М. Дубовская на основе 
анализа литературы, существует три подхода к изучению сплоченно-
сти: сплоченность как ценностно-ориентационное единство и спло-
ченность как межличностная аттракция, сплоченность как мотивация 
группового членства [7, с. 146–157]. На наш взгляд, мотивация груп-
пового членства является одной из характеристик второго социально-
психологического феномена – референтности группы (основное усло-
вие для возможности оперирования данным понятием – совпадение 
группы членства и референтной группы). 

На теоретическом этапе социально-психологического исследо-
вания в рамках стратометрической концепции интрагрупповой актив-
ности сплоченность рассматривается как ценностно-ориентационное 
единство. Однако на эмпирическим этапе индекс сплоченности рас-
считывается как сумма чисел персональных взаимных связей в группе 
по числу членов, имеющих взаимность, при этом указывается, что хотя 
сплоченность и не сводится к показателям данного индекса, но может 
охарактеризоваться его величинами [8, с. 77]. Таким образом, спло-
ченность формально рассматривается как ценностно-ориентационное 
единство, но по существу – как межличностная аттракция. Для по-
строения нашей модели развития группы будем рассматривать группо-
вую сплоченность как межличностную аттракцию. 

Однако межличностные отношения в группе не всегда характе-
ризуются только положительными взаимоотношениями, что позволяет 
нам говорить о важности выделения противоположного полюса их 
развития – негативных взаимоотношений (конфликтность) и централь-
ной точки данного континуума (разобщенность группы). Разобщенная 
группа в нашем понимании – это группа людей, межличностные от-
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ношения которой характеризуется индифферентным или неопределен-
ным отношением друг к другу, а конфликтная, соответственно, – груп-
па, в межличностных отношениях которой преобладает отрицательная 
взаимосвязь.  

Следующий показатель группового развития – групповая рефе-
рентность. Референтность группы (от лат. Referens – сообщающий) – 
социальная группа, по отношения к которой индивид чувствует свою 
принадлежность, с которой себя идентифицирует. Она является для 
него источником социальных норм, ценностных ориентаций, эталоном 
для оценки себя и окружающих [3, с. 214]. Выделяют положительные 
и отрицательные референтные группы. С положительными референт-
ными группами индивид себя идентифицирует, сравнивает. Негатив-
ные же вызывают у него неприязнь. Группы же, которые не вызывают 
у индивида ни негативных, ни позитивных эмоций мы назовем ин-
дифферентными, а те в отношении к которых индивид не определился 
– референтно-неопределенные. 

И заключительным критерием, из выделенных нами выше, яв-
ляются ценностные ориентации группы, которые являются совокупно-
стью ценностных ориентаций всех членов группы. Ценностные ориен-
тации личности (от франц. orientation – установка) – способ дифферен-
циации объектов индивида по их значимости. Ценностные ориентации 
формируются при усвоения социального опыта и обнаруживаются в 
целях, идеалах, убеждениях, интересах и других проявлениях лично-
сти [3, с. 441].  

Ценностные ориентации членов группы могут совпадать. Этот 
феномен в отечественной социальной психологии называют ценност-
но-ориентационное единство. Ценностно-ориентационное единство – 
это термин, введенный в отечественную социальную психологию 
А. В. Петровским и означающий, что отношения между членами груп-
пы носят опосредованные совместной деятельностью характер, выра-
жением чего является совпадение для членов группы ориентаций на 
социальные ценности совместной деятельности [5, с. 365]. Показате-
лем ценностно-ориентационного единства служит частота совпадений 
позиций членов группы в отношении значимых для нее объектов оце-
нивания (В. В. Шпалинский).  

Последующие исследования ценностно-ориентационного 
единства [5; 6] предложили выделение трех уровней ценностно-
ориентационного единства: третий (базируется преимущественно 
на эмоциональных контактах членов группы), второй (совпадение 
ценностей, связанных с процессом совместной деятельности), пер-
вый (единство целей групповой деятельности) [3, с. 603]. Вполне 
логично предположить, что в группе у членов группы ценностные 
ориентации могут не только совпадать, но и не совпадать и даже 
противоречить друг другу, поэтому, на наш взгляд, является логич-
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ой группы 

ость;  
 – ценностно-ориентационное единство  

ным для обозначения этих феноменов ввести в научный оборот по-
нятия «ценностно-ориентационное несовпадения» и «ценностно-
ориентационный антагонизм».  

Под ценностно-ориентационным несовпадением мы понимаем 
отношения между членами группы, которые носят опосредованный 
совместной деятельностью характер, выражением чего является не-
совпадение для членов группы ориентаций на социальные ценности, 
которое не взаимоисключают друг друга, но и не совпадают, а ценно-
стно-ориентационным антагонизмом мы в свою очередь трактуем та-
кие отношения, выражением которых являются ценностные ориента-
ции членов группы, которые противоречат друг другу, взаимоисклю-
чают, «конфликтуют».  

Таким образом, используемый в стратометрической концепции 
термин «ценностно-ориентационное единство» не отображает всей 
полноты ценностных ориентаций группы, а лишь одну из ее сторон, 
поэтому, на наш взгляд, более точным будет употребление понятия 
ценностный ориентации группы.  

Построив модель развития группы в трехмерном пространстве, 
определяемом тремя факторами развития группы, мы получаем необ-
ходимые общие ориентиры для понимания межличностного взаимо-
действия членов группы, субъектов групповой деятельности (рис.), где 
ось абсцисс – значение социометрической сплоченности, ось ординат – 
значение ценностных ориентаций группы, ось аппликат – значение 
групповой референтности. 

 

Рис. Трехфакторная модель развития мал
G – групповая сплоченность; R – референтн
V
 
Таким образом, в рамках стратометрической концепции ин-

трагрупповой активности на основе теоретических разработок оте-
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дели нам видятся в возможных моделях путей 
развит

а, 
образу

упповых норм. Высокая 
вероят

 узком понимании данного понятия в отечественной 
психо

 
социом

), 
социом

 деятельность группы явля-
ется важной для большинства ее членов. 

чественных и зарубежных исследователей нам представилась воз-
можность выделить основные факторы развития малой группы: со-
циометрическая сплоченность, групповая референтность и ценно-
стные ориентации группы. Дальнейшие перспективы разработки 
трехфакторной мо

ия группы.  
Исходя из предложенной нами модели в момент появления 

группы уровень ее развития будет соответствовать точке О, то есть 
показатели ценностных ориентаций группы, групповой референтности 
и социометрической сплоченности будут равняться 0. В процессе 
взаимодействия членов группа выберет один из векторов своего разви-
тия и будет тяготеть к одной из вершин представленного нами куб

я таким образом векторы OA, OB, OC, OD, OK, OL, OM, ON. 
Если группа в своем развитии избрала вектор ОА, то это значит, 

что ей присущи следующие показатели: групповой референтности (0; 1), 
социометрической сплоченности (0; 1), а ценностные ориентации (–1: 0). 
Следовательно, в группе межличностные отношения окрашены положи-
тельными эмоциями, однако эффективность групповой учебной дея-
тельности снижается из-за отсутствия общих гр

ность конформного поведения в группе 
Если группа в своем развитии избрала вектор ОВ, то это зна-

чит, что ей присущи следующие показатели: референтности (0; 1), 
социометрической сплоченности (0; 1), а ценностные ориентации (0; 
1). Следовательно, мы можем говорить о том, что группа стремится к 
такой стадии развития, которая в рамках стратометрической концеп-
ции интрагрупповой активности коллектива, соответствует стадии 
коллектива в

логии. 
Если группа в своем развитии избрала вектор ОС, то это значит, 

что ей присущи следующие показатели: групповой референтности (–1; 0),
етрической сплоченности (0; 1), а ценностные ориентации (–1; 0).  
Если группа в своем развитии избрала вектор ОD, то это значит, 

что ей присущи следующие показатели: групповой референтности (–1; 0
етрической сплоченности (0; 1), а ценностные ориентации (0; 1).  
Если группа в своем развитии избрала вектор ОK, то это зна-

чит, что ей присущи следующие показатели: групповой референтно-
сти (0; 1), социометрической сплоченности (–1; 0), а ценностные 
ориентации (–1; 0). Группа выбрала корпоративное направление 
группового развития (А В. Петровський). Межличностные отноше-
ния характеризуются наличием социальной макро- и микросреды, 
которые были сформированы на предыдущих этапах. Эффективность 
групповой учебной деятельности усложняется за счет различия норм, 
привычек, ценностей, установок, однако
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Если группа в своем развитии избрала вектор ОL, то это значит, 
что ей присущи следующие показатели: групповой референтности (0; 1), 
социометрической сплоченности (–1; 0), а ценностные ориентации (0; 1). 
Ученика-индивида привлекает взаимодействие с другими членами 
группы, ведь за счет нее он удовлетворяет свои социальные потребно-
сти: престиж, власть, принадлежность к сообществу, уважение и др. 

Если группа в своем развитии избрала вектор ОM, то это значит, 
что ей присущи следующие показатели: групповой референтности (–1; 0), 
социометрической сплоченности (–1; 0), а ценностные ориентации (–1; 0).  

Если группа в своем развитии избрала вектор ОN, то это значит, 
что ей присущи следующие показатели: групповой референтности (–1; 
0), социометрической сплоченности (–1; 0), а ценностные ориентации 
(0; 1). Формально положительное направление группового развития, 
которое характеризуется общностью ценностей норм, установок, кото-
рые были приобретены в результате положительного опыта совмест-
ной деятельности, однако эмоциональный компонент межличностных 
отношений носит негативный характер. По мнению В. Г. Панка такой 
этап развития является наименее устойчивым. Опыт совместной дея-
тельности и общения членов группы вызывает быстрые изменения 
групповых признаков. 

Выводы и перспективы исследования. В рамках стратометриче-
ской концепции интрагрупповой активности коллектива на основе 
теоретических разработок отечественных и зарубежных исследований 
нам представилось возможным выделить основные факторы развития 
группы: социометрическая сплоченность, групповая референтность и 
ценностные ориентации группы. Дальнейшие перспективы разработки 
трехфакторной модели развития малой группы нам видятся в деталь-
ной интерпретации возможных путей развития малой группы. 
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Галина Циганенко  
 

РОБОТА З ГРУПОЮ І В ГРУПІ: ПРОСТІР СПІВПРАЦІ  
ТА ДЕСТРУКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

  
Проблема. Використання групової роботи як інструменту само-

розвитку особистості та психокорекції міжособистісних стосунків має 
сталу і досить високу популярність. І це пов’язано не лише з прагма-
тичною фінансовою складовою, а й з особливим позитивним впливом, 
який справляє група на кожного її члена як зокрема, так і в цілому на 
себе як людське системне тимчасове утворення. Проте акцент лише на 
позитиві, на нашу думку, може обмежувати всесторонній аналіз особ-
ливостей її функціонування, натомість корисним є врахування супере-
чливих конфліктних ситуацій, котрі можуть бути як руйнівними, де-
структивними, так і виконувати «контейнуючі (функції – Г. Ц.), що 
будуть деструктивність обмежувати, полегшувати її трансформацію 
всередині групи в терапевтичну сутність … підтримувати її розви-
ток…» [1].  

Ідея написання цієї статті виникла під час опрацювання та ана-
лізу досвіду проведення короткотривалої психодинамічної групи. Саме 
вони й складатимуть основу нашої роботи.  

Метою статті є представлення результатів якісного аналізу 
феноменологічного поля психодинамічної групи (з акцентом на про-
явах довіри і недовіри в ході групової динаміки).  

Для ведучого психодинамічних груп, як досвідченого, так і по-
чатківця, досвід їх організації та проведення змушує, чи то сприяє то-
му, щоб аналізувати його (цей досвід) по завершенні роботи групи, 
зважаючи на позитивні та негативні явища, які мали місце під час її  
проведення.  

Англійський аналітик М. Нітсан у своїй монографії «Анти-
група. Деструктивні сили в групі та їх потенціал» цитує Робіна Скін-
нера, який, порівнюючи групову терапію з індивідуальною та сімей-
ною, називає її більш складною [там само]. Ця складність полягає не 
лише в кількості учасників, а й у тому, що важко уявити, наскільки 

 
    © Г. Циганенко, 2012 
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складні усвідомлені та позасвідомі психічні процеси міжособистісної 
взаємодії можуть приховуватися за видимою зрозумілістю. Проте в цій 
складності та плутаності групових стосунків проявляється і потенціал 
особистісного зростання, бо група пропонує значно більший набір 
партнерів для відтворення патогенних специфічно-діадних ситуації, 
аналіз взаємодії в яких можна досліджувати, долаючи цю патогенність. 
Проте для того, щоб ця «зустріч-взаємодія» відбулася необхідною є 
готовність ризикнути, довіритись іншому, групі. Саме готовність як 
кожного окремого члена, так і групи загалом подолати страх, тривогу і 
недовіру створює культурний (ментальний), за П. Еке, простір – як 
умову ефективності соціального обміну та співробітництва [2]. Група, 
складаючись з людей, утворює новий артефакт, який З. Фукс визначив 
ні чим іншим, як – «сіткою взаємодій, взаємостосунків та взаємокому-
нікацій», і в цій груповій матриці взаємодіють уже не люди як такі, а 
їхні «психічні процеси, як вибіркові зв’язки, що виникають безособо-
во, інстинктивно, інтуїтивно, у своїй основі є позасвідомими, діють 
відповідно до внутрішніх констеляцій та уподобань учасників і є таки-
ми, що визначають цю взаємодію» [3]. Цікавим є і те, що готовність 
учасників групи до стосунків та міжособистісної взаємодії залежить 
від налаштованості чи неналаштованості їхніх емоцій, реакцій, стерео-
типів, інстинктів, які часто можуть не розумітись інтелектуально. Коли 
ж ці реактивовані інстинктивні позасвідомі реакції здобувають фокус 
групового чи особистісного дослідження, вони дістають не лише шанс 
(нагоду) бути впізнаними, а й подібний аналіз може сприяти пошуку 
варіантів виходу за межі звичного реагування і віднайдення нових йо-
го способів. Проте далеко не завжди ці зміни є. На противагу очевид-
ності і потребам у змінах учасники групи можуть, теж позасвідомо, 
чинити їм спротив, уникати їх. 

 Проілюструємо ці процеси на прикладі опису роботи коротко-
термінової психодинамічної групи1. Формат її проведення передбачав 
три зустрічі (сесії) тривалістю 90 хв. кожна. Група була закритою, 
умовою участі в ній була обов’язкова присутність на всіх сесіях. На 
жаль, навіть незважаючи на те, що участь була безоплатною (тут може 
виникати запитання, а може, безоплатність і виявилася демотивуючим 
чинником?), на другу сесію не прийшло два учасники, проте прийшли 
на третю сесію, іще один учасник відмовився від участі в третій групі 
(про ймовірні мотиви їхніх пропусків буде зазначено нижче).  

Основна тематика групової роботи була зосереджена навколо 
актуалізації почуттів і відчуттів у таких аспектах:  

– аналіз як особистісних меж, так і меж інших людей; 

 
1 Підготовка та реалізація ідеї короткотермінової психодинамічної групи з елементами 
психодрами була здійснена спільно з психологом В.О. Бабицькою. 
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– усвідомлення власних потреб, які можуть відрізнятися від соці-
альних очікувань; 

– розуміння інших людей;  
– можливість побачити себе через інших; 
– випробовування нових способів міжособистісної взаємодії. 

Опосередкованою науково-прикладною метою було спостере-
ження за тим, як проявляється довіра та недовіра в міжособистісних 
стосунках і як вона впливає на динаміку індивідуального членства в 
групі та зумовлює розвиток групи як системного явища зокрема.  

Перед стартом роботи групи було проведено переднє інтерв’ю 
з претендентами. Його метою було особисте знайомство, з’ясування 
досвіду групової роботи і, найголовніше, – з’ясування мотивації уча-
сті. З 17 заявлених учасників на інтерв’ю прийшло 9, до участі ж бу-
ло запрошено 8. Одному претенденту було відмовлено, оскільки його 
основною мотиваційною настановою було «добре розважитись, бо є 
вільний час». На нашу думку, така мотивація, ймовірно, могла б за-
важати груповій роботі. Під час переднього інтерв’ю деякі учасники 
ставили ведучим запитання на прояснення, які М. Ю. Кондратьєв 
називав ознаками, за якими «авансується довіра»: безпечність (упев-
неність, що людина не завдасть шкоди іншому), значущість автори-
тетної особи та інформації, а також значущість оцінки самої інфор-
мації [4]. Індикаторами цих ознак були запитання: «А що саме ви 
будете проводити і навіщо?», «Де ви працюєте?», «Який досвід про-
ведення аналогічних груп?».  

Коротка характеристика учасників: молодь від 21 до 23 років, 
приблизно однакова кількість юнаків та дівчат. Провідна мотивація 
участі – самопізнання, розвиток комунікативних навичок, емпатії та 
міжособистісної толерантності. Одного з учасників привабила невідо-
мість, бо «спеціально аналізувати свої взаємини мені не доводилось до 
цього» (під час другої сесії цей учасник уже вагався щодо доцільності 
аналізу власних емоцій та переживань, на третю сесію відмовився 
прийти – цей випадок ми проаналізуємо нижче). Кілька потенційних 
учасників як мотиваційні чинники зазначили необхідність проаналізу-
вати тривогу та негативні переживання під час публічних виступів. 
Більшість із претендентів мали досвід участі в тренінгах, були налаш-
товані виконувати певні вправи, тренувати свої здібності, і їм видава-
лося дивиною, що ведучі групи не навчатимуть «правильних технік 
життя» (цитата прямої мови учасників) та не оцінюватимуть рівень 
розвитку їхніх здібностей.  

Перша сесія була орієнтаційною: учасники приглядались один 
до одного, до ведучих, знайомились. Форматом роботи передбачали-
ся психодраматичні вправи «на розігрів», після яких пропонувалась 
основна частина сесії – представлення індивідуальних ситуацій. Цю 
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частину було запропоновано провести у вигляді «групи Балінта»1. 
Формат роботи передбачав, що учасники, які забажають взяти 
участь, кількома реченнями описують життєву ситуацію емоційно-
насичену, як негативними, так і позитивними, переживаннями. Далі з 
усіх запропонованих обирається один випадок, який набрав біль-
шість голосів членів групи. Формат трьох сесій хоч і обмежував кі-
лькість випадків (по одному на кожну), проте методикою проведення 
передбачалося, що буде пропрацьовано подібний (психотравмуючий) 
досвід навіть у тих, хто лише бере участь у обговорені (через запи-
тання на уточнення та обговорення альтернативних варіантів дій у 
заданій ситуації).  

Блок роботи викликав в учасників як інтерес, так і сум’яття, ди-
скомфорт, страх, тривогу, що проявлялися, з одного боку, в активності, 
а з іншого – у вербальних і невербальних атаках на героя випадку. 
Транспарентизація2 у представленні випадку відбувалася через моно-
лог «із-самим-собою» (переживання щодо того, як герой виглядав в 
очах значущих для себе людей). Як потім виявилось, випадок став не-
сподівано занадто складним як для першої сесії. Складність полягала в 
тому, що учасник, ризикнувши, запропонував відразу третій, за 
С. Джурардом, глибинний рівень саморозкриття (ідеться про внутріш-
ньоособистісні проблеми): невпевненість у власних силах, почуття 
провини за невикористану можливість [цит. за: 5, c. 28]. Залучені до 
обговорення учасники, хоч і прагнули його підтримати, проте браку-
вало доступних вербальних формулювань, які були і психологічно 
безпечними: переважали поради, що і як потрібно роботи було б, щоб 
уникнути подібних переживань. Кроки до порозуміння та групової 
згуртованості були здійснені під час шерінгу, коли учасники аналізу-
вали цю трудність – «стан тимчасового безсилля», що виник внаслідок 
відсутності відповідних комунікативних навичок висловити «розумін-
ня емоційного тону» іншого. Ця спільність подібна до того стану як 
можна умовно назвати «ідентичність переживань» – коли в учасників 
з’являється відчуття того, що через інших у групі вони краще розумі-
ють своє, впізнають себе в них. Для новоствореної групи шерінг став 
виходом із емоційної ізоляції, можливістю розкритися іншим учасни-
кам групи. Для самого ж героя, що представив випадок, це був досвід 
установлення контакту зі своїм таким різним «Я», яке може бути і не-
успішним, помилятись, так і «ризикувати» – здобуваючи щось більше. 

 
1 Метод опрацювання особистих усвідомлених і неусвідомлених конфліктів, які лежать в 
основі болючих переживань, пов’язаних з міжособистісними професійними та іншими 
ситуаціями. 
2 Транспарентизація (від англ. transparent – ясний, чіткий) – цілеспрямоване самороз-
криття (самопроявлення, самодемаскування). 
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Зазначені процеси в психотерапії мають назву «керувати своїм жит-
тям» і є певними індикаторами довіри до себе.  

Друга сесія була свого роду буфером протиріч між членами 
групи та членами групи і ведучими. Найбільш яскравим його проявом 
стало уникання. Незважаючи на формат укладеного контракту – відві-
дувати всі три сесії, на другу не прийшли два учасники (серед них той, 
хто представляв випадок на першій сесії). Під час шерингу члени гру-
пи згадували відсутніх із суперечливим хвилюванням: з одного боку, 
їм було шкода, що немає змоги дізнатись і підтримати героя, а з іншо-
го – була злість на те, що порушується домовленість. Хочемо зазначи-
ти, що ці обговорення хоч і мали негативну тональність, проте створи-
ли сприятливе підґрунтя для подальшої роботи, а саме настанову «го-
ворити чесно і відверто про те, що хвилює». Простір групової роботи 
було заповнено протиріччям між довірою, як відкритістю до нового 
досвіду, до членів групи, до ведучих, які допустили подібне, – і недо-
вірою, яка блокує вихід за межі свого відносного досвіду, обмежує 
доступ до ресурсів якими користуються інші учасники, чим знижуєть-
ся особистісні та групові можливості віднаходити інші способи реагу-
вання на кризову ситуацію.  

Взявши до уваги досвід попередньої сесії, група обрала для ана-
лізу випадок у вигляді діалогу, де пропонувалось пошукати розуміння 
мотивів поведінки іншої людини. Спочатку було розглянуто власне 
анамнез (так званий рівень «біографічної трибуни»), потім пішли фан-
тазії, що символізували внутрішні уявлення стосунків між рідними 
героїні випадку – «чому так відбувається», «чому у мене є негативні 
переживання цієї ситуації». Можна було фіксувати як долався страх 
самопред’явлення, якими переживаннями супроводжувалось відчуття 
звільнення від цього страху, як відбувалась певна, ледь вловима, 
об’єктивація ситуації та особливостей емоційного та символічного 
через призму реальності бачення іншими цієї сутності стосунків ситу-
ації героїні. За психодраматичним розігруванням запропонованої ситу-
ації героїня слідкувала з величезним інтересом, шукала і віднаходила 
нові сторони її розуміння. Процедура шіренгу виявилась корисною як 
для аналізу реалізації запиту, так і для розкриття переживань інших 
учасників, які додавали до розуміння мотивів поведінки реальних ге-
роїв запропонованого випадку. Учасниця, що представляла його, наго-
лосила, що «отримала досвід прийняття від групи», і це «додало її го-
товності досліджувати свій внутрішній світ, який зіштовхується зі сві-
том інших у близькому (сімейному) оточені».  

Для одного учасника (саме він відмовився від участі в завер-
шальній сесії) ця робота виявилась чи то заважкою, фруструючою, чи 
то досвід символізації та вербалізації своїх емоцій та іншої людини 
викликав депривацію такої амплітуди, яку він хоч і проговорив, про-
те відмовився від подальшої участі. Можливо для цього учасника 
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група не могла стати місцем для дослідження природи власних пере-
живань, і для нього кращою була би індивідуальна робота. Але то не 
відомо. нажаль. 

Третя, заключна сесія, була за своєю внутрішньою динамікою 
достатньо глибинною. Це проявлялось і у якості опрацьованого особи-
стісного матеріалу, і за рівнем відвертості, спонтанності та самороз-
криття членів групи. Особливо корисним стало повернення учасників, 
що були відсутні на другій сесії. На шерінгу вони проговорити свої 
переживання тривоги саморозкриття, до якої вони виявились не гото-
вими під час першої сесії, натомість цікавість та готовність ризикнути 
додало сил зробити «зусилля для подолання тривоги, хоча це і склад-
ний для мене процес» (пряма мова одного з учасників).  

Особливі глибинні переживання загострила розігріваюча вправа 
«Враження» [6, с. 106]. Її застосування на цьому етапі зумовлено тим, 
що учасники вже могли спиратися не лише на перші враження від зна-
йомства, а й отримали підтвердження того, що група може бути безпе-
чною і давати підтримку тоді, коли учасник потребує цього. Аналізу-
ючи, після вправи, свої почуття учасники говорили про вірні, так і по-
милкові враження про партнера. У формуванні враження, як правило, 
спирались на певні перевірені досвідом стереотипні уявлення, які в 
даній ситуації могли бути і помилковими, в когнітивній соціальній 
психології таке явище має назву «помилка атрибуції».  

На хвилі рефлексії вправи та актуалізації обговорення питань 
визначення своїх границь ведучими було запропоновано перейти до 
наступного етапу завершальної сесії – аналітичного інтерв’ю. І тут 
трапилась цікава ситуація, група відібрала із запропонованих на обго-
ворення учасників випадок того, члена групи, який пропустивши другу 
сесію, прийшов на третю. Суть її складала актуальна сутичка з одним 
із батьків, що проявлялась у надконтролі та опіці над вже дорослим 
сином. Як виявилось під час аналітичного моделювання ситуації та 
шерінгу, дана тема була дуже колізійною та болючою для багатьох 
учасників. Контроль та опіка розцінювалась як певне психологічне 
насилля, яке вчинялось у дитинстві та продовжує здійснюватись і на 
вже дорослих дітей. Таким чином, порушення емоційних границь вна-
слідок психологічного насилля (так звані симбіотичні стосунки) нега-
тивно відзначаються на саморозумінні, заважає дорослій автономності. 
Хоча симбіоз може розглядатися як турбота та піклування, як містична 
ситуація спорідненості душ, проте в психологічному плані це є екст-
ремальна форма взаємозалежності, при якій дитині, а потім вже і доро-
слому, важко віднайти індивідуальність, бо домінує стійка недовіра до 
себе та до світу, який або зраджує або поглинає [7]. В той же ще час 
гармонійне поєднання довіри та недовіри закладає базове підґрунтя 
для дорослішання і зрілої автономії, допомагає формуванню стійкого 
власного «Я». Ця завершальна робота викликала багато інсайтів, хара-
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ктер яких добре ілюструє цитата С. Славсона, «групові ефекти є гли-
бокими і без інтерпретацій, коли зміни в собі усвідомлюються самі 
собою, при співставленні минулих мотивів й поточних реакцій…коли 
пізнання себе розвивається через досвід різноманітних міжособистіс-
них стосунків».  

 Висновки. Аналізуючи динамічні та психологічні процеси під 
час проведення короткотермінової психодинамічної групи, можна зро-
бити певні узагальнення: 

на рівні особистості – робота у групі сприяє актуалізації рефле-
ксивного та позасвідомого ядра, що проявляється як на конструктив-
ному розвивальному рівні, так і через деструктивні реакції. Перший 
характеризується аналізом та дослідженням власних стереотипів пове-
дінки й традиційного емоційного реагування в них, а другий – перери-
ванням чи униканням міжособистісної взаємодії;  

на рівні групи – глибина і допустимий ступінь дослідження ін-
дивідуальних та групових суперечностей, з якими неминуче стикають-
ся її члени, залежить від ряду факторів. Одним із яких є оптимальне з 
погляду збереження групи співвідношення групової та індивідуальної 
довіри й недовіри, другий стосується потенціалу групи допомагати 
контейнувати та обмежувати свій деструктивний потенціал, викорис-
товувати внутрішньогрупову агресію, трансформуючи її в терапевтич-
ний потенціал розвитку групи та кожного її члена зокрема. 
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Юлія Чаплінська   
 

ОБРАЗ СІМ’Ї МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ 
  
Проблема. Складна соціально-економічна ситуація в країні, 

нестабільність загального рівня життя вкрай загострили проблему 
сімейних взаємин. Дослідження сімейно-родинних стосунків, які 
зазнали значних трансформацій разом з усім нашим суспільством, є 
надзвичайно важливим на сучасному етапі. Актуальність дослі-
джень у царині сімейної проблематики зумовлена загальною кри-
зою сім’ї, яку відзначають педагоги, психологи, соціологи та демо-
графи. Ця криза є доволі поширеною, особливо це стосується моло-
дих сімей (В. І. Зацепін, З. Г. Кисарчук, В. А. Cисенко, А. Г. Харчев). 
Очевидно, що за таких умов необхідними є ґрунтовні дослідження 
сучасної молодої сім’ї та пошук ресурсів для подолання негативних 
явищ. І саме необхідність цілеспрямованого вивчення зазначених 
питань як на емпіричному, так і теоретичному рівнях у контексті 
української ментальності, їх актуальність у сучасних умовах кризи 
сім’ї зумовили дослідження цієї теми.  

Метою статті є уточнення феноменологічного поля процесу 
сприймання, розширення понять «образ сім’ї» та визначення особли-
востей сприймання образу сім’ї молодим подружжям.  

«Образ сім’ї» вивчали Є. Ю. Макарова, Н. А. Круглова, 
Н. В. Панкова, Л. Г. Попова [1–3]. Цей феномен впливає на побудову 
дитячо-батьківських відносин і на позицію та поведінку в майбутній 
сім’ї. Актуальність теми «образ сім’ї» pумовлена її безпосереднім 
впливом на становлення і розвиток особистості. «Образ сім’ї» – це 
своєрідна сімейна самосвідомість, найважливішою функцією якої є 
регуляція поведінки сім’ї на основі узгодження позицій окремих її 
членів (Т. М. Мішина). «Образ сім’ї» – видове поняття щодо поняття 
«образ світу», тому йому властиві такі риси, як категориальність і про-
гностичність, необхідні для формування в дитини ідеальних уявлень і 
власних очікувань про сім’ю. «Образ сім’ї» має у своїй основі три 
складові: когнітивну, емоційну та поведінкову [4].  

Когнітивна складова «образу сім’ї» відрізняється тим, що інфор-
мація в ній перебуває на рівні переконань. Перш за все це переконання в 
пріоритетності будь-яких цілей, типів і форм поведінки, а також упевне-
ність у пріоритетності будь-яких об’єктів у деякій ієрархії. 

Емоційна складова реалізується в емоційному забарвленні та 
оцінювальному ставленні до явища, що спостерігається. Емоційний 
аспект, що визначається переживаннями і почуттями людини, показує 
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значущість тієї чи іншої цінності; він є своєрідним маркером визна-
чення пріоритетів.  

Поведінкова складова може бути як раціональною, так і ірраці-
ональною; головне в ній – спрямованість на: реалізацію ціннісної оріє-
нтації, досягнення значущої мети, захист тієї або іншої суб’єктивної 
цінності тощо. 

Образ сім’ї впливає на сприймання людиною стосунків. Говоря-
чи про сприймання взаємин у цілому, потрібно розмежовувати такі 
поняття, як сприймання стосунків, один одного у взаєминах та сім’ї в 
цілому. І мати на увазі, що кожна зі складових має два рівні – «ідеаль-
ний» і «реальний». Розгляньмо їх детальніше.  

«Образ сім’ї» є частиною «образу світу» і також охоплює низку 
складових. На мою думку, їх можна поділити на три групи: індивідуа-
льно-психологічні, соціально-психологічні та партнерсько-стосункові 
 (див. рис.).  

 
Рис. Схема компонентів «Образу сім’ї» 

 
До індивідуально-психологічних складових належать: образ вла-

сного Я, Я у взаємовідносинах з партнером, образ Я у батьківській сім’ї; 
до партнерсько-стосункових: стосунки, образ партнера та Ми в бать-
ківських сім’ях; до соціально-психологічних: батьківська сім’я, культ 
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предків, дитячо-батьківські взаємини, Соціальні та культурні стерео-
типи, етнічні та національні особливості, релігійні особливості.  

Центральною постаттю образу сім’ї є батьківська родина. Вона 
перетинається майже з усіма складовими, окрім релігійних особливос-
тей. Хоча так історично склалося в нашому суспільстві, що релігійна 
складова життя досить значна, але усе ж таки зріла особистість нині 
сама вирішує, яку релігію сповідувати і яке місце їй відвести у своєму 
житті. Тому релігійні особливості були об’єднані з образом власного Я 
та етнічно-національними особливостями. Оскільки на поведінку в 
майбутній сім’ї значною мірою впливає батьківська сім’я, то доцільно 
розглядати компоненти, які цю сім’ю створюють, і те, що вона передає 
своїм дітям. Культ предків можна вважати основою всього – бо це 
перш за все всі свідомі чи несвідомі традиції, вірування, міфи, хворо-
би, сімейні сценарії, що передаються із покоління в покоління (метод 
генограми).  

На рівні з культом предків стоять суспільно-культурні сте-
реотипи. Сім’я – це зменшене відображення суспільства і того, що 
культивується в ньому так само проростатиме і у родині. Етнічні та 
релігійні особливості – дуже специфічні складові, тому що для ко-
жного народу особливості поводження в родині є різними. Україн-
ські дідусі та бабусі ніколи в житті не будуть брати зі свої дітей 
гроші за те, що вони сидять з онуками, так як це б робили, напри-
клад, німці. Дитячо-батьківські взаємостосунки міцно пов’язані як 
із батьківською сім’єю, з культом предків, так і з суспільно-
культурними стереотипами. Ми розглянули взаємозв’язки соціаль-
но-психологічних компонентів, на індивідуально-психологічних ми 
детально зупинятися не будемо, на цю тему було проведено досить 
досліджень, а ось партнерсько-стосунковий компонент спробуємо 
деталізувати.  

Сприймання стосунків:.  
Стосунки – цілісна система індивідуальних вибіркових, свідо-

мих зв’язків особистості з різними сторонами об’єктивної дійсності, 
що охоплюють три взаємозалежні компоненти: ставлення людини до 
людей, до себе, до предметів зовнішнього світу. 

Нас цікавлять перші два. І якщо компонент ставлення до себе 
нас цікавить лише з точки зору його наявності в системі сприймання 
«образу сім’ї», то ставлення людини до іншої людини буде розгляда-
тися нами більш детально. Стосунки у сімейних парах, зазвичай пе-
редбачають кохання, турботу, емоційну підтримку та лідерську пози-
цію (відповідальність за прийняття рішень): 

Кохання. Оскільки нами розглядається молода сім’я, то доціль-
ніше було б говорити не про кохання, а про закоханість, що супрово-
джує пару на перших етапахстосунків. У період закоханості для людей 
не існує різниці між «я» і «ти». Нема відмінності між мною і світом. 
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Немає кордонів, немає перегородок. Немає окремої особистості. Пара 
прагне до злиття, до повного розчинення в партнері. 

Морган Скотт Пек вважає, що сутність феномена закоханості 
полягає в тому, що на деякій ділянці руйнуються кордони Его і люди-
на може злити свою особистість з особистістю іншої людини [5]. Він 
пов’язує екстазність цього переживання з руйнуванням відчуття само-
тності, яке більшу частину життя переживає кожна людина.  

Вважається, що у деяких стосунках (але, безумовно, не у 
всіх) закохатися – це крок назад, регресія. Переживання єдності з 
коханою людиною є відлунням того часу, коли немовля перебуває у 
стані єдності з матір’ю. У процесі злиття люди знову переживають 
відчуття всемогутності, від якого їм довелося відректися у період 
розставання з дитинством. Все здається можливим! Об’єднуючись з 
коханим (коханою), люди відчувають себе здатними подолати будь-
які перешкоди. Майбутнє уявляється виключно світлим. Нереаль-
ність цих почуттів – коли люди закохані – точно тієї ж природи, що 
і нереальність почуттів дворічного монарха з необмеженою владою 
над сім’єю і всім світом. Але раніше чи пізніше під натиском що-
денних проблем особистість заявить про себе – і закохані почина-
ють помічати різницю між ними (ті, індивідуально-психологічні 
особливості, що притаманні всім людям). І кожен з них в глибині 
душі починає з болем осягати, що не він один належить своєму ко-
ханому, що у цієї істоти (коханого) є і надалі будуть свої бажання, 
смаки, забобони і звички, відмінні від його власних. Так, Морган 
Скотт Пек вважав, що один за одним, поступово або швидко, відно-
влюються кордони Его; поступово або швидко партнери розуміють, 
що розлюбили один одного. І знову опиняються двома окремими 
індивідами. І тоді починається або знищення всіх сполучних ниток, 
або тривала праця справжнього кохання. 

Турбота. Ролло Мей вважав початком взаємостосунків між лю-
дьми турботу. Хоча вона йде далі кохання, але починаються всі стосу-
нки з неї. Турбота означає відношення участі, коли існування іншого 
має сенс для вас; відношення присвяти, що приймає кінцеву форму 
бажання отримати насолоду в іншому або, в крайньому випадку, пост-
раждати за іншого [6].  

Емоційна підтримка. Однією з особливостей сімейних стосун-
ків є можливість задоволення в них потреби в емпатії, повазі, визнанні 
та емоційному переживанні.  

Емоційна підтримка для партнера – це прийняття його чле-
нами сім’ї, визнання його особистісної, людської цінності і значу-
щості незалежно від того, якими якостями він володіє, хворий він 
або здоровий. Шлюбний партнер приймається коханою людиною 
таким, яким він є насправді, визнається як самостійна особистість зі 
своїми думками, досвідом і переживаннями, хоча, залишаючись 
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самим собою, він може відрізнятися від інших. Емоційна підтримка, 
не заперечуючи конфронтації і критики, дуже важлива для функці-
онування сім’ї, так як атмосфера, що виникає завдяки їй, наповнена 
взаємною зацікавленістю, довірою і розумінням. Вона створює не-
обхідні передумови для ослаблення захисних механізмів, подолання 
тривоги і страху.  

Лідерство. Найбільш поширеною моделлю лідерства в сім’ї ра-
ніше був патріархат – такий уклад, за яким чоловіки були «домінант-
ним елементом» у сімейному, господарському та суспільному житті. 
За такої моделі шлюбу чоловік – голова сім’ї. Але це твердження в 
багатьох сучасних шлюбах втратило актуальність. Сьогоднішні жінки 
в більшості випадків працюють, стають фінансово незалежними від 
чоловіків, при цьому продовжують вести господарство і виховувати 
дітей. Взявши на себе всі ці функції, жінки починають претендувати на 
лідерство в сім’ї, бажаючи приймати рішення одноосібно.  

Інша модель взаємовідносин дуже поширена в сучасних шлю-
бах, коли жінка намагається перейняти лідерські позиції. Заробляючи 
нарівні з чоловіком або більше, виховуючи дітей та облаштовучи до-
машній побут, жінка починає пригнічувати партнера, захоплюючи йо-
го сферу сімейних обов’язків. Чоловік намагається протистояти тиску, 
звідки й виникають проблеми. У таких ситуаціях, якщо подружжя не 
володіє високою культурою спілкування,  конфлікти неминучі.  

Третьою моделлю можна вважати рівне становище подружжя з 
високою культурою спілкування. Бути лідером – це означає брати на 
себе відповідальність за членів сім’ї, приймати рішення і йти на комп-
роміси. У разі виникнення спірних питань подружжя цілком може до-
мовитися і погодитися завдяки етиці та здатності до аналізу ситуації. 
Такі сім’ї визначаються як егалітарні. 

Існує також поняття офіційного і формального лідерства. Про-
блемою багатьох сімей є власне Я кожного з подружжя, яке не дає 
піти на компроміс. Офіційний лідер, як правило чоловік, так уже іс-
торично склалося в нашому суспільстві, але не завжди він є істинним 
головою в родині. Мистецтво лідерства полягає в умінні надати офі-
ційному лідеру ілюзію переваги, тоді як неформальний лідер залиша-
ється в тіні, але насправді має силу й авторитет. Таку роль неформа-
льного лідера виконують в основному жінки. Вони дають чоловікові 
відчуття ведучого в сім’ї, який насправді є тим, кого ведуть. Таку 
манеру поведінки використовують люди, що мають гострий розум і 
адекватне внутрішнє Я, які дозволяють керувати процесом, залиша-
ючись на других позиціях. 

Сприймання одне одного. Обираючи шлюбного партнера, люди 
оперують образом власних батьків. Це відбувається тому, що людина 
навчається прилаштовуватися до певної моделі поведінки з певною 
людиною. І найбільш безпечний спосіб існування для неї саме в звич-
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ній моделі поведінки. От люди і шукають таких партнерів, які б відпо-
відали їх звичному способу життя.  

Але, поряд із знайомими патернами батьківської поведінки, на 
вибір шлюбного партнера також впливають привнесені суспільством 
або індивідуально психологічними особливостями саме цієї людини 
когнітивні компоненти (бажані риси, якими має володіти майбутній 
партнер). Наприклад, уявлення про те, чи має він палити чи ні, займа-
тися спортом (якщо так, то яким саме), буде він любителем кіно або 
театру і т.ін.  

Ще одним чинником, що має істотний вплив, є досвід першої 
закоханості, перших стосунків з протилежною статтю. Вважається, що 
цей досвід повинен мати лише романтичний характер і ні в якому разі, 
для розвитку здорової, гармонійної особистості, у ньому не повинно 
бути сексуального компоненту (зазвичай досвід стосунків з протилеж-
ною статтю, в якому є сексуальний компонент, пов’язаний з розбе-
щенням).  

Саме на цих основах формується уявлення про образ ідеального 
партнера.  

І на перших етапах закоханості людям властиве створення прое-
кції свого ідеального образу партнера на реально існуючого. Такі дії 
вносять елементи деструкції в стосунки («Ти не такий(а), якою я уяв-
ляла(в)!»). З часом проекції мають тенденції танути, оголюючи парт-
нера з його недоліками та перевагами, і тоді вже від самої пари зале-
жить: чи буде розчарування настільки глибоким, що потрібно закінчу-
вати стосунки, або ж навчитися знаходити компроміси та розвивати 
взаємини з цим партнером (недоліки якого можете терпіти). 

Сприймання сім’ї. Розглядаючи рівні сприйняття «образу сім’ї» 
ми виділяємо три компоненти: батьківська сім’я; ідеальна сім’я; реа-
льна сім’я.  

Значення «образу сім’ї» полягає в тому, що відповідно до обра-
зів батьків у дитини складається уявлення про себе, самооцінка; за до-
помогою формування «образу сім’ї» дитина засвоює життєві цінності. 
Образи не тільки відображають якийсь минулий досвід, а й самі фор-
мують, будують майбутнє. А саме виникнення і розпад сім’ї залежать 
від домагання, міфологічних настанов членів сім’ї. Н. Пезешкіан, 
Е. Берн, А. Зонд виявили неусвідомлювану тенденцію повторювати 
модель стосунків своїх батьків у власній родині. Таким чином, можна 
говорити про зв’язок актуального «образу сім’ї» у дитини, актуального 
і ретроспективного «образів сім’ї» батьків.  

Альфред Адлер вважав, що роль, яку кожен з членів подружжя 
грав у батьківській сім’ї (порядок народження, стать) характеризує 
його стосунки у шлюбі. З цієї точки зору подружні зв’язки можуть 
бути комплементарними, частково комплементарними і не комплемен-
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тарними. В останньому випадку джерела конфліктів лежать у площині 
боротьби за верховенство в родині. 

Образ Ідеальної сім’ї формується на основі досвіду батьківської 
сім’ї. Тому що саме вона дає перші уявлення про те, як будуються сто-
сунки, саме вона закладає підвалини того, як в майбутньому людина 
будуватиме власні стосунки. Майже всі стереотипи та поведінкові па-
терни людина бере з досвіду перебування у вирі стосунків своїх бать-
ків: як потрібно вирішувати конфлікти, що входить у обов’язки чоло-
віка та дружини, як потрібно ставитись до осіб протилежної статі, 
«правильний» рецепт виховання дітей. Або ж якщо батьківська сім’я 
була невдалим прикладом, людина шукає для наслідування інший 
приклад, протилежний тому, що вона бачила у власній родині.  

Реальна сім’я – це вже динамічна структура. Бо зустрічаються дві 
людини з різним досвідом батьківських сімей, з відмінними індивідуа-
льно-психологічними особливостями, навіть можливо з діаметрально 
протилежними уявленнями про розподіл сімейних ролей, і їм потрібно 
якось створити власні продуктивні шлюбні стосунки. Людям, у яких 
батьківські сім’ї вкладали приблизно однакові ідеї та патерни, будуть 
створювати сім’ю з прогнозом на низький рівень конфліктогенності. А в 
сім’ях, в яких, навпаки, батьківські настанови мають протилежний век-
тор – рівень конфліктогенності буде досить високим. Наприклад в сім’ї, 
де слово матері відігравало вирішальну роль, дочка вбере в себе цю осо-
бливість, і якщо сім’ї її чоловіка все вирішував батько, то в новостворе-
ній сім’ї буде відбуватися постійна боротьба за владу. 

Висновки. Отже, актуальність теми «образ сім’ї» зумовлена її 
безпосереднім впливом на становлення і розвиток особистості. Дитя-
чо-батьківські стосунки впливають на побудову «образу сім’ї» і на 
позицію поведінки в майбутній сім’ї. «Образ сім’ї» – це своєрідна сі-
мейна самосвідомість, найважливішою функцією якої є регуляція по-
ведінки сім’ї на основі узгодження позицій окремих її членів.  

Говорячи про сприймання взаємин у цілому, потрібно розрізня-
ти такі поняття, як сприймання стосунків, сприймання одне одного в 
цих стосунках та сприймання сім’ї. Сприймання стосунків та одне од-
ного має два ріні – «ідеальний» і «реальний», а сприйняття сім’ї – три: 
образ батьківської, ідеальної та реальної сімей. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ  СВІТ  ОСВІТИ  
 
 
 

Людмила Бегеза   
 

ВПЛИВ СОЦІОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ ТА ЕМОЦІЙНОЇ 
ЕКСПАНСИВНОСТІ НА РІВЕНЬ АДАПТОВАНОСТІ 

ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

  
Проблема. Адаптація – це процес активного пристосування осо-

бистості до умов середовища та результат цього процесу. І. К. Кряжева, 
вивчаючи проблему соціальної адаптації, зазначає, що «адаптація пе-
редбачає включення особистості в соціальне середовище через отри-
мання статусу, місця в соціальній структурі суспільства…» [1, с. 3–5.]. 
Розкриття змісту соціально-психологічної адаптації відбувається через 
аналіз таких категорій, як: соціальний статус, позиція в колективі, со-
ціально-психологічна роль у системі міжособистісних взаємовідносин.  

Оскільки практичний психолог професійно-технічного навчаль-
ного закладу взаємодіє з різними соціальними групами, то він одноча-
сно може мати декілька статусів, що впливає на його соціально-
психологічну адаптацію. 

Метою статті стало дослідження впливу соціометричного 
статусу та емоційної експансивності на рівень адаптованості практич-
ного психолога професійно-технічного навчального закладу. 

У соціальній структурі людина займає декілька позицій, кожна з 
яких зумовлена правами та обов’язками. Статус віддзеркалює той на-
бір конкретних дій, що їх виконує людина в процесі міжособистісної 
взаємодії. У літературі розглядається два типи соціальних статусів: 
приписані  /  вроджені та набуті  /  досягнуті. 

Відповідно до загального задуму дослідження, наш науковий ін-
терес був спрямований на з’ясування соціометричного статусу, позиції 
та емоційної експансивності практичного психолога професійно-
технічного навчального закладу в міжособистісних і міжгрупових вза-
єминах. 

Для визначення типології соціальної поведінки членів педагогі-
чних колективів, ступеня їх соціально-психологічної сумісності та ста-
тусу нами було застосовано соціометричну процедуру – непараметри-
чну соціометрію та референтометрію. У літературі існує декілька варі-
антів методики (Н. В. Бахарева, І. П. Волков, М. Н. Корнєв, С. Г. Оль-
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шевський, В. Г. Панок). Ми скористалися методикою «Шкала прийня-
тності» Н. В. Бахаревої, удосконаленої В. Г. Панком. Нашим завдан-
ням стало, використовуючи непараметричну соціометрію,  визначити 
особистісні індекси: індекс соціометричного статусу i-го члена (Agr 
(St)) та індекс емоційної експансивності j-го члена (Ap). 

Емоційна експансивність – це ставлення особистості до кож-
ного члена та групи в цілому, показник соціально-психологічних 
властивостей суб’єкта комунікації в групі, що характеризує поведін-
ку особистості в соціальному мікросередовищі та виражає потребу 
особистості в спілкуванні. Емоційна експансивність фіксує соціаль-
но-психологічні відносини особистості в групі, її роль у спілкуванні з 
іншими [2, с. 25]. 

За методикою Н. В. Бахаревої «Шкала прийнятності» респонде-
нти відповідали на запитання непараметричної соціометрії, оцінюючи 
кожного члена колективу. Було запропоновано п’ять критеріів: «цю 
людину в групі я: 1) залишив би обов’язково, у першу чергу; 2) також 
хотів би залишити; 3) міг залишити, а міг би і не залишити (байдуже); 
4) скоріше не залишив би; 5) ні в якому разі не залишив би» [3, с. 98].  

Оскільки адаптація – це процес взаємного впливу особистості і 
соціального середовища, то результатом адаптованості, в рамках на-
шого дослідження, буде задоволеність очікувань учасників навчально-
виховного процесу від взаємодії із спеціалістом психологічної служби. 

Процедура проведення непараметричної соціометрії передба-
чала оцінку респондентами (адміністрація, педагогічні працівники, 
майстри, учні, психологи) трьох запитань, зміст яких полягав у оцін-
ці опитуваних ставлення до колег (учні – до педагогічних працівни-
ків) від загального професійно-методичного змісту до особистісного, 
тобто виявлення системи взаємодії членів колективу в значущих си-
туаціях спільної діяльності та спілкування. Перше запитання містило 
організаційно-методичний зміст, друге запитання носить характерис-
тику виконання функцій та посадових обов’язків, а третє – характе-
ризує довіру респондента до членів колективу при вирішенні особис-
тої проблеми.  

Розглянемо та проаналізуємо кількісні показники: були опитані 
практичні психологи професійно-технічних навчальних закладах від-
повідно до чотирьох напрямків адаптаційного процесу, а саме: «пси-
холог – адміністрація», «психолог – педагогічні працівники», «психо-
лог – майстри», «психолог – учні». 

Відповіді респондентів (члени адміністрації) на перше запитан-
ня анкети («Вам потрібно провести педраду на тему: «Розвиток психо-
лого-педагогічної компетентності педагогічних працівників». До кого 
із членів колективу Ви звернулись би по допомогу?») перебувають в 
інтервалі від –0,38 до +0,38 (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Соціометричний статус практичного психолога в системі 
взаємовідносин «Адміністрація – практичний психолог» 
 

Адміністрація 
1-ше запитання 2-ге запитання 3-тє запитання 

№ 
з/п 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Ψ1 0,25 0,25 - 0,25 0,5 - -0,5 - - 
Ψ2 -0,38 0,25 - -0,25 0,5 - 0,25 0,75 - 
Ψ3 -0,38 0,25 - 0,5 - - -0,5 - - 
Ψ4 0,38 0,25 - 0,5 - - -0,5 - - 

 
Друге запитання анкети («Учень Вашого навчального закладу 

скоїв крадіжку. До кого із членів педколективу Ви звернулись би по 
допомогу?») має вищі показники: результати статусу психологів варі-
юють від –0,25 до +0,5. При оцінці третього запитання («У Вас виник-
ла особиста проблема. До кого із колег Ви звернетеся по допомогу?») 
показники статусу мали найнижчі результати у першого, третього і 
четвертого психологів(Agr (St) = –0,5). Проте попри від’ємні показни-
ки статусу в першому й другому запитаннях, другий психолог у тре-
тьому запитанні отримав позитивний статус: 0,25  

Соціометричні показники (Ap, Agr (St)) можуть бути в інтервалі 
–1 +1. Використовуючи додаткові коефіцієнти (Agr (St)/н (U), Agr 
(St)/0 (ZC)), статус практичних психологів можна охарактеризувати 
таким чином: група адміністрації навчального закладу емоційно стри-
мано ставиться до психолога, а додатковий коефіцієнт невизначеності 
(Agr (St)/н (U)) вказує на те, що члени адміністрації ще не визначилися 
щодо своєго ставлення до практичного психолога. Відсутність коефі-
цієнта байдужості демонструє сприйняття спеціаліста.  

Таким чином, показники соціометричного статусу практичного 
психолога за «Шкалою прийнятності» зумовлені функціональними 
очікуваннями та емоційним сприйняттям членами адміністрації особи-
стості практичного психолога навчального закладу.  

Розглянемо статус практичного психолога серед майстрів (табл. 2). 
У порівнянні із групою «адміністрація» серед майстрів показ-

ники статусу практичного психолога у першому і другому запитан-
нях перебувають в інтервалі від 0,29 до 0,69. Високі показники за 
додатковою шкалою «невизначеність» (Agr (St)/н (U)) демонструють 
невеликий досвід співпраці із практичним психологом, тобто потрі-
бен певний час для визначення ставлення до спеціаліста психологіч-
ної служби.  
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Таблиця 2 
Соціометричний статус практичного психолога в системі  

взаємовідносин «Майстри – практичний психолог» 
 

Майстри 
1-ше запитання 2-ге запитання 3-тє запитання 

№ 
з/п 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Ψ1 0,45 0,23 0,05 0,69 0,10 - -0,24 0,48 0,05 
Ψ2 0,37 0,18 - 0,61 0,05 - -0,05 0,26 - 
Ψ3 0,40 0,18 - 0,59 0,12 - 0 0,5 - 
Ψ4 0,29 0,41 - 0,61 0,05 - 0,12 0,53 - 

 
Розглянемо статус спеціаліста психологічної служби серед пе-

дагогічних працівників (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Соціометричний статус практичного психолога в системі  

взаємовідносин «Педагогічні працівники – практичний психолог» 
 

Педагогічні працівники 
1-ше запитання 2-ге запитання 3-т запитання 

№ 
з/п 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

єAgr 
(St)/0 
(ZC) 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Ψ1 0,35 0,28 0,28 0,28 0,57 0,14 -0,21 0,57 - 
Ψ2 0,44 0,19 0,13 0,47 0,19 0,06 0,28 0,31 0,13 
Ψ3 0,12 0,24 0,18 0,06 0,18 - -0,29 0,41 - 
Ψ4 0,25 0,21 - 0,36 0,29 - 0,11 0,5 - 

 
Результати тестування за «Шкалою прийнятності» демонструють 

порівняно низькі показники статусу психологів серед педагогічних пра-
цівників у перших двох запитаннях та від’ємні показники – у третьому 
запитанні.  

Для аналізу статусу практичного психолога серед учнів ми ско-
ристалися референтометричною методикою (табл. 4). 

Отримані дані свідчать про те, що показники соціометрично-
го статусу практичних психологів у першому і другому запитаннях 
перебувають у межах від 0,27 до 0,44. Разом з тим результати ста-
тусу в третьому запитанні варіюють від 0,48 до 0,69. Це найвищі 
показники серед учасників діагностування. Тобто, уявно перебува-
ючи у двох заданих ситуаціях (запитання 1: «Ви не зрозуміли мате-
ріал уроку? До кого із педагогічних працівників Ви звернулись би 
по допомогу?»; запитання 2: «Ви погано написали контрольну ро-



Психологічний світ освіти 

 

 193

боту зі спеціальності і хотіли б виправити оцінку. До кого із педа-
гогічних працівників Ви звернулись би за допомогою у вирішені 
цієї проблеми?»), 41,3 % учнів за допомогою звернулись би до пе-
дагогів, 43,4 % – до майстрів, до психолога – 29–46 % учнів профе-
сійно-технічних навчальних закладів. Однак у вирішенні особистої 
проблеми (запитання 3: «Ви посварились із дівчиною (хлопцем), 
але хотіли б зберегти стосунки: До кого Ви звернулись би по допо-
могу?») 48 – 69 % опитаних учнів прийшли б по допомогу до пси-
холога їхнього навчального закладу. 

 
Таблиця 4 

Соціометричний статус практичного психолога в системі  
взаємовідносин «Учні – практичний психолог» 

 
Учні 

1-ше запитання 2-ге запитання 3-тє запитання 
№ 
з/п 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Agr 
(St) 

Agr 
(St)/ 
н (U) 

Agr 
(St)/0 
(ZC) 

Ψ1 0,27 0,31 - 0,36 0,12 - 0,48 0,11 - 
Ψ2 0,34 - - 0,39 0,13 - 0,63 0,12 - 
Ψ3 0,29 0,28 - 0,32 0,04 - 0,52 0,11 - 
Ψ4 0,46 0,11 - 0,44 0,21 - 0,69 0,14 - 

 
Таким чином, соціометричний статус є показником значущості 

особистості у колективі. Практичний психолог навчального закладу 
має декілька статусів, залежно від кількості груп, з якими взаємодіє 
спеціаліст психологічної служби. Однак, серед сукупності статусів є 
лише один, який буде визначати стиль міжособистісної взаємодії та 
професійної діяльності практичного психолога. 

Емоційна експансивність характеризує відносини особистості та 
членів колективу. Для визначення ступеню потреби у спілкуванні та 
міри психологічної активності при реагуванні на соціальне середови-
ще, респондентам (практичним психологам) було запропоновано оці-
нити своє ставлення до членів колективу, відповідаючи на запитання 
анкети. Серед запропонованих 4 запитань, перші три – запитання для 
оцінки ставлення практичного психолога до членів педагогічного ко-
лективу, четверте запитання має на меті оцінити емоційну експансив-
ність практичного психолога не лише до педагогічних працівників, а й 
до учнів навчального закладу. 

Індекс емоційної експансивності є об’єктивним мірилом відно-
шення (ставлення) особистості до колективу, характеризує її (особис-
тості) потребу у взаємодії чи спілкуванні. 
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Так, у таблиці 5 представлено результати емоційної експансив-
ності учасників експерименту, що демонструють міру особистісної 
активності та потребу у спілкування в системі взаємовідносин «прак-
тичний психолог – адміністрація». 

 
Таблиця 5. 

Емоційна експансивність практичного психолога в системі 
взаємовідносин «Практичний психолог – адміністрація» 
 

1-ше запитання  2-ге запитання  3-тє запитання  № 
з/п 

Респонденти 
Ap Ap/н Ap/0 Ap Ap/н Ap/0 Ap Ap/н Ap/0

1 Ψ1 0,62 - - 0,75 - - -0,12 0,25 - 
2 Ψ2 -0,25 - - 0 0,5 - - 1 - 
3 Ψ3 -0,25 0,5 - 0,38 0,25 - -0,5 - - 
4 Ψ4 0,25 0,5 - 0,38 0,25 - -0,5 - - 

 
Відповідаючи на перші два запитання анкети, практичні психо-

логи першої (Ψ1) і четвертої (Ψ4) груп, у порівнянні з відповідями ре-
спондентів другої (Ψ2) та третьої (Ψ3), мають високі показники у став-
ленні до членів адміністрації.  

Показники емоційної експансивності практичного психолога се-
ред педагогічних працівників дещо відрізняються (табл. 6). 

 
Таблиця 6  

Емоційна експансивність практичного психолога в системі  
взаємовідносин «Практичний психолог – педагогічний колектив» 

 
1-ше запитання  2-ге запитання  3-тє запитання  

Емоційна експансивність (Ap) 
№ 
з/п 

Респонденти 

Ap Ap/н Ap/0 Ap Ap/н Ap/0 Ap Ap/н Ap/0
1 Ψ1 -0,25 - - -0,07 - - -0,46 0,07 - 
2 Ψ2 0,41 0,19 - 0,59 0,19 - 0,22 0,56 - 
3 Ψ3 0,09 0,47 - -0,06 0,18 - -0,38 - - 
4 Ψ4 0,22 0,43 - 0,25 0,36 - -0,14 0,71 - 

 
Результати діагностування емоційної експансивності практичних 

психологів у системі взаємовідносин «практичний психолог – педагогі-
чний колектив» демонструють як позитивні, так і негативні показники.  

Серед майстрів емоційна експансивність практичних психологів 
здебільшого відзначається позитивними результатами. Проте, відпові-
ді третього запитання мають від’ємні показники (табл. 7). 

Слід відзначити, що результати емоційної експансивності лише 
третього психолога мають відносно високі показники. Однак, оцінки 
третього запитання, як і у попередніх групах, мають від’ємні значення. 
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Таблиця 7 
Емоційна експансивність практичного психолога в системі  

взаємовідносин «Практичний психолог – майстри» 
 

1-ше запитання  2-ге запитання  3-тє запитання  
Емоційна експансивність (Ap) 

№ 
з/п 

Респонденти 

Ap Ap/н Ap/0 Ap Ap/н Ap/0 Ap Ap/н Ap/0
1 Ψ1 -0,4 0,19 - 0,16 0,43 - -0,40 0,19 - 
2 Ψ2 0,08 0,3 - 0,08 0,42 - -0,18 0,32 - 
3 Ψ3 0,31 0,12 - 0,56 0,12 - -0,25 0,25 - 
4 Ψ4 0,21 0,57 - 0,08 0,42 - -0,18 0,65 - 

 
У ході аналізу результатів діагностування у групі «учні – психо-

лог» відзначено досить високі показники емоційної експансивності 
практичних психологів (табл. 8). 

 
Таблиця 8 

Емоційна експансивність практичних психологів у системі  
взаємовідносин «Практичний психолог – учні» 

 
4-те запитання  № 

з/п 
Респонденти 

Ap Ap/н Ap/0 
1 Ψ¹ 0,38 0,12 - 
2 Ψ2 0,32 0,25 - 
3 Ψ3 0,29 0,41 - 
4 Ψ4 0,57 0,2 0,01 

 
Таким чином, за результатами діагностування та спостереження 

слід відзначити, що практичний психолог з високим індексом емоцій-
ної експансивності легко вступає у взаємодію з учасниками навчально-
виховного процесу, отримує задоволення від спілкування, любить ви-
словлювати свою точку зору і прислухається до думки колег, будує 
взаємостосунки за принципом співпраці. 

Практичні психологи, що отримали низькі показники індексу 
емоційної експансивності, відрізняються замкнутістю, відчувають тру-
днощі у налагодженні співпраці із людьми, надають перевагу індивіду-
альній роботі. 

Слід зауважити, що показники емоційної експансивності, зале-
жно від проблемної ситуації та представлених результатів, демон-
струють ставлення практичного психолога до учасників навчально-
виховного процесу, характеризують ступінь довіри та реалізації очіку-
вань спеціаліста психологічної служби. Це, у свою чергу, є для нас 
підставою, щоб окреслити п’ять стратегій адаптації практичного пси-
холога: 
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1. Адаптація психолога (Ψ4) через взаємодію з дітьми (резуль-
тати анкетування 4 психолога) ( 47 % респондентів).  

2. Адаптація через взаємодію практичного психолога (Ψ3) через 
майстрів (серед опитаних учасників анкетування  це 19 %). 

3. Адаптація практичного психолога (Ψ2) через педагогів 
(21 %). 

4. Адаптація психолога (Ψ1) через адміністрацію (7 %). 
5. Практичний психолог у своїй діяльності однаково гармонійно 

співпрацює з усіма учасниками навчально-виховного процесу (6 %).  
Відсоткові показники представлені нами з розрахунку участі в 

опитуванні 133 практичних психологів професійно-технічних навчаль-
них закладів. 

Висновки. Соціально-психологічна адаптація – це процес взає-
модії особистості та соціального середовища, який характеризується 
відсутністю довготривалих внутрішніх і зовнішніх конфліктів, ство-
ренням особистісно-комфортної та соціально-оптимальної професійної 
діяльності, задоволенням рольових очікувань усіх учасників навчаль-
но-виховного процесу та реалізацією самоствердження і творчого са-
мовираження. 

Практичний психолог професійно-технічного навчального за-
кладу може мати декілька статусів. Соціометричний статус є показни-
ком значущості особистості в колективі, а емоційна експансивність – 
ставлення практичного психолога до учасників навчально-виховного 
процесу та демонструє ступінь довіри та реалізації очікувань спеціалі-
ста психологічної служби. 

Соціометричний статус, емоційна експансивність та рівні адап-
тованості практичного психолога можуть визначати тип рольової по-
ведінки та взаємодії у колективі, а також впливати на модель профе-
сійної поведінки. 
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Галина Долженкова   
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МАЛОЙ ГРУППЫ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 

МЕЛОТЕРАПИИ 
  
Проблема. Вступление Украины в Болонский процесс открыло 

новый этап развития международных отношений, расширив границы 
образовательного пространства, давая возможность получить высшее 
образование не только у себя на родине. Перед студентами, решивши-
ми получить образование за границами своей родины, возникают 
обычно две основные задачи: 

1. Освоение языка страны обучения в краткие сроки. 
2. Адаптация в новом культурно-историческом окружении, что 

осложняется (в первое время) отсутствием полноценной коммуника-
ции, ограничением социальных связей, а также приспособлением ор-
ганизма к смене часового пояса (разница доходит до 8 часов), а это 
означает изменение биоритма функционирования организма. 

Все это является фактором стресса, который влияет на психиче-
ское и физическое состояние обучаемых. 

В этой проблемной ситуации у студента, не справившегося с 
интенсивной нагрузкой, возможно появление подавленного состояния, 
чувства беспричинной тревоги и беспокойства по самым незначитель-
ным поводам и без повода, неверие в свои силы и как результат этого 
эмоционального состояния, – ощущение отсутствия какой-либо поло-
жительной перспективы в обучении. Такое эмоциональное состояние 
типично в проявлении симптомов депрессии. Студенты начинают про-
пускать занятия, а некоторые бросают учебу. 

Всемирная организация здравоохранения на 51 сессии конста-
тировала, что депрессия занимает первое место в мире среди причин 
неявки на работу, на втором – среди заболеваний, приводящих к поте-
ре трудоспособности. По прогнозам ВОЗ к 2020 году депрессия вый-
дет на первое место среди заболеваний в мире. 

Исходя из выше изложенного, в организации учебного процесса 
нужно учитывать особенность специфики обучения иностранных сту-
дентов для предотвращения стрессовых ситуаций и снятия психо-
эмоционального напряжения, необходима оптимизация и совершенст-
вование психологической поддержки иностранных студентов в про-
цессе обучения иноязычной речи, эта проблема является актуальной 
как в теоретическом, так и в практическом смысле. 

 
    © Г. Долженкова, 2012 
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Цель статьи: ознакомить с результатами проведенных практи-
ческих занятий и теоретическими обоснованиями психологических 
особенностей оптимизации социальной адаптации малой группы ино-
странных студентов средствами мелотерапии.  

Данная проблема – психологические особенности оптимизации со-
циальной адаптации малой группы иностранных студентов средствами 
мелотерапии  – еще мало исследована, хотя тут скрыт большой потенци-
ал. 

Рассматривая проблему особенностей оптимизации интенсивно-
го обучения студентов-иностранцев, психолингвист И. М. Румянцева 
указывает, что формирование речи человека как процесса неразрывно 
связано с эмоциями. Влияние эмоций на познавательные процессы 
может быть двояким: эмоции могут как повышать тонус, энергию по-
знавательных процессов, так и снижать, тормозить ее. «Именно поэто-
му в обучении иноязычной речи так важны средства психотерапии, 
нивелирующие уровень отрицательных, разрушительных эмоций и 
стимулирующие эмоции положительные, созидательные» [1, с. 226]. 

Исследуя проблему применения психотерапии и психологической 
коррекции в обучении, академик, профессор психологии А. Я. Чебыкин 
пишет, что сегодня психотерапия и психологическая коррекция в совре-
менном понимании рассматриваются уже не только как чисто лечебные 
средства, но и как средство педагогическое. А. Я. Чебыкин считает, что 
«раскрытие потенциальных возможностей эмоций в регуляции познава-
тельной деятельности составляет одну из важнейших задач современной 
психопедагогики. Особый интерес представляют вопросы, связанные с 
научно-методическим обеспечением решения проблемы эмоциональной 
регуляции учебной деятельности» [2, с. 3].  

Для решения этой задачи нужен соответствующий инструмент 
педагогического воздействия, такой метод, который мог бы взаимо-
действовать с эмоциональной сферой и одновременно помогать ре-
шать специфические педагогические задачи в обучении. Для достиже-
ния этих целей была выбрана музыкотерапия. Язык музыки – это уни-
версальный язык, язык эмоций, который понятен всем в независимости 
от национальной принадлежности. «Музыкотерапия представляет со-
бой метод, использующий музыку в качестве средства коррекции» 
эмоциональных отклонений, двигательных и речевых расстройств, при 
коммуникативных затруднениях и др. [3, с. 169]. 

При выборе музыкальной модели предполагалось, что данная му-
зыкальная модель будет способна помочь преподавателю в коррекции и 
диагностике эмоциональных состояний у студентов-иностранцев, а так-
же поможет студентам-иностранцам при изучении языка. 

Для регуляции эмоциональных состояний была взята авторская 
многофункциональная музыкальная модель В. Н. Янчишина, которая об-
ладает принципом системности. Параметры этой системы позволяют диф-
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ференцированно выявлять эмоциональные реакции, так как эта модель 
обладает проективными качествами, то каждый реагирует на мелотерапию 
(терапия мелодией) индивидуально. Одно из свойств этой модели – эмо-
циональное переживание, характеризуется катарсисом, которое «способно 
освободить человека от незначительных мыслей и переживаний и дает ему 
возможность испытать состояние внутреннего очищения» [4, с. 168]. Ос-
новной целью коррекции системы «человек» является проявление и раз-
решение затаенных доминант, которые не получили разрешения на уровне 
сознания и ушли в глубины подсознания, дожидаясь своего часа. Само-
бытность и необычный стиль автора, бережное отношение к звуку и его 
динамике, дает возможность ощутить силу тишины («Р», «РР»). Ее сила 
тоньше и глубже, чем громкое звучание. Присутствующие слышат живой 
звук голоса и гитары в нюансе «тихо» или «очень тихо». Музыка наполня-
ет пространство особыми вибрациями. Изменяется состояние пространст-
ва, а затем меняется состояние слушающего человека. Отличительным и 
важным является отсутствие в песнях сюжета. Сюжет – это программа, 
которой слушатель обязан подчиняться. Необычность пения и эмоцио-
нально-образный язык авторского исполнения включает у слушателя со-
стояние сотворчества с автором. На сеансе мелотерапии, слушая одну и ту 
же музыку, каждый реагирует по-своему. Сюжет дописывается самим 
слушателем. Происходит включение затаенной доминанты [5, с. 41–43]. 
Осознанное отреагирование через ощущение к восприятию и неосознанное 
прослушивание корригирует эмоциональное состояние слушателя. 

На сеансах мелотерапии, для фиксирования изменения эмоциональ-
ных состояний, использовались тесты, наблюдения, самоотчеты и беседы.  

На занятиях с иностранными студентами при использовании музы-
кальной модели В. Н. Янчишина для диагностики и коррекции эмоцио-
нального состояния использовался комплекс тестов, помогающих опреде-
лить изменение эмоциональных состояний. Следует отметить специфику 
подбора психологических тестов для тестирования изменения эмоцио-
нальных состояний у иностранных студентов при начальном изучении 
языка. Необходимо учитывать, что группы студентов различны по нацио-
нальному составу, а также вероятность неадекватного перевода теста и 
его понимания из-за различия культурно-исторической среды. 

Психолог Р. С. Немов отмечает, что люди, принадлежащие к 
разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать 
выражения человеческого лица, определять по нему такие эмоцио-
нальные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, 
удивление. Это, в частности, относится и к тем народам, которые во-
обще никогда не находились в контактах друг с другом. Данный факт 
не только убедительно доказывает врожденный характер основных 
эмоций и их экспрессии на лице, но и наличие генотипически обуслов-
ленной способности к их пониманию [6, с. 436]. 
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Используя действие факта, «безошибочно воспринимать и оце-
нивать выражение человеческого лица», были выбраны методики ви-
зуально-ассоциативной самооценки эмоциональных состояний «Лица» 
и «Мишень» Н. П. Фетискина.  

В начале обучения, когда студенты еще не знают и не понимают 
неродной им язык, для снятия психоэмоционального напряжения на прак-
тических занятиях по коррекции эмоциональных состояний, использова-
лась музыкальная модель В. Н. Янчишина. Для диагностики эмоциональ-
ных состояний, переживаемых во время занятий использовался тест визу-
ально-ассоциативной самооценки эмоциональных состояний «Лица». 

По результатам анализа теста «Лица» можно сделать вывод, что 
во время практических занятий преобладают эмоции «любопытства» и 
«удивления». Известно, что эти эмоции стимулируют учебный процесс 
и создают благоприятную эмоциональную атмосферу обучения. Совме-
стное сопереживание мелотерапии помогает сформироваться объедине-
нию различных индивидуальностей студентов-иностранцев в новую 
общность – учебный коллектив, которые в дальнейшем будут объедине-
ны общей социальной деятельностью – обучением. Здесь важно, чтобы в 
формировании групповых норм межличностных отношений и в разви-
тии групповых процессов обучения было эталоном искусство, как ис-
точник культуры, воспитания и хорошего вкуса. Совместное создание 
атмосферы переживания устойчивых положительных эмоций помогает 
сформировать чувство удовлетворения собой и веры в свои силы.  

Малая группа иностранных студентов характеризуется ограничен-
ным кругом социальных контактов, поэтому важна эмоциональная кор-
рекция и организация коммуникативной речевой практики не с условным 
партнером, а с реальным партнером, тогда возможно соучастие и сопере-
живание реального речевого процесса, а не его имитация и подражание. 
Здесь важно умение слушать. Умение слушать – это психологический и 
социальный фактор, условие и залог продуктивного общения. Л. Д. Сто-
ляренко считает, что слушание это не только молчание, а процесс более 
сложный, активный, в ходе которого устанавливаются невидимые связи 
между людьми. Возникает то ощущение взаимопонимания, которое дела-
ет эффективным любое общение. Момент обратной связи – это одно из 
наиболее важных свойств любого слушания, благодаря которому у собе-
седника создается ощущение, что он говорит не в пустоту, а с живым че-
ловеком, который слушает и понимает его. В этой обратной связи присут-
ствует информация и отражение чувств говорящего [7, с. 680]. 

Для оптимизации социальной адаптации малой группы студентов 
была организована серия мастер-классов с участием автора В. Н. Ян-
чишина. В ходе проведения практических занятий по мелотерапии был 
проведен эксперимент по различию восприятия музыки в «живом» ис-
полнении автором В. Н. Янчишиным и при прослушивании этой музы-
кальной модели по магнитофону. После прослушивания музыки состоя-
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лись беседы-диалоги о впечатлении от прослушанного. В диалогах с уча-
стием автора с иностранными студентами при общении важны взгляд, 
улыбка, жест. Эти паралингвистические средства общения помогают 
лучше понять друг друга. В результате бесед с участием автора и без него 
с применением музыкальной модели, можно сделать вывод, что в группе 
изменяется эмоциональная атмосфера. Общение на уровне совместного 
пребывания в группе меняется на общение, в котором учитываются и 
принимаются во внимание личностные особенности каждого студента. 

После проведенного эксперимента на основании наблюдения, ана-
лиза тестов, бесед и самоотчетов можно сделать вывод, что при прослу-
шивании музыкальной модели В. Н. Янчишина у студентов происходит 
эмоциональная реакция трех типов, окрашенная в положительные тона 
радостных и светлых эмоций или реакция с преобладанием отрицатель-
ных переживаний. В самоотчетах, отражающих эмоциональные реакции 
на музыку, преобладают: печаль, страх, отчаяние, беспомощность перед 
бытием. Это говорит об экзистенциональных переживаниях становящейся 
личности, которая оказалась в чуждой ей обстановке. Эти эмоциональные 
реакции говорят о том, что данные студенты находятся в эмоциональном 
стрессе. На этот эмоциональный фон накладываются эмоции, переживае-
мые в данный момент. Эти эмоции можно диагностировать по результа-
там самооценки эмоциональных состояний с помощью методики 
Н. П. Фетискина «Градусник». Можно увидеть, что у студентов положи-
тельные эмоции повышаются в «градусах», а отрицательные понижаются. 
Эти показатели говорят о повышении позитивного настроения. 

При анализе теста, исследующего самочувствие, настроение и ак-
тивность В. А. Доскина, можно увидеть, что показатели этого теста улуч-
шаются в положительную сторону. Что говорит о происходящей у сту-
дентов релаксации, о чем можно судить по происходящим физиологиче-
ским сдвигам и эмоциональным реакциям, которые корригируются и 
приходят в эмоциональное равновесие. Этим объясняется чрезвычайно 
интенсивные переживания, отраженные в самоотчетах. Нужно отметить, 
что у этих студентов хорошо развито образное и ассоциативное мышле-
ние. Стимулирование его на занятиях положительно сказывается на ус-
воении материала, данного на занятии, а также снимает утомление. Про-
исходящая релаксация характеризуется состоянием успокоения, расслаб-
лением и восстановлением эмоционального баланса. Это состояние на-
ступает вследствие снятия напряжения после сильных переживаний. 

Особо нужно выделить студентов с предрасположенностью к 
эмоциональной ригидности. По результатам анализа тестов и самоот-
четов у них не развит эмоциональный спектр переживания. Можно 
заметить, что они затрудняются анализировать свои эмоциональные 
состояния, а их данные обычно противоречивы. Их процесс пережива-
ния обычно более длителен и по субъективной оценке окрашен в от-
рицательные тона. Студент может отмечать ухудшение физического 
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самочувствия, желание отдохнуть и т.д., но при этом может повышать-
ся ощущение счастья. Такие реакции говорят о продолжающейся рабо-
те в области бессознательного. Рефлексия у такого типа людей, пере-
живания эмоциональных реакций, обычно не развита, тто затрудняет 
их адаптацию в новом обществе. Эти студенты обычно более напря-
жены и агрессивны или зажаты, у них чаще по результатам самоотчета 
наиболее темные тона эмоциональных переживаний, которые требуют 
время для обработки пережитого. Это благоприятно для развития у 
них рефлексии. Но, несмотря на тяжесть их состояния, коррекция эмо-
ционального состояния происходит, хотя данные студенты не всегда 
это осознают, отсюда и их противоречивые данные. 

Помимо регуляции эмоциональных состояний при использовании 
музыкальной модели В. Н. Янчишина решаются некоторые задачи, важ-
ные для освоения языка, связанные с развитием навыков «слушать» и 
«слышать». Формирование этих навыков осуществляется при учете спе-
цифических свойств и условий функционирования процесса «слушать» и 
«слышать». О влиянии психологических свойств процесса «слушания» 
пишет психолог Л. Д. Столяренко: «Я – слушание» – это фильтры, кото-
рые есть у каждого человека. Они принадлежат самому человеку, но сам 
их обладатель склонен приписывать их не себе, а внешней информации, 
которую он получает от других людей. Фильтры как бы искажают объек-
тивную информацию и придают ей тот или иной смысл. «Я – слушание» – 
устойчивые фильтры, появившиеся у человека по отношению к другим 
людям или ситуациям, как своеобразная частичная слепота или глухота. 
«Я – слушание» – это трансляторы, превращающие информацию внешне-
го мира в конкретные эмоциональные смыслы для человека. «Я – слуша-
ние» – это короткая формула, обозначающая то, как человек в данный 
момент слушает мир, людей, себя. «Я – слушание» стоит между чувствами 
и миром и принадлежат не миру, а человеку, отражая части его «Я» [7, с. 
664–665]. 

Известный языковед Л. В. Щерба утверждает, что «даже изо-
щренное ухо слышит не то, что есть, а то, что оно привыкло слышать 
применительно к ассоциациям собственного мышления» [8, с. 113].  

Физиологической основой временной невосприимчивости является 
доминантный очаг в коре головного мозга, который тормозит все осталь-
ные очаги возбуждения, и тем самым делает человека глухим ко всему, 
что не соответствует его настроению. И чем больше подавлять такое со-
стояние, тем глубже оно уходит и впечатывается в подсознание и сущест-
венно затрудняет произвольный контроль за восприятием [9, с. 253]. 

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы студенты втягивались в сфе-
ру эмоционального переживания и осознания фонетических явлений 
языка. Биолог В. П. Морозов предполагает, что эмоциональный слух 
возникает раньше, чем слух, воспринимающий речь [4, с. 517]. Процесс 
слушания и говорения – это сложный, взаимосвязанный процесс. Об 
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этом этапе освоения языка – умении «слышать» Г. Рожкова в методике 
работы по фонетике пишет: «длительная и тщательная тренировка в 
слушании … дает возможность включить в процесс осознания ранее не 
осознаваемое в собственной речи. Систематически тренируя слух уча-
щегося, расширять границы его восприятия … Важно использовать и 
напряженное слуховое внимание, и мускульную тренировку» [10, с. 16]. 

Помощь в рождении иноязычной речи, у взрослых людей, обу-
словлена целым рядом физиологических, психологических и социаль-
ных законов. Знание этих законов и психопедагогическая работа помо-
гает в рождении речи, проникая в глубинные внутренние механизмы. 
При использовании музыкальной модели были задействованы такие 
психологические механизмы речи, коррекция которых может происхо-
дить при мелотерапии, как на сознательном уровне восприятия, так и 
на бессознательном: 

1. Перестройка сложившейся артикуляционной базы родного язы-
ка, связанная с физиологической стороной речи, помогает «снять тормозя-
щее влияние произносимых навыков родного языка», которые очень труд-
но преодолеть [10, с. 14]. Здесь помогает «эффект резонанса», который 
характеризуется тем, что у слушающего происходит беззвучное сокраще-
ние связок, точно отражая частоту, громкость и длительность восприни-
маемых звуков [3, с. 172]. Активная работа кинестетических мускулов ар-
тикуляции формирует уровень звукового кода изучаемого языка [11, с. 15]. 
Восприятие высоты звука или звуковысотный слух помогает в различении 
особенностей «тональных» языков: таких языков, как вьетнамский и ки-
тайский, и особенность «тембрового» – русского языка [12, с. 251].  

2. Формирование «слухового автоматизма» – умение из нерас-
члененного потока звуков при начале изучения языка, затем четко вы-
делять слова и целые фразы. Слуховой автоматизм формирует чувство 
слова [12, с. 72]. Отсутствие же чувства речи характеризуется психо-
логическими проблемами и называется «засыпанием в слышимое» [13, 
с. 96]. 

3. Работа над интонацией, которая оформляет «предложение как 
коммуникативную единицу», а в ряде случаев является единственным 
средством различения значения того или иного высказывания [13, с. 12]. 

Психолингвист И. М. Румянцева считает, что если система обу-
чения опирается на психокоррекционную работу и применяется при 
развитии «языковой и речевой способности человека, процессов его 
речевосприятия и речепорождения через раскрытие механизмов их 
функционирования», то такая система обучения является психотера-
певтической и психокоррекционной [1, с. 11]. 

Как отмечалось выше, важные элементы последовательности 
овладения коммуникативными видами речевой деятельности (слуша-
ние – говорение – чтение – письмо) эмоционально прорабатываются 
при помощи музыкальной модели В. Янчишина. Наиболее сильным 
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воздействием обладает «живое» исполнение мелотерапии, которое 
было проведено в нескольких вузах. 

Вывод. Анализ полученных результатов в применении музы-
кальной модели В. Н. Янчишина в обучении иностранных студентов 
для решения одновременно двух задач: обучения иноязычной речи и 
коррекции эмоционального состояния – показывает необходимость 
проведения плановых сеансов эмоциональной регуляции в процессе 
интенсивного обучения иностранных студентов. В результате прове-
денных занятий использование эмоционального компонента в обуче-
нии помогает развивать потенциальные способности студентов, а так-
же преодолевается отчужденность и развивается взаимопонимание, 
что способствует оптимизации социальной адаптации малой группы 
иностранных студентов.  

Использование в обучении музыкальной модели В. Н. Янчиши-
на расширяет диапазон методологических возможностей педагогиче-
ского воздействия на психологические и учебные факторы.  
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Ольга Плетка   
 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
У СТУДЕНТСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ГРУПАХ 

 
Проблема. Сьогодення формує у молоді потребу самоактуаліза-

ції та саморозвитку особистості. З огляду на трансформаційні суспіль-
ні процеси можна констатувати, що поняття гендерних уявлень щодо 
стереотипів поведінки представників обох статей істотно відрізняють-
ся від уявлень попередніх поколінь. Так, сучасна молода людина, що 
стоїть на порозі дорослого життя, не тільки наслідує досвід батьків, а й 
формує в собі інші уявлення про своє місце в суспільстві та свою ро-
льову поведінку як представника своєї статі. Особистісна ідентичність 
нерозривно пов’язана із впливом середовища, в якому вона перебуває. 
Формування соціальної ідентичності (етнічних та гендерних аспектів) 
відбувається протягом життя, але значущий вплив на нього має студе-
нтське середовище. У своєму емпіричному дослідженні ми намагалися 
знайти відповідь на запитання, яким чином групова ідентичність у 
студентській групі впливає на прояв гендерної ідентичності у молоді. 

Мета статті: висвітлити особливості прояву гендерної іден-
тичності у студентських групах Мелітопольського інституту екології 
та соціальних технологій Відкритого міжнародного університету роз-
витку людини «Україна». 

Поняття ідентичності має багато тлумачень. Так, серед прихиль-
ників психоаналітичного напряму докладне пояснення феномена іден-
тичності дав Е. Еріксон у своїй праці «Дитинство та суспільство» (1950). 
Автор розуміє ідентичність у цілому як процес організації життєвого 
досвіду в індивідуальне «Я», робить акцент на динамічності, змінності 
ідентичності протягом усього життя людини, виділяючи як основну ада-
птаційну функцію цієї особистісної структури. За Е. Еріксоном, процес 
становлення і розвитку ідентичності «оберігає цілісність та індивідуаль-
ність досвіду людини, дає їй можливість передбачити як внутрішні, так і 
зовнішні небезпеки та співвіднести свої здібності з соціальними можли-
востями, які надаються суспільством» [1, с. 8]. Дж. Марсіа щодо іденти-
чності висловлює думку, що ця гіпотетична структура виявляється фе-
номенологічно через патерни «вирішення проблем», тобто актуалізуєть-
ся в ситуації соціального вибору [2, с. 141–143]. У роботах А. Уотермана 
акцентується увага на ціннісно-вольовому аспекті розвитку ідентичнос-
ті. Сформована ідентичність включає в себе вибір цілей, цінностей та 
переконань. Цей вибір у період кризи ідентичності і є основою подаль-
шого визначення сенсу життя [3, с. 42–56]. 

 
    © О. Плетка, 2012 
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Дослідження ідентичності, які здійснювались у межах інтерак-
ціоністської орієнтації, ґрунтуються на концепції «Я» Дж. Міда, який 
вважав, що людина при народженні не володіє ідентичністю, вона ви-
никає як результат її соціального досвіду, взаємодії з іншими людьми. 
Тобто вчений робить акцент на соціальній зумовленості ідентичності: 
вона виникає лише за умови включення індивіда в соціальну групу, в 
спілкування з членами цієї групи. Це дає змогу порівнювати себе з 
іншими людьми, знаходити якісь схожі або відмінні особливості, на 
базі яких індивід вважає себе членом певної групи. 

У межах когнітивістської орієнтації панує думка, що залежно 
від ситуації може актуалізуватися та чи інша ідентичність. Основний 
механізм, що запускає процес актуалізації певної ідентичності, пред-
ставлений мотиваційною структурою, орієнтованою на досягнення 
позитивної самооцінки [4]. 

Оскільки люди постійно змінюються під впливом внутрішніх і зов-
нішніх чинників, ідентичність не завжди є однорідним і завершеним ста-
ном. Тому К. В. Коростеліна вважає, що доцільно виокремлювати чотири 
статуси ідентичності, які можуть змінюватися протягом життя людини: 

1) дифузна ідентичність – означає, що людина не має чітко сфор-
мованих цілей, цінностей і не намагається визначити їх для себе; 

2) передчасна ідентичність – має місце тоді, коли людина, яка 
ще не пережила кризи ідентичності, володіє сукупністю визначених 
цілей і цінностей; 

3) мораторій – людина перебуває у стані кризи і намагається ви-
рішити її шляхом визначення для себе свого місця в суспільстві; 

4) досягнута ідентичність – формується після пережитої кризи, 
коли індивід сформував певну сукупність особисто значущих цілей, 
цінностей і переконань [5]. 

Ідентичність, або самовизначення особистості стосовно інших, чужих, 
завжди є соціальним конструктом. Вона характеризується константами та 
змінними. Постійними є ім’я, стать, расова та етнічна належність, рідна мова, 
місце народження. Рухливими у структурі ідентичності виступають грома-
дянство, місце проживання, професія, сімейний стан, релігія [6, с. 252]. Інак-
ше кажучи, ідентичність особистості є складним утворенням, яке ніколи не 
буває статичним, вона знаходиться в постійному русі, на різних етапах ін-
дивідуальної біографії в ній можуть переважати різні компоненти; вона 
завжди є результатом і продуктом визначених обставин. 

Загалом основними є два аспекти ідентичності, які вирізняють 
учені: особистісна (персональна), яка за Р. Баумайстером, характеризу-
ється континуальністю, та соціально зумовлена (соціальна), що забезпе-
чує відмінність. Особистісна ідентичність трактується як набір постій-
них рис, який дає можливість диференціювати певного індивіда від ін-
ших людей, а соціальна – в термінах групового членства, належності до 
групи, включення до якої-небудь соціальної категорії.  
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Поняття особистісної ідентичності відображає ідею унікальності ко-
жного індивіда, його відмінності від інших. Знання цих відмінностей люди-
на дістає лише в процесі взаємодії з іншими, особистісна ідентичність 
включає як тотожність самому собі, так і відмінності від інших людей. 

Соціальна ідентичність – це частина Я-концепції, що виникає на 
базі знань про членство в соціальних групах разом з емоційною зна-
чущістю та цінністю членства в цих групах. 

Тобто, як зауважує К. В. Коростеліна, якщо соціальна ідентич-
ність пов’язана з почуттям спільності з іншими людьми, то особистіс-
на підкреслює відмінності індивіда від них [5, с. 28].  

Ґендерну ідентичність, подібно до ідентичності в цілому, можна 
розглядати в аспектах тотожності. Іншими словами, формування ґен-
дерної ідентичності передбачає, з одного боку, інтегрування різних 
ґендерних ролей (жінка як мати, як дружина, як подруга), а з другого, – 
створення цілісного уявлення про себе як про людину тієї чи іншої 
статі в минулому, теперішньому і майбутньому (дівчинка – дівчина – 
жінка). Важливо також, щоб уявлення людини про себе підтверджува-
лось відповідним ставленням до неї значущих інших людей [7, с. 201]. 

Проблема ґендерної ідентичності вивчається в межах різних розді-
лів психології: психоаналітичний підхід (З. Фрейд, Р. Столлер), фемініст-
ський аналіз (Н. Чадороу), аналітична психологія (К. Юнг, Дж. Хілман, 
О. А. Лаврова), теорія соціального научіння (А. Бандура, Дж. Мастерс), 
теорія когнітивного розвитку (Л. Колберг), теорія статевих ролей 
(С. Берн), загальнопсихологічний підхід (В. Е. Каган, Д. А. Леонтьєв), 
соціально-психологічний (І. С. Кон, І. С. Клеціна та ін.). 

Розуміння різними авторами терміна «ґендерна ідентичність» різ-
не: належність до тієї чи іншої соціальної групи на основі статевої ознаки 
(Е. Терешенкова, Н. Радіна); психосексуальний розвиток, навчання соціа-
льних ролей і формування сексуальних переваг (Б. Хендерсон); соціально-
психологічний феномен, продукт і процес конструювання суб’єктом себе і 
соціальної реальності за допомогою конструктів маскулінності і фемінін-
ності (Е. Здравомислова, А. Тьомкіна); ототожнення себе з певною стат-
тю, ставлення до себе як до представника певної статі; освоєння відповід-
них форм поведінки та формування особистісних характеристик 
(Т. Бендас); аспект самосвідомості, що описує переживання людиною 
себе як представника певної статі (І. Кльоцина); вид соціальної ідентично-
сті, що є найбільш стабільним серед усіх форм ідентичності людини 
(И. Молюска); усвідомлення себе таким, що відповідає визначенням муж-
ності та жіночності, що діють у певній культурі (Д. А. Логінов). 

Найбільш загальне визначення ґендерної ідентичності, на думку 
Н. Ю. Римарьова, пов’язане з тим, що її розуміють як результат отото-
жнення особистістю себе з представником певної статі, засвоєння від-
повідних йому форм поведінки та формування особистісних характе-
ристик (Т. В. Бендас, Е. А. Здравомислова, А. А. Тьомкіна) [8, с. 6].  
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Отже, становлення ґендерної ідентичності виступає як процес, у 
ході якого відбувається формування уявлень про свій «Я-образ» як 
носія чоловічих або жіночих соціальних ролей. А самі ролі неможливі 
без тих соціальних груп, у яких перебуває людина.  

Виникнення будь-якої соціальної групи зумовлене суспільно-
економічними чинниками. З одного боку, суспільство та його економіка 
створюють для себе ті «осередки», в яких формуються певні початкові 
цінності – економічні й соціальні, на яких вони в цілому і будуються. З 
другого боку, кожна людина, що живе в суспільстві, намагається долучи-
тись до якоїсь групи (у зв’язку з її соціальною значущістю, престижністю 
діяльності, якою вона займається) для задоволення потреби у самоствер-
дженні, а також потреби включення в систему стосунків з іншими людь-
ми. Тобто основою виникнення групи є взаємозв’язок соціальних і психо-
логічних чинників, серед яких базовими є чинники соціального характеру. 

Загалом багато дослідників розглядають групу як сукупність 
людей, що включені в послідовну координаційну діяльність, котра сві-
домо чи несвідомо підпорядкована якійсь загальній меті, досягнення 
якої дасть учасникам певні вигоди. 

На думку І. В. Солоднікової, формування групової ідентичності 
в малій групі зумовлюється такими її особливостями, як: невелика чи-
сельність, безпосередні особистісні контакти між членами групи, спі-
льне коло спілкування, під час якого відбувається обмін значущою 
соціальною інформацією, вплив одних членів групи на інших [9]. Так, 
у групі членства людина постійно перебуває в контакті із членами сво-
єї групи, поділяє їх цінності й почуття, активно діє, намагаючись дося-
гти загальної групової мети, номінує себе як члена цієї групи, підкрес-
люючи свою спільність й схожість з іншими членами. Завдяки цьому, 
члени групи взаємодіють з іншими людьми не як з окремими індиві-
дами, а як з членами інших груп, орієнтуючись не на особистісні особ-
ливості, а на їх стереотипні групові риси.  

З цього приводу В. І. Павленко зауважує, що в груповій ідентич-
ності виділяються ніби два різних аспекти: з погляду ін-групового упо-
добання (якщо ми члени однієї спільноти, в нас одна і та сама ідентифі-
кація і ми схожі) і з погляду аут-групової або міжкатегоріальної дифере-
нціації (схожі між собою ми суттєво відрізняємося від «них» – тих, хто 
належить не нашій, а «чужій» групі). Ці два аспекти взаємопов’язані: що 
сильніша ідентифікація зі своєю групою, а отже, і ін-групове уподобан-
ня, то більш значущою є диференціація цієї групи від інших [4]. 

М. Бревер вважає, що це є підтвердженням наявності в людини 
двох протилежних потреб: підтвердити свою схожість з іншими людьми 
та зберегти власну індивідуальність [10]. Тобто, ми хочемо бути схожи-
ми на оточуючих і водночас відрізнятися від них. Поділ людей на членів 
своєї і чужих груп дає змогу досягнути і тієї й іншої мети. Те, що ми 
маємо дещо спільне з іншими членами нашої групи, підтверджує прави-
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льність наших дій і дає відчуття належності до неї,тоді як відмінності 
нашої групи від інших слугують доказами нашої унікальності.  

Цікаво, що один і той самий механізм спрацьовує всередині групи. 
Вчені Ж. Дешамп та Т. Девос на основі своїх досліджень зазначають, що 
чим сильніша ідентифікація з групою, тим більш значуща міжособистісна 
диференціація всередині групи, тобто, коли людина довго перебуває пере-
важно в оточенні членів відповідної ін – групи, в неї виникає потреба в 
індивідуалізації. Підтвердженням цього положення вони називають фе-
номен «самонадконформності» («superior conformity of the self»). Він ви-
являється в тому, що чим більше індивід ідентифікує себе з групою, тим 
більше в нього виражена тенденція сприймати себе таким, що відрізняєть-
ся від інших членів групи в тому, що йому важливо вважати, що він біль-
ше, ніж інші члени групи, відповідає її нормам і стандартам [11]. 

Отже, навчальні групи (шкільний клас, студентська група) мож-
на віднести до класу малих груп за такими їх ознаками: сумісна діяль-
ність членів групи; цілі та завдання цієї діяльності; певний тип стосун-
ків між індивідами, які складаються на основі взаємної діяльності; 
прийняті у групі норми та правила, які відповідають цим стосункам; 
усвідомлення членами групи своєї належності до неї («ми-почуття»); 
наявність групових атрибутів (назва, символи), які засвідчують це «ми-
почуття»; зовнішня та внутрішня організація. Ці особливості навчаль-
ної групи визначаються законами і принципами її формування та роз-
витку, що властиві усім малим групам. 

Навчальна група, як і будь-яка інша мала група, характеризується 
психологічною структурою, що складається з: композиційної підструктури, 
тобто сукупності соціально-психологічних характеристик членів групи, 
надзвичайно значущих з огляду на склад групи як цілого; підструктури 
міжособистісних переваг, тобто виявлення сукупності реальних міжособис-
тісних зв’язків її членів, що існують між людьми симпатій та антипатій, які 
можна визначити методом соціометрії; комунікативної підструктури – су-
купності позицій членів малої групи в системах інформаційних потоків, що 
існують як між ними самими, так і між ними і зовнішнім середовищем, що 
відображає концентрацію в них того чи іншого обсягу різних знань і відо-
мостей; підструктури функціональних стосунків – сукупності виявлення 
різних взаємних залежностей у малій групі, які є наслідком здатності її чле-
нів відігравати певну роль та виконувати визначені обов’язки [12, с. 119]. 

Саме цими загальними ознаками шкільний клас і студентська 
група схожі між собою. Їх місце і роль у соціальній структурі суспіль-
ства також зумовлюються однією соціальною функцією – здобування 
та накопичення знань, вироблення умінь і навичок, а в студентській 
групі ще й підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного до 
творчої інтелектуальної діяльності. 

Студентство становить соціально-демографічну групу, нетрива-
ле перебування в якій (4–6 років) є однією з форм соціального перемі-
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щення, своєрідною сходинкою переходу молоді з різних соціальних 
груп до стану інтелігенції [13]. 

Характерними ознаками академічної студентської групи є: різно-
манітність видів діяльності, в яку включаються її члени; широта та інтен-
сивність контактів; професійна спрямованість студентського колективу. 
Саме професійна спрямованість стає тим стрижнем, навколо якого розви-
вається студентська група та формується готовність її членів до соціальної 
адаптації в суспільстві. У підструктурі професійної спрямованості, діяль-
ності студентської групи як виховного колективу П. О. Просецький та 
його співавтори виділяють: спільність професійно зумовлених мети і за-
вдань, потреб, інтересів, переконань та ідеалів студентів; визначення кож-
ним студентом групи спільно значущих мети і завдань; наявність колек-
тивних перспектив, які передбачають діяльність на спільну користь; став-
лення до професійної діяльності; покликання до однієї професії; наявність 
стійкої системи суспільно та професійно цінних традицій [14]. 

Основне завдання нашого дослідження полягало у виявленні особли-
востей прояву ґендерної ідентичності в навчальних студентських групах ВНЗ. 
Для вирішення цього завдання було обрано блок методик психодіагностично-
го характеру, до якого увійшли: методика С. Бем (BSRI, 1974, модифікова-
ний), метод особистісних семантичних диференціалів (образи «Ідеальна жін-
ка», «Ідеальний чоловік»), методика Л. Н. Ожигової «Я-жінка / чоловік».  

У дослідженні брали участь студенти факультетів «Соціальна 
робота» (13 осіб), «Фізична реабілітація» (11 осіб) та «Комп’ютерний 
еколого-економічний моніторинг» (13 осіб) Мелітопольського інститу-
ту екології та соціальних технологій Відкритого міжнародного універ-
ситету розвитку людини «Україна». 

Під час дослідження за методикою С. Бем було визначено, що бі-
льшості студентів, як і більшості старшокласників, властивий андрогінний 
тип особистості. Наприклад, у групі 2 курсу «Соціальної роботи» вияви-
лось 10 осіб андрогінного типу, з яких 9 – чоловіки і лише 3 жінки – фемі-
нінного типу; у другій групі – «Фізична реабілітація» усі 11 її членів мали 
андрогінний тип особистості; у третій групі «Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг» 12 осіб (7 чоловіків і 5 жінок) належали до анд-
рогінного типу ґендерної ідентичності і лише один чоловік маскулінного 
типу. Цей факт може свідчити про те, що більшість студентів не усвідом-
люють або не приймають існуючі ґендерні ролі відповідно до своєї статі. 

Серед основних маскулінних характеристик, що виділяють сту-
денти чоловічої статі належні їм, є: «Вірить у себе», «Захищає свої 
погляди», «Мужній». Фемінінні риси, які обрали чоловіки: «Вміє по-
ступатись», «Життєрадісний», «Відданий», «Здатний втішити», а та-
кож «Любить дітей». Не обраними залишилися риси: маскулінна – 
«Агресивний», фемінінна – «Інфантильний». 

Студентки досліджуваних груп серед маскулінних рис виділили: 
«Захищає свої погляди», «Сильна особистість», «Має власну позицію». 
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Жіночі риси: «Вміє поступатись», «Відданий», «Вміє співчувати», 
«Піклується про людей», «Теплий, сердешний», «Любить дітей». 

За цими даними можна зробити висновок, що в цілому старшо-
класники і студенти мають схожі ґендерні характеристики. Можливо, 
це пов’язано з невеликою різницею у віці, що може зумовлювати схо-
жість їхніх життєвих потреб, бажань, очікувань. 

Середні показники за методом ОСД щодо образів ідеального 
чоловіка та жінки в студентських групах загалом дещо нижчі, ніж се-
редні показники в учнівських групах, однак фактори, що набрали най-
більших значень, однакові. 

Так, на думку багатьох студентів чоловічої статі 2-го курсу, іде-
альний чоловік має бути сильною особистістю (на 74,29 – 87,55 %), 
повинен мати високий соціальний статус (на 83 – 87,43 %), бути муж-
нім (на 76,25 – 87,55 %), сучасним (на 74,86 – 86,66 %). Відповідно 
меншою мірою, на думку студентів чоловічої статі, в ідеального чоло-
віка мають проявлятись такі характеристики: емоційність (53 – 
62,5 %), емпатійність (60,5 – 62,34 %), фемінінність (60,2 – 66,25 %), 
залежність (60,5 – 68,57 %). 

Представниці жіночої статі в досліджуваних студентських гру-
пах віддали перевагу таким рисам ідеального жіночого образу, як: со-
ціальний статус (81,55 – 88,8 %), загальна привабливість (82,25 – 
88,05 %), сила особистості (81,74 – 84,85 %), фемінінність (80,37 – 
84,44 %), емпатійність (78,75 – 82,19 %). Найменшу кількість балів за 
образом набрали такі фактори: емоційності (59,6 – 69 %), залежності 
(62,78 – 69,5 %) . 

Що ж до відповідності студентів ґендерним стереотипам, то з’ясува-
лося, що в групі «Соціальна робота» третина всіх респондентів вважають, 
що вони відповідають існуючим ґендерним стереотипам, 30 % – характери-
зуються як такі, що не відповідають ґендерним стереотипам, решта групи (5 
осіб) не диференціюють власні ґендерні характеристики. 

У групі «Фізична реабілітація» більшість студентів (8 осіб), як чо-
ловіки так і жінки, у своїх характеристиках «я – чоловік»/«я – жінка» вка-
зують загалом ґендерно нейтральні риси, тому їх не можна характеризува-
ти як відповідних стереотипним образам, і лише три особи (два чоловіки і 
одну жінку) можна вважати такими, що відповідають стереотипам. 

Така ж ситуація склалася у групі «Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг», де 9 осіб (4 чоловіки і 5 жінок) виявилися за 
своїми характеристиками гендерно нейтральними, 2 чоловіки – відпо-
відними, 2 чоловіки – не відповідними. 

Таким чином, під час дослідження виявилося, що більшість сту-
дентів не мають чітко визначеної ґендерної ідентичності; окрім того, 
погляди студентів на ідеальні образи чоловіка та жінки мають достат-
ньо високі показники, що характеризує їх як стереотипні; образ ідеа-
льної жінки, на думку багатьох студенток, має бути більш маскулінізо-
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ваним за факторами сили особистості та високого соціального статусу. 
Виявилось також, що більшість студентів (як чоловічої, так і жіночої 
статі) не диференціюють свої ґендерні характеристики. 

У студентських групах також проводилися заняття окремо викла-
дачем – чоловіком, окремо викладачем – жінкою. Анкетування цих ви-
кладачів показало, що викладач – жінка має андрогінний тип особистості 
(IS=0), високі стереотипні уявлення про образ ідеальної жінки, однак бі-
льшість основних факторів у неї були маскулінними: сили особистості 
(88,57 %), соціального статусу (82 %) поряд із факторами оцінювання 
(82,5 %) та емпатійності (82,5 %); стосовно відповідності ґендерному сте-
реотипу виявилася ґендерна нейтральність. 

Щодо викладача – чоловіка то йому властивий маскулінний тип 
(IS= –1,16), його також можна вважати таким, що відповідає ґендерно-
му стереотипу. Стосовно факторів образу «Ідеальний чоловік», то, на 
думку викладача, в образі ідеального чоловіка найбільші значення вла-
стиві таким факторам: соціального статусу (88 %), сили особистості 
(82,86 %), сучасності (74,44 %), маскулінності (78,57 %). 

Порівняння середніх показників у студентських групах за мето-
дикою С. Бем після лекцій викладача – чоловіка та викладача – жінки 
свідчать про те, що зростання показників маскулінності у чоловіків 
відбувається в обох випадках. У дівчат показники фемінінності також 
зростають в обох випадках. 

Зміни середніх показників за оцінкою ідеальних образів студентами 
відбулися після пари, проведеної чоловіком-викладачем: у студентів групи 
«Соціальна робота» збільшився показник за фактором сили особистості на 
2,5 %, у студентів групи «Фізична реабілітація» цей показник, навпаки, змен-
шився на 2,45 %; зменшився показник за емоційністю (на 7,25 % – у групі 
КЕЕМ, на 2 % – СР), у трьох групах зменшився показник залежності в серед-
ньому на 4,8 %, фактор емпатійності – на 2,4 %; зріс фактор соціального ста-
тусу (на 3 % – СР; 1,75 % – КЕЕМ; 1,15 % – ФР), дещо зменшилися показни-
ки за фактором фемінінності. Вплив особистості викладача – чоловіка на сту-
денток виявився неодноманітним: схожість була між групами «Комп’ю-
терний еколого-економічний моніторинг» та «Фізична реабілітація», в цілому 
зменшилися показники за факторами емоційності (на 1,6 % – КЕЕМ; 9 % – 
ФР), залежності (на 5,3 % – КЕЕМ; 6,5 % – ФР); маскулінності (на 5,14 % – 
КЕЕМ; 1,8 % – ФР); збільшилися показники за факторами сили особистості 
(на 1,26 % – СР; 7,43 % – КЕЕМ), соціального статусу (на 1,12 % – СР; 2,4 % – 
КЕЕМ), фемінінності (на 2,37 % – СР; 3,35 % – КЕЕМ). 

Після пари, проведеної викладачем – жінкою, ситуація склалася так: 
у студентів – чоловіків зменшився середній показник за фактором емоцій-
ності (на 1,5 % – СР; 3,5 % – КЕЕМ), соціального статусу (на 1,72 % – ФР; 
2 % – КЕЕМ, у групі «Соціальна робота», навпаки, збільшився на 2 %; зме-
ншився показник за шкалою залежності (на 1,5 % – СР; 2,3 % – ФР; 7 % – 
КЕЕМ), у групі «Соціальна робота» зменшився показник фемінінності на 
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5,83 %. У студенток після пари, проведеної викладачем – жінкою відбулися 
такі зміни: зменшилися показники за факторами залежності (на 1,2 % – 
КЕЕМ; 4 % – ФР), маскулінності (на 2 % – СР; 2,15 % – ФР; 1,71 % – 
КЕЕМ), соціального статусу (на 2 % – КЕЕМ; 11 % – ФР), у групі «Соціаль-
на робота» середній показник за цим фактором, навпаки, зріс на 2,23 %; 
збільшилися середні показники за факторами емпатійності (на 1,52 % – СР; 
2,75 % – КЕЕМ), фемінінності (на 4,25 % – СР; 2 % – КЕЕМ). 

В академічних групах при порівнянні середніх показників за ме-
тодикою «Я – жінка / чоловік» виявилося, що в середньому після за-
нять з викладачами збільшилась кількість студентів, які вважають себе 
такими, що не відповідають існуючим ґендерним стереотипам. 

Порівняння середніх показників, за даними дослідження, пока-
зали, що стать викладачів у цілому впливає на ґендерне самоусвідом-
лення учнівської молоді. Так, викладачі – чоловіки здебільшого впли-
вають на уявлення учнів та студентів чоловічої статі про образ ідеаль-
ного чоловіка, збільшується оцінка маскулінних якостей представле-
ного образу. Щодо учениць і студенток викладач чоловічої статі впли-
ває на образ «Ідеальна жінка», в межах якого зменшуються показники 
за шкалами залежності та емоційності. Стосовно викладача – жінки 
можна сказати, що здійснюється вплив на збільшення маскулінних 
проявів у ґендерних самоописах представників чоловічої статі, а в дів-
чат збільшуються середні показники за шкалами фемінінності та емпа-
тійності. Щодо відповідності традиційним образам чоловіка та жінки 
статева належність викладача суттєво не змінює уявлень учнівської 
молоді про свою відповідність ґендерним стереотипам. 

Висновки. Отже, гендерним аспектом групової ідентичності висту-
пає гендерна ідентичність, під якою розуміють усвідомлення особистістю 
своєї статевої належності, співвіднесення себе з представниками своєї 
статі, прийняття існуючих культурних взірців жіночої та чоловічої пове-
дінки. Основними структурними складниками гендерної ідентичності 
виступають репрезентовані в особистості гендерні уявлення про себе, ген-
дерна самооцінка, гендерні плани, способи та структура поведінки.  

Що ж до проявів гендерної ідентичності в академічних групах ВНЗ 
відповідно до статевої належності викладача, то виявилося, що гендерні 
характеристики у студентів обох статей змінюються. Так, після занять, про-
ведених викладачем – жінкою, як і після занять, проведених чоловіком у 
студентів зростали середні показники маскулінності, у студенток – середні 
показники фемінінності. Щодо оцінки ідеальних образів, то після пари, 
проведеної чоловіком, у студентів-чоловіків збільшилися показники за фак-
тором соціального статусу, в деяких випадках – за фактором сили особисто-
сті, а в цілому, як і після заняття, проведеного жінкою, зменшилися показ-
ники емоційності, залежності, емпатійністі, фемінінності. Вплив особистос-
ті викладача-чоловіка на студенток виявився неоднорідним: зменшилися 
показники за факторами емоційності, залежності, маскулінності (що є хара-
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ктерним і у випадку з викладачем – жінкою); збільшилися показники за 
факторами сили особистості, соціального статусу, фемінінності. У студен-
ток після пари, проведеної викладачем-жінкою, збільшилися середні показ-
ники за факторами емпатійності та фемінінності. 

Наше емпіричне дослідження довело необхідність досліджень та-
кого роду, бо отримані дані є корисними не тільки для фахівців, що безпо-
середньо працюють у навчальних групах, а й для фахівців-науковців, що 
досліджують цю проблематику.  
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ПСИХОЛОГІЧНА  ПРАКТИКА  
 

Вікторія Горбунова  
 
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-КОМАНД 

НА ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ 
 

  
Проблема. Відбір персоналу у бізнес-сфері, особливо фахівців, 

чия майбутня діяльність безпосередньо пов’язана з підвищенням при-
бутків компанії (активні продажі, залучення та робота з клієнтами, PR-
просування продукту), має свою специфіку, яка перш за все стосується 
необхідності триматися в річищі організаційної культури та працювати 
в дієвій команді. Згадану дієвість по’язують із такою сутнісною озна-
кою команд, як «позитивна синергія», що є здатністю до високої про-
дуктивності в спільній діяльності, коли командний результат значно 
вищий, ніж індивідуальний чи їх сума. 

Постає проблема створення умов командного розвитку, сприят-
ливих для виникнення та зростання позитивної синергії. С. Салікру, ба-
зуючись на ідеях Е. Берна, у своїй моделі психологічного контракту ко-
манди доводить, що такою умовою, власне, і є специфічний психологіч-
ний контракт як система взаємних неписаних домовленостей, що регу-
люють діяльність, стосунки, впливають на рольову диференціацію в 
команді, задають принципи взаємодії [1]. Про психологічний контракт 
як одну із істотних ознак команди поряд із спільною діяльністю, взаєм-
ною координацією, орієнтацією на єдину мету пише і З. Ханніф [2].  
Дж. Галвін, В. Мак-Кінней та К. Шудоба також наголошують на тому, 
що життєздатний психологічний контракт у команді можливий лише за 
умови усунення суперечностей у життєвих та професійних цінностях її 
членів [3]. Тут не йдеться про ідентичність цінностей, що, власне, й не-
можливо з огляду на унікальність життєвого досвіду кожної людини, 
радше про їхню сумісність, взаємодоповнюваність, консонанс. 

Отже, працюючи над формуванням бізнес-команд, видається 
логічним вивчати і ціннісну свідомість майбутніх працівників, аналі-
зувати відповідність її змісту організаційним та командним цінностям. 

Метою статті є короткий огляд проблеми та окреслення 
предметного поля професійного відбору учасників бізнес-команд з 
урахуванням змісту ціннісної свідомості.  

Класична схема професійного відбору передбачає поетапну се-
лекцію кандидатів на вакантні посади: від аналізу резюме через ви-
вчення професійної придатності, діагностику особистісних якостей, 
співбесіди з керівництвом до проходження випробувального терміну. 

 
    © В. Горбунова, 2012 
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Здавалась би, відпрацьована роками процедура має діяти безвідмовно, 
однак навіть великі компанії з потужними службами персоналу скар-
жаться на втрату кваліфікованих кадрів, зниження мотивації діяльнос-
ті, конфлікти в командах.  

Перелічені негаразди можна пояснити тим, що значна частка 
сучасних досліджень фокусується переважно на потребах замовників, 
коли команди формуються на засадах відповідності певним вимогам за 
наперед заданою структурою. Такі моделі мають ряд переваг, серед 
яких універсальність, стандартизованість процедур, відносна операти-
вність, проте в них є ризики часткового нівелювання особистісних фа-
кторів. Зокрема, залишається поза увагою ціннісна своєрідність і непо-
вторність свідомості людини, на визначальність чого вказують, зокре-
ма, З. С. Карпенко та О. Л. Музика [4; 5]. 

У роботах вітчизняних дослідників простежується тенденція до 
гуманізації управління процесами командотворення, наголошується на 
ролі особистісних факторів. Так, значна увага приділяється вивченню 
ціннісно-смислових, мотиваційних та рефлексивних складових коман-
дного розвитку. Зокрема, В. П. Казміренко, розробляючи проблемати-
ку соціальної психології організацій, детально зупиняється на питан-
нях організаційного клімату та соціально-психологічного простору, 
наголошуючи на їхніх смислотворчих особливостях; формулює зако-
номірності функціонування механізмів соціально-психологічної регу-
ляції організаційних процесів, вказуючи на нададитивність їхньої при-
роди та зв’язок із соціальними настановленнями і мотивами; а також 
пише про певний соціально-психологічний образ організації у свідо-
мості людини, який формується в ході її рефлексивної активності та 
зумовлює життя і діяльність [6]. Важливість та необхідність розвитку 
рефлексії індивідуальних і групових суб’єктів управлінських систем з 
метою осягнення специфіки командної взаємодії та ефективності стру-
ктурних перебудов в організаціях обстоюється також у концепції реф-
лексивного управління сучасними організаціями М. І. Найдьонова [7]. 
На потребі рефлексивного аналізу співвідношення власних цінностей 
та цілей і цілей колег у ході формування команд наголошує і 
В. В. Третьяченко [8]. 

Різні аспекти психологічної готовності особистості до роботи в 
команді, а також системи тренінгів формування команд розробляються 
в межах концепції психологічного забезпечення управління організа-
ціями Л. М. Карамушки [9]. Так, наголошується на наявності ціннісної 
підсистеми в організаційній культурі, виокремлюється психологічний 
та мотиваційний компоненти у структурі психологічної готовності 
керівників до її формування. Такі ж підструктури виділяються у готов-
ності особистості до роботи в команді.  

Базовими в аналізі ціннісної проблематики командного розвитку 
вважаються дослідження Р. Лайкерта, в яких доводиться, що якість 
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командної роботи насамперед пов’язана з тим, наскільки цінності уча-
сників сприяють їх інтеграції в групу [10]. Ці ідеї знайшли свій розви-
ток у моделі управлінських стилів Р. Блейка і Дж. Моутона, в якій де-
монструється перевага командної роботи, в межах якої людей 
об’єднують цілі та цінності, що консонують з їх власними [11]. 

Окремі проблеми ціннісної регуляції інтеракції в командах ви-
вчаються через аналіз ціннісної конгруентності як інтерперсональної 
співзвучності цінностей, а також близькості особистісних і організа-
ційних (групових, командних) цінностей. Так, Ч. Аткінс, Е. Равлін, 
Б. Мегліно встановили зв’язок між інтерперсональною ціннісною кон-
груентністю та якістю взаємин [12]; Д. Глев – вплив близькості цінно-
стей на продуктивність праці в командах [13]; К. Клейн із колегами – 
залежність конфліктності в команді від цінісної конгруентності керів-
ників та підлеглих в орієнтаціях на власне стосунки чи діяльність [14]; 
Б. Кіркман, Д. Шапіро – вплив культурно-ціннісних відмінностей в 
оцінках та інтерпретаціях на командні взаємини [15]. 

Про перспективність аналізу індивідуальних цінностей в органі-
заціях, групах та командах пишуть у своєму мета-огляді Б. Мегліно та 
Е. Равлін [16]. Автори виокремлюють ряд висновків, що їх дійшли до-
слідники цінностей: особистісні цінності істотно впливають на органі-
заційну поведінку; цінності визначають оцінку та інтерпретацію пове-
дінки як власної, так і інших людей; інтерперсональна ціннісна кон-
груентність сприяє якості стосунків та спільної діяльності, особистісна 
конгруентність із декларованими організаційними (груповими) ціннос-
тями має обернений зв’язок із продуктивністю та якістю роботи, тоді 
як конгруентність із реально діючими цінностями – прямий. Автори 
зауважують, що більшість даних щодо ролі індивідуальних цінностей в 
регуляції поведінки та взаємин в організаціях та командах були отри-
мані непрямо, а як побічні дані. З огляду на таку ситуацію, Б. Мегліно 
та Е. Равлін пропонують сфокусувати подальшу роботу у двох напря-
мках: «Перший напрямок має бути орієнтований на розвиток загальної 
теорії цінностей, тобто аналіз процесів ціннісного функціонування. 
Другий напрямок має центруватися на аналізі індивідуальних ціннос-
тей та ціннісно-специфічних процесів» [16, С. 385]. При цьому дослід-
ники зауважують, що в кожному випадку необхідне чітке розуміння 
природи цінностей та пошук релевантних інструментів дослідження. 

Продовжуючи міркування у традиціях вітчизняної і тенденціях 
світової психології, видається перспективним окреслити предметне 
поле професійного відбору учасників бізнес-команд із врахуванням 
ціннісної природи успішності в командній діяльності. 

Для глибшого розуміння предметного поля профвідбору варто 
розвести поняття «професійна придатність» та «професійна успіш-
ність». Поняття професійної придатності охоплює коло характеристик, 
які є необхідними для виконання людиною певної діяльності. Йдеться 
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насамперед про кваліфікацію, здібності, пізнавальні та психофізіологі-
чні характеристики. Наприклад, менеджер з продажу побутової хімії 
має демонструвати швидкі реакції, значний обсяг пам’яті, бути кому-
нікабельним. Відповідність згаданим вимогам свідчить про його проф-
придатність, однак не є запорукою професійної успішності. Остання 
включає, окрім перелічених, також параметри особистісної відповід-
ності вимогам організації та ціннісну сумісність із командою. Так, зга-
даний менеджер досягне успіху лише в тому випадку, якщо організація 
та команда, в якій він безпосередньо працюватиме, задовольнятиме 
його потреби, а він сам сповідуватиме її філософію, наприклад «мета 
виправдовує засоби» або «найголовніша цінність – клієнт». 

Отже, предмет профвідбору – ніщо інше як увесь комплекс па-
раметрів професійної успішності особистості; мета – аналіз відповід-
ності працівників  

вимогам діяльності, організаційної культури та командним цін-
ностям. Натомість маємо ситуацію, коли досвід аналізу вимог діяльно-
сті, в тому числі професіографія, має відпрацьовані дієві процедури, а 
вивчення організаційної культури та цінностей – знаходиться на поча-
тковому етапі свого становлення.  

Аналіз визначень поняття «організаційна культура» привів 
Л. Джуел до висновку про її ціннісну природу: «... її основою є цінності та 
переконання, які розділяються більшістю працівників і формують конкре-
тні моделі поведінки» [17, с. 555]. Отже, вивчення організаційної культури 
має бути спрямоване на реконструкцію цінностей, що її утворюють. 

Залишається відкритим питання про носіїв та виразників цінно-
стей, –іншими словами, що і кого саме ми маємо досліджувати, щоб 
зрозуміти організаційну культуру. Найпоширенішим є аналіз так зва-
них «артефактів», зовнішніх, фізичних проявів культури (традицій, 
фірмових знаків, правил поведінки тощо). Однак ця атрибутика, відпо-
відно до концепції Е. Шейна є лише проекцією базових переконань 
щодо сутності реальності, природи та активності людини, стосунків 
між людьми, а також ставлення до самої організації [18]. На думку 
автора, аналіз цих переконань є обов’язковою і необхідною умовою 
для розуміння глибинної основи організаційної культури. Міркуючи 
далі, зауважимо, що носіями цих ціннісних переконань є ніхто інший 
як керівники, лідери та члени команд.  

В ситуації профвідбору, з метою виокремлення організаційних 
вимог до персоналу, видається логічним зосередити аналіз на реконст-
рукції ціннісної сфери керівників, точніше, імпліцитних теорій про-
фесійної успішності – тієї системи ціннісних параметрів, що лежить в 
основі їх уявлень про професійну успішність майбутніх працівників.  

Імпліцитні теорії виконують ряд життєво необхідних функцій, 
вони систематизують наші знання, лежать в основі сприймання та пояс-
нення реальності, прогнозування подій та регуляції поведінки. Відпові-
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дно до теорії особистісних конструктів Дж. Келлі – імпліцитні моделі 
дійсності є тією суб’єктивною реальністю в якій власне і перебуває лю-
дина [19]. Дослідник наголошує на існуванні системи особистісних 
конструктів як суб’єктивно унікальної сукупності значень за допомогою 
яких людина організовує свою поведінку, розуміє інших людей, оцінює 
їх вчинки, реконструює систему соціальних стосунків та будує образ Я. 
Думку про те, що імпліцитні теорії сприяють розвитку унікальної для 
кожної людини системи значень, обстоює і К. Двек [20]. Авторка дово-
дить, що саме ця значеннєва система визначає унікальність і специфіч-
ність цілепокладання, перцептивних та поведінкових стратегій кожної 
конкретної людини, лежить в основі складної системи саморегуляції. 

Прикладами дослідження ролі імпліцитних теорій в регуляції 
інтеракції в командах ролі є аналіз імпліцитних теорій міжособистіс-
них взаємин (Ю.С. Белецька); впливу імпліцитних теорій влади на ро-
льову взаємодію у системі «менеджер / підлеглий» (П. Коллеман); імп-
ліцитних уявлень у сфері групового рішення творчих задач 
(О.В. Растянніков) тощо [21–23]. 

І хоча в згаданих роботах не ставилося прямої мети щодо предик-
ції успішності особистості в командній діяльності, все ж таки було 
отримано ряд даних, що їй слугують. Зокрема, О.В. Растяннікову, на базі 
змістовно-смислового аналізу мовлення, вдалося виокремити індивідуа-
льні системи імпліцитних уявлень про спільну творчість, в яких чітко 
прослідковуються, ціннісно-рольові характеристики досліджуваних, та 
очікування від спільної діяльності (наприклад, «Поблажливо-
конкурентні» уявлення характеризують позицію суб’єкта, що передба-
чає ефективність суперечки … та відсутність чіткої структури взаємодії 
у групі» [23, С. 20]). Також автором було встановлено, що ефективність 
певного типу взаємодії у групі, обумовлена змістовими домінантами 
імпліцитних теорій її учасників. Ю.С. Белецька, використовуючи психо-
семантичний інструментарій, вийшла на, так звані, «імпліцитні метакри-
терії», своєрідні ціннісно-рольові інваріанти само- та міжособистісної 
оцінки (орієнтація «на справу» / «на себе»; «на минуле» / «на майбутнє» 
тощо), за якими людина прогнозує розвиток та обирає прийнятний спо-
сіб взаємин [21]. До того ж дослідниця дістала підтвердження гіпотези 
про те, що складність імпліцитних схем безпосередньо зв’язана із пове-
дінковою гнучкістю та, як наслідок, конструктивністю у взаємодії. 
П. Коллеман отримав дані щодо того, що рольова поведінка у ситуаціях 
змодельованої взаємодії «менеджер / підлеглий» цілком пояснюється 
змістом імпліцитних теорій про розподіл влади, які попередньо вивча-
лися шляхом суб’єктивної інтерпретації тематичних текстів [22]. Дослі-
дник дійшов висновку, що власне зміст імпліцитних теорій є контексто-
творчою основою міжособистісних взаємин у організаціях та командах. 

Підсумовуючи, зауважимо, що імпліцитні теорії командної ін-
теракції, реконструйовані із максимальним збереженням своєї струк-
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турно-змістової аутентичності, можуть розглядатись як першоджерело 
тих ціннісно-рольових параметрів, що лежать в основі сприймання 
інших людей, регуляції взаємин, відображують стратегії, потреби та 
очікування від спільної діяльності. 

Висновки. Одне із завдань фахового психолога, що працює у сфе-
рі бізнесу, – робота над формуванням дієвих ефективних команд. Його 
ефективне виконання неможливе без адекватного прогнозу професійної 
успішності майбутніх членів команди у ході професійного відбору. Ва-
жливе місце в системі параметрів професійної успішності, на нашу дум-
ку, займає відповідність цінностей особистості організаційним та ко-
мандним цінностям. Останні є регуляторами міжособистісних стосунків, 
діяльності та лежать в основі психологічного контракту як унікальної 
системи явних і неявних домовленостей, прийнятих членами команди.  

Для виокремлення цих цінностей та їх подальшого врахування у 
процедурах формування бізнес-команд у ході професійного відбору ви-
дається логічним зосередити аналіз на реконструкції ціннісної сфери 
керівників організації, безпосередніх лідерів бізнес-команд та їх членів. 
Зокрема, ідеться про аналіз імпліцитних уявлень про командну інтерак-
цію, імпліцитних теорій професійної успішності в команді. 
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Валерий Кейсельман (Дорожкин)   
 

НА ПУТЯХ СОЗДАНИЯ ЭТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ТРЕНИНГЕ 

  
Проблема. Современные подходы к психотренингу не привели к 

созданию единой классификации его видов. Если же руководствовать-
ся традиционным взглядом, то в качестве типов тренинга можно на-
звать тренинг формирования умений и навыков (поведенческий под-
ход в тренинге), тренинг личностного роста (гуманистическая тради-
ция в тренинге, совмещающая тренинг с психотерапевтической рабо-
той), социально-психологический тренинг, развивающий те или иные 
социальные компетенции личности. Мы же предлагаем к этой класси-
фикации добавить этологический тренинг как особый его вид. 

Анализ работ отечественных и зарубежных методологов тренинга 
(В. Ю. Большаков, И. Вачков, Э. Кристофер, Л. Кроль, Е. Михайлова, 
Л.А.Петровская, К.Рудестам, Н.Ю.Хрящева) позволяет рассматривать 
поведенческий тренинг как развивающий преимущественно навыки и 
умения, опосредующие общение между людьми. При этом технология 
данного вида тренинга состоит в репетиции заданных паттернов поведе-
ния, которая проводится до тех пор, пока требуемые навыки не будут 
отработаны до автоматизма. Отличительным моментом поведенческого 
тренинга является то, что самое сложное поведение (такое как перего-
ворный процесс, проведение терапевтической беседы и пр.) разбивается 
на ряд простых шагов. Тренинг личностного роста направлен на изме-
нение в сознании, ценностях, способах концептуализации опыта, выра-
ботке нового понимания и пр. Его особенность состоит в погружении в 
новый опыт, создании «необычных» переживаний, феноменологическом 
исследовании сложных психических состояний, чувств и т.д. Социаль-
но-психологический тренинг развивает социальные навыки, сопряжен-
ные с изменением системы ценностей и личностных акцентов в обще-
нии. Таким образом, социально-психологический тренинг совмещает 
особенности поведенческого тренинга и тренинга личностного роста, 
занимая между ними промежуточное положение. 

Нам видится, что во всей этой классификации недостает подхо-
да, в котором акцент делался бы на регрессивные компоненты психи-
ческого развития, на архаизацию и мифологозацию психики, как воз-
вращение к ее изначально целостной природе. Реализовать этот подход 
мы предлагаем в этологическом тренинге. 

Термин этологический тренинг мы впервые использовали в 
нашей работе [1], методологически обосновали его в [2], но как мета-
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фора для обозначения специального вида тренинга оно эксплуатирова-
лось нами и раньше [3]. Сама идея разработки нового вида тренинга, 
зародилась в 2000 году в рамках проекта «Крымская Школа экспери-
ментального тренинга: летний проект» (сокращенно Летняя Школа). 
Тогда несколько организаторов данного проекта (среди которых был и 
автор данной статьи), вдохновленные крымскими коллоквиумами 
профессора В.П.Самохвалова, решили проводить выездные тренинги 
на природе, в которых возможно будет сочетать классические тренин-
говые процедуры с этологическим подходом. Мы обсудили централь-
ную концепцию будущих мероприятий и начали подготовку к ним. 

Среди целей предстоящих программ нами были выделены сле-
дующие: 

1. Исследование влияния интегративного тренингово-терапев-
тического подхода, базирующегося на архаических элементах ритуали-
зации, на динамике развития группы и психоэмоциональном состоянии 
отдельных участников. 

С самого начала данного проекта мы твердо решили для себя, 
что не будем ставить в качестве ориентира личностное развитие уча-
стников или же их обучение каким-либо поведенческим навыкам. На-
оборот, наша программа представляла собой в чистом виде экспери-
мент, а мы, как ведущие, внимательно наблюдали за всем происходя-
щим и тщательно регистрировали эксцессы в отношениях, поведении 
и личных переживаниях участников и тренинговой группы в целом [3].  

2. Изучение воздействия природной среды и ландшафта на форми-
рование группы и катализацию отдельных терапевтических эффектов. 

Для достижения этой цели мы систематически отслеживали со-
стояние участников, наблюдали за групповыми процессами, использо-
вали метод обратной связи и свободные дискуссии. 

3. Анализ влияния ночных мероприятий-феерий на психику 
участников и архаизацию социальных процессов в группе. 

Данная цель была для нас наиболее проблематичной, но в то же 
время и наиболее интересной. Именно поэтому в рамках нашего про-
екта мы всегда делали упор на ночные постановки, их тщательное 
планирование и разработку. 

Все вышеназванные цели легли в основу развития этологиче-
ского подхода в тренинге. 

Если обобщить весь наш десятилетний опыт проведения этоло-
гического тренинга, то можно сказать, что он характеризуется рядом 
сущностных особенностей, к которым относятся: 

1. Экспериментальный характер: каждая наша программа пред-
ставляла собой некий эксперимент как с самими тренинговыми проце-
дурами, так и с участниками. 

Поиск новых тренинговых процедур и подходов, заданный не-
обходимостью постоянно экспериментировать, натолкнул нас на воз-
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можность использовать в играх архетипических и мифологических 
сюжетов. При этом оказалось, что участники гораздо интенсивнее во-
влекались в процесс, у них активировались архетипические пласты 
психики, затрагивалось их «коллективное бессознательное». Столь 
полная эмоционально-информационная насыщенность упражнений 
позволяла прорабатывать глубинно-психологические конфликты чле-
нов нашей группы, вскрывала теневые аспекты их психики. Проработ-
ка архетипа «Тени» в дальнейшем, за счет аналитического обсуждения 
и обратной связи, позволяла терапевтически реинтегрировать глубин-
ный психический материал, психика участников становилась при этом 
более многомерной и многосмысловой. 

2. Этологический подход в построении упражнений: здесь уме-
стно вспомнить, что исторически сама тренинговая практика появи-
лась не для того, чтобы кого-нибудь чему-нибудь учить, а для модели-
рования социальных процессов и наблюдения за поведением людей в 
той или иной экспериментальной ситуации. То есть тренинг всегда 
был связан с наблюдением. С другой стороны, отцам-основателям тре-
нинга почему-то никогда не приходило в голову посмотреть на пове-
дение своих групп не в классической социально-городской обстановке, 
а в ситуациях, требующих реализации той или иной наследственной 
инстинктивной программы. Наш же коллектив ведущих пошёл по пути 
создания таких упражнений, которые в своей основе отражали ситуа-
ции-стимулы, запускающие древние биологические поведенческие 
схемы. А затем мы наблюдали за группой, участниками и их состояни-
ем. 

3. Регрессивный характер используемых процедур: на наших 
программах были задействованы все виды регресса – возрастной, со-
циальный и поведенческий. Подобная свобода в выборе различных 
аспектов регресса позволила нам создавать максимально креативные 
процедуры, которые в корне отличались от классических тренинговых 
заданий. 

Дополнительно заметим, что обращение к теме регресса всегда 
было одной из самых ресурсных компонент этологического тренинга. 
Упражнения, основанные на регрессе, обеспечивали участникам мощ-
ную мобилизацию их внутреннего ресурса. Как выяснилось за десять 
лет проведения различных программ в рамках этологического тренин-
га, близость заданий к регрессивным, биологическим программам по-
ведения делает их настолько энергоёмкими, что они потенцируют уча-
стников на несколько месяцев вперёд. Именно такого рода упражнения 
лучше всего сохранялись в памяти членов наших групп и становились 
предметом обсуждения даже спустя много лет после того, как они со-
стоялись. 

4. Обязательное использование в «теле» программы природного 
ресурса: эксклюзивность крымской природы, горного ландшафта и 
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лесной местности дали необходимый материал для планирования не 
только отдельных упражнений, но и всей программы целиком. 

Уникальным являлся и ландшафт тех мест, где проводились Лет-
ние Школы. Мы проводили семинар в районе с. Многоречье (2001 и 
2002 гг.) – живописнейшее место с кристально чистыми родниками (не 
случайно именно в этом месте находится водосбор, питающий Ялтин-
ское водохранилище). Затем мы переместились в Чернореченский кань-
он (2003 и 2004 гг.) – один из наиболее протяжённых каньонов горного 
Крыма, в котором протекает самая полноводная крымская река – Чёрная 
(питает весь город Севастополь). А в последнее время мы облюбовали 
окрестности с. Терновка (район знаменитого Мангуп-Кале) и обоснова-
лись рядом с красивейшими горными озерами, берега которых окаймле-
ны буковыми лесами. Специально подбираемые заповедные крымские 
уголки, как мы выяснили на собственном и чужом опыте, давали и дают 
участникам нашего проекта мощнейший энергетический подъем и пол-
ноправно стали самостоятельной частью программы. Более того, зна-
комству с местностью (а не знакомству с группой, как это принято), мы 
всегда уделяли львиную долю первого дня Летней Школы. 

На наших летних мероприятиях выяснился и еще один момент: 
проведение тренингов в полевых условиях обладает целым рядом до-
полнительных преимуществ. Во-первых, природа сама по себе оказыва-
ет на участников значительное терапевтическое воздействие (вспомните 
хотя бы ландшафтотерапию). Во-вторых, горный ландшафт стимулиру-
ет активность людей, потенцирует у них творческий запал, активирует 
витальные потребности. В этом смысле можно сказать, что природа яв-
ляется мощным энергостимулирующим ресурсом. В-третьих, в природ-
ных условиях удается гораздо полнее включить участников в процедуры 
поведенческого и возрастного регресса. То, что в городских условиях 
могло бы показаться абсолютно абсурдным, неприемлемым и недопус-
тимым, в горах вызывает самый живой отклик и потенцирует людей на 
выработку новых поведенческих паттернов. Даже довольно-таки про-
стые задания, в которых участникам необходимо было перевоплотиться, 
например, в животных и пожить некоторое время их жизнью вряд бы ли 
вызвали у «городской» группы особый энтузиазм, не говоря уже о том, 
что многие вообще отказались бы участвовать в подобном, а самих тре-
неров сочли бы за сумасшедших. В природных условиях эти же задания 
выглядели если не естественными, то вполне приемлемыми и допусти-
мыми. Наконец, в-четвертых, самое значительное преимущество при-
родного ресурса состоит в том, что он «архаизирует» психику группы. 
Этот эффект особенно заметен ночью. Именно в это время суток люди 
готовы участвовать в самых рискованных процедурах, да и сами созда-
ваемые ими ночные программы ничуть не отличаются от древних ри-
туалов посвящения и инициации. 
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5. Гибкий подход к расписанию занятий: в рамках нашего пре-
бывания в крымском лесу мы всегда приурочивали основное расписа-
ние к биологическим циклам активности/отдыха и структурировали 
время не по часам, а по блокам  (до завтрака (раннее утро); после зав-
трака (утренняя группа); после обеда (дневная группа); после ужина 
(вечерняя и ночная группы)). Четкой привязки к жесткому графику 
занятий у нас не наблюдалось. Достигнут был такой эффект опять же 
благодаря тому, что все упражнения проводились с максимальным 
погружением в природу и задаваемый ею биологический ритм. Имен-
но этот факт позволил иначе регламентировать как сами упражнения, 
так и ощутить принципиально иное переживание самого времени. Нам 
никогда не приходилось с точностью до минуты выдерживать времен-
ной график, проводить упражнения в спешке или цейтноте. Участни-
ки, которые заканчивали выполнение того или иного упражнения 
раньше, всегда находили, чем заняться. Они не испытывали скуки или 
раздражения в ожидании остальных, их вовлеченность в процесс кон-
такта с природой поглощало их внимание. Из-за этого нам, как веду-
щим не было нужды торопить остальных людей, мы давали им ровно 
столько времени, сколько им было необходимо, чтобы вместить все 
переживания, спровоцированные тем или иным нашим заданием. 

Пять перечисленных устойчивых особенностей наших программ 
позволяют отнести их к отдельному тренинговому направлению. Мы 
считаем, что наилучшее понятие, наиболее полно отражающее специ-
фику наших мероприятий, − этологический тренинг. Само прилага-
тельное «этологический» мы производим из термина «этология» − 
наука о поведении в природных условиях, основным методом которой 
является наблюдение. Данный вид тренинга отличается и от поведен-
чески ориентированных тренинговых групп и от тренингов личностно-
го роста. Этологический тренинг является полностью самостоятель-
ным подходом, имеет исследовательскую направленность и позволяет 
глубже понять особенности человеческой психики. 

Выводы. Остановимся на нескольких выводах, которые мы сде-
лали после проведения десяти программ в парадигме этологического 
тренинга. Во-первых, если все тренинговые процедуры планировать с 
учетом природного ландшафта и времени суток, психоэмоциональные 
переживания участников резко усиливаются. При этом интеграция 
различных методов и форм работы проходит гораздо более естествен-
но, чем в городских условиях. Более того, если учитывать контекст 
ландшафта и времени проведения, то в некотором смысле стирается 
грань между телесной терапией и активными методами тренинговой 
работы. Все проводимые процедуры начинают восприниматься участ-
никами как части некоторой целостности. 

Во-вторых, как выяснилось в результате многих лет работы, 
наиболее релевантными природным условиям и учитывающими при-
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родный контекст являются упражнения с архетипической символи-
кой/структурой, либо действия, основанные на этнографическом мате-
риале. Причем необходимо чтобы такой материал имел богатую исто-
рическую/культурную традицию и был хотя бы в какой-то мере знаком 
или этнически близок участникам. 

И, наконец, в-третьих, по результатам обратной связи и тематиче-
ских дискуссий можно говорить о том, что проводимые ночные про-
граммы-мистерии имеют достаточно сильный, но специфический тера-
певтический эффект. Специфика его заключается в актуализации боль-
шого количества личного материала, который нуждается в обязательной 
психотерапевтической проработке. Тем самым в большинстве случаев, 
нам, как ведущим, приходилось отходить от тренинговых стандартов 
работы в сторону терапевтических и в обязательном порядке уделять 
время интеграции и осмыслению возникающих переживаний и состоя-
ний отдельных участников и группы в целом. Терапевтическая состав-
ляющая принадлежит к еще одной специфической компоненте этологи-
ческого тренинга, придающая ему дополнительную особенность. 

Сама технология работы в этологическом тренинге, которая ба-
зируется на «регрессивных» процедурах, значимо отличает её от специ-
фических технологий иных видов тренинга. Поэтому уже сегодня мож-
но говорить о существовании у этологического вида тренинга собствен-
ного научного и методологического лица, которое позволяет рассматри-
вать его в качестве самостоятельного направления тренинговой работы.  
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Андрей Кернас  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ 

КОМАНД КАК МАЛЫХ ГРУПП 
  
Проблема. В настоящее время полноценное развитие личности 

невозможно без взаимодействия с обществом, осуществляемого через 
группу. Согласно определению, данному Е. П. Ильиным, малая группа 
– это не только проводник влияния общества и больших групп на че-
ловека, это и та область его социальной жизни, в которой он реализует 
себя как социальное существо [1, с. 209]. Именно благодаря взаимо-
действию с малой группой конкретный индивид получает возмож-
ность осознанного выбора и самореализации себя в объединении лю-
дей, связанных общими интересами и целями. Как известно, большую 
часть жизни человек проводит в составе различных социальных групп, 
и на это приходится примерно 80–90% времени его бодрствования. 
Почти все воздействия общества на личность осуществляются через 
малые группы [2, с. 370]. Положительное влияние активной социаль-
ной деятельности, осуществляемой внутри спортивных команд как 
малых групп, мы видим в общем стремлении к физическому и духов-
ному совершенству в условиях здоровой конкуренции.  

На основании проведенного анализа научной и научно-методи-
ческой литературы [1–4] мы можем сделать обобщающее заключение, 
согласно которому, несмотря на то, что единого мнения касательно 
определения верхней границы количества членов малой группы нет, 
считается, что она не должна превышать 30, максимум – 40 человек. В 
этот диапазон минимальная численность малой группы – 2–3 человека 
– укладываются все спортивные команды. Также считаем необходи-
мым отметить, что важным признаком малой группы является чувство 
сопричастности к ней у ее членов, это особенно характерно для кол-
лективов. Именно коллектив является высшей формой зрелости малой 
группы. Тогда группа подчиняет свою деятельность высоким общест-
венным идеалам. Высшими идеалами спортивного коллектива являет-
ся стремление к профессиональному росту и установлению новых 
спортивных рекордов как средства повышения престижа государства 
на международной арене и пропаганды здорового образа жизни. 

Следует отметить, что пик проведения широкомасштабных на-
учных изысканий прикладных разработок психологического сопрово-
ждения профессионального развития спортивных команд приходился 
на 70–80 годы ХХ века. Следовательно, благодаря накопленному ранее 
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практическому опыту, в настоящее время имеется целый комплекс 
отработанных методических рекомендаций. По мнению некоторых 
современных авторов, при грамотно проведенной адаптации данных 
наработок их можно с успехом применять и в других отраслях общей 
командной деятельности, не связанной со спортом. Так, Т. П. Черняв-
ской приводится теоретико-методологическое обоснование возможно-
сти формирования и развития успешной бизнес-команды с помощью 
специализированного психологического тренинга по модели команды 
в спорте высших достижений [5]. Соглашаясь с мнением о высокой 
практической эффективности разработанных ранее методических ре-
комендаций, тем не менее мы считаем возможным и нужным проведе-
ние научной работы по их модернизации и дальнейшему совершенст-
вованию. 

Целью статьи является подробное описание предложенной нами 
программы психологического сопровождения профессионального раз-
вития спортивных команд как малых групп, направленной на создание 
внутри малой группы психологического климата, свойственного спор-
тивному коллективу, и, как следствие этого, повышение общего уровня 
спортивных достижений группы в целом. 

Таким образом, предлагаемая нами программа психологическо-
го сопровождения профессиональной деятельности в спортивных ко-
мандах направлена на решение сугубо практических задач, связанных 
с повышением профессионализма и роста общего уровня спортивных 
достижений. 

Предлагаемая программа предназначена для проведения в спор-
тивных командах, культивирующих различные виды единоборств, и 
разработана нами с учетом специфических особенностей, присущих 
данному направлению спортивной деятельности. Программа рассчита-
на на два месяца и рекомендуется нами к применению в группах чис-
ленностью от 10 человек. 

Исследования проводились в спортивных командах города 
Одессы, культивирующих различные виды единоборств. В исследова-
нии приняло участие 62 человека в возрасте от 11 до 33 лет. 

В ходе исследования нами использовались следующие психодиаг-
ностические методики: методика оценки психической надежности спорт-
смена Мильмана; методика исследования оперативной оценки самочувст-
вия, активности и настроения САН; методика диагностики предстартовых 
эмоциональных состояний спортсменов-единоборцев И. Г. Павловой, 
А. В. Кернаса; методика шкалы изменений, произошедших со спортсме-
ном в процессе спортивной тренировочно-подготовительной деятельно-
сти, И. Г. Павловой, А. В. Кернаса; шкалы самооценок в баллах работо-
способности и нервно-психической активности Никифорова. 

Программа включает в себя комплекс следующих плановых ме-
роприятий: 
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1-й этап. Проведение комплекса лекционных занятий с целью 
первичного ознакомления с насущными проблемами психологии и 
педагогики спорта. Лекционный материал был отобран из отечествен-
ных и зарубежных источников [6–9]. 

Также на начальном этапе согласно предварительной договорен-
ности с тренерским составом в ряде спортивных клубов, культивирую-
щих различные виды единоборств, было организовано проведение за-
планированных внутри каждого клуба спаррингов, проходящих по 
олимпийской системе (проигравший выбывает, одержавший победу 
выходит в следующий круг и продолжает борьбу за первое место). При 
этом организационная часть, внешняя броскость и атрибутика макси-
мально были приближены к обстановке соревнований высокого уровня. 

Для участников соревнований были приготовлены почетные 
грамоты и медали для победителей. Спортсменам рекомендовалось 
пригласить друзей, родственников, знакомых. Было обеспечено при-
сутствие медицинских работников. В состав судейской коллегии были 
приглашены авторитетные в области спорта люди. Вызов участников 
на ринг, татами, ковер осуществлялся анонсаром и дублировался на 
английском языке, что должно было вызвать у спортсменов ассоциа-
цию с выступлением на соревнованиях международного уровня. 

Некоторые пары соревнующихся намеренно формировались та-
ким образом, чтобы подающие надежды перспективные спортсмены 
встретились с более опытными и титулованными, при этом последним 
были даны установки создавая общую напряженность единоборства 
давать возможность менее опытным спортсменам ощутить себя дос-
тойными соперниками. 

Также нами были приглашены профессиональные видеоопера-
торы и фотографы, которые проводили фото- и видеосъемку с различ-
ных ракурсов, фиксируя выход участников, их выступление и торже-
ственную церемонию награждения победителей. 

В дальнейшем ходе запланированного внутри спортивного клу-
ба просмотра отснятые материалы использовались для детального ана-
лиза поведения спортсменов в условиях максимально приближенных к 
реальным соревнованиям. 

Согласно предварительной договоренности с тренерским соста-
вом были отмечены сильные стороны каждого из спортсменов, но в то 
же время было указано на то, что потенциальные возможности каждо-
го из них значительно выше показанных результатов. 

Следующим запланированным шагом было сообщение спорт-
сменам, что повторные спарринги, проходящие в обстановке макси-
мально приближенной к реальным соревнованиям, состоятся через два 
месяца. И за это время у них есть реальная возможность раскрыть 
скрытый в них потенциал по средствам предложенной нами методики 
психокорректирующего воздействия. 
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Таким образом, нами ставилась цель, с одной стороны, по сред-
ствам похвалы достигнуть позитивного отношения к дальнейшим за-
нятиям спортом и, с другой – по средствам обращения внимания на то, 
что каждый спортсмен потенциально способен на большее и сообще-
ние о том, что через два месяца состоятся повторные спарринги, до-
биться стремления к дальнейшему совершенствованию и самоактуали-
зации личности спортсмена-единоборца. 

2-й этап работы заключался в проведении корректирующего 
воздействия, направленного на формирование профессионально важ-
ных качеств личности членов спортивной команды. А так же передача 
спортсменам эффективного методологического инструментария, после 
освоения которого спортсмены будут способны к самостоятельному 
продолжению работы в заданном направлении. 

Подходя к решению практических задач для нас было важно 
создать необходимую почву для дальнейшей работы посредством ме-
тодов вербальной гетерорегуляции, применяемых в ходе беседы: 

− убеждение – основной целью ставилось убедить спортсменов в 
необходимости участия в эксперименте и добросовестного ис-
полнения методических указаний; 

− рациональное внушение – в ходе которого спортсменам раскры-
вались реальные перспективы роста, приводились конкретные 
примеры звезд большого спорта, которые добились успеха в 
спортивной деятельности посредством применения методик пси-
хокорректирующего воздействия. Особо делался акцент на воз-
можности овладения методиками, позволяющими достигать ре-
лаксации и дремотного состояния как фундаментальной первоос-
новы, необходимой для дальнейшей работы. 
В течение первого месяца нами систематически проводились груп-

повые сеансы аутотренинга и нервно-мышечного расслабления. Также 
для самостоятельной работы в домашних условиях спортсменам были 
выданы методические указания в виде аудиозаписей дисков в стандарте 
МР-3 и напечатанных информационных листов, прилагаемых ниже: 

Информационные листы 1 
Аутогенное расслабление (АТ) 
1. Общее успокоение: «Я спокоен… Я совершенно спокоен… Я 

отдыхаю… Отдыхает все мое тело. Мое тело приятно расслаблено… 
Отдыхает каждая клеточка моего организма… Отдыхает каждый нерв… 
Отдыхает каждый мускул… Все мои мышцы приятно расслаблены… 
Посторонние звуки перестали меня отвлекать… Перестали тревожить и 
беспокоить… Я совсем перестал волноваться… Все мои проблемы ушли 
прочь… Мне хорошо… Я отдыхаю… Я совершенно спокоен… Я вни-
мательно слушаю свое тело… Я чувствую то, что говорю сам себе…» 

2. Дыхание: «Я спокоен… Я совершенно спокоен… Я дышу 
легко и свободно… Дышу без всякого напряжения… Мое дыхание 
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равномерное… Мои вдохи и выдохи неглубокие… Мое дыхание ров-
ное и спокойное… (затем надо молча проследить за своим дыханием в 
течение примерно одной-двух минут, как бы прислушиваясь к нему 
изнутри своего организма). 

3. Расслабление мышц лица (особая важность их расслабления 
связана с тем, что именно эта группа мышц наиболее подвержена на-
пряжению в результате эмоциональных переживаний): «Я спокоен… Я 
совершенно спокоен… Я отдыхаю… Мышцы лица вялые и спокой-
ные… Расслаблены мышцы моего лба… моих бровей… моих глаз… 
моих век… моего носа… щек… губ… рта… (при этом свой внутренний 
взор необходимо переводить с одной мышцы лица на другую. Если уп-
ражнение выполняется правильно, то нижняя челюсть вскоре должна 
слегка отвиснуть, а язык – расположиться у края нижнего ряда зубов). 

4. Тяжесть рук: «Я спокоен… Я совершенно спокоен… Моя 
правая рука словно наливается тяжестью… Эта тяжесть идет от кон-
чиков пальцев все выше и выше… (Мысленным взором надо просле-
дить волну тяжести от кончиков пальцев до плеча)… Вся моя правая 
рука стала тяжелой. Правая рука очень тяжелая… Мне приятна эта 
тяжесть…» (Затем такая же формула произносится для левой руки). В 
заключение: «Обе моих руки тяжелые…» 

5. Тяжесть ног: «Я спокоен… Я совершенно спокоен… Моя 
правая нога тяжелеет. Чувствую волну тяжести, идущую по правой 
ноге от кончиков пальцев все выше и выше… (затем надо проследить 
волну тяжести от пальцев до бедра)… Вся моя правая нога стала тяже-
лой… Она словно налилась свинцом… Моя правая нога очень тяже-
лая… Мне приятна эта тяжесть…» (Затем такая же формула произно-
сится для левой ноги). В заключение: «Обе моих ноги тяжелые…». 

6. Тепло в руках: «Я спокоен… Я совершенно спокоен… Моя 
правая рука (у левшей – левая) приятно теплеет… Тепло струится че-
рез плечо в мою правую руку… Оно идет к локтю… Затем в кисть… В 
кончики пальцев… (Обратите внимание на то, что ощущение тяжести 
должно идти от кончиков пальцев к центру, а ощущение тепла – в про-
тивоположном направлении)… Тепло волна за волной прокатывается 
через мою правую руку от плеча до кончиков пальцев… Кончики 
пальцев приятно покалывает… Вся моя правая рука очень теплая… 
Мне приятно это ощущение…» (Потом такая же формула повторяется 
для левой руки)… В заключение: «Обе моих руки очень теплые…». 

7. Тепло в ногах: «Я спокоен… Я совершенно спокоен… Моя 
правая нога теплеет… Тепло струится из моего бедра вниз по ноге… 
Ощущаю волну тепла, идущую от бедра вниз по ноге… Ощущаю вол-
ну тепла, идущую от бедра к колену… затем в голень… в пальцы… 
Кончики пальцев моей правой ноги приятно покалывает. Вся моя нога 
теплая… Мне приятно это тепло…» (Аналогичные формулы повторя-
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ем для левой ноги; у левшей самовнушение начинается с левой но-
ги)… В заключение: «Обе моих ноги очень теплые…». 

8. Тепло в области живота: «Я спокоен… Я совершенно спокоен… 
Ощущаю тепло в районе пупка… Мой живот мягкий и теплый… Словно 
грелка лежит на моем животе… Тепло от нее идет вглубь… Явственно 
ощущаю это тепло… Оно согревает все внутри живота… Мой живот про-
гревается глубинным теплом… Мне очень приятно это тепло…». 

9. Сердце: «Я спокоен… Я совершенно спокоен… Мое сердце 
бьется спокойно и ровно… Мое сердце работает ритмично. Мое серд-
це здоровое. Мне приятно ощущать его сокращения… (Затем следует 
примерно полминуты-минуту проследить за работой своего сердца)… 

10. Прохлада в области лба: «Я спокоен… Я совершенно споко-
ен… Кожа моего лба стала чувствительной… Она ощущает едва уло-
вимое движение воздуха в комнате… Словно легкий ветерок овевает 
мой лоб… Мой лоб приятно прохладен… Я чувствую приятную про-
хладу в области лба»… Мне приятна эта прохлада… (Можно исполь-
зовать такой прием для ощущения прохлады: на первом занятии смо-
чите кожу лба водой. Испаряясь, вода вызовет ощущение прохлады. 
Постарайтесь его запомнить). 

Формула выхода: «Я спокоен… Я совершенно спокоен… Я хо-
рошо отдохнул… Все мое тело расслабилось. Приятное ощущение во 
всем теле. У меня хорошее настроение… Мое дыхание ритмичное и 
спокойное… С каждым вдохом в меня вливается бодрость… Я улыба-
юсь… Свежесть и бодрость наполняют меня… Я собран и внимате-
лен… Я заряжен энергией… Вытягиваю свои руки вперед… Сплетаю 
пальцы рук между собой… Подымаю их вверх над собой и одновре-
менно делаю глубокий вдох… Сеанс окончен!.. Открыть глаза! Выдох! 
Руки опустить! Встать!». 

Информационные листы 2 
Нервно-мышечное расслабление (НМР): 
1. Найдите тихое место с мягким освещением. Закройте дверь на 

ключ, отключите телефон, радиоприемник, телевизор. Вас никто и ни-
что не должно отвлекать. Удобно сядьте на стул (в кресло, на диван). 
Ноги поставьте так, чтобы ступни полностью касались пола, а колени 
не соприкасались. Ослабьте ремень на брюках, чтобы тело не было 
пережато. Закройте глаза. 

2. Сосредоточьте внимание на своем дыхании. Примерно одну 
минуту дышите редко и глубоко (животом, а не грудью), произнося 
про себя на каждом выдохе слова «я расслабляюсь, я успокаиваюсь». 

3. Затем, продолжая дышать спокойно, без всякого напряжения 
(само дыхание может стать при этом менее глубоким), сосредоточьте 
внимание на своем лице. Мысленно представьте себе его напряжение в 
виде какого-то образа. Например, в виде сжатого кулака или завязанного 
веревочного узла. Затем вообразите, что кулак разжимается (веревка 
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развязывается) и повисает подобно натянутой и отпущенной резинке. 
Ощутите, как расслабляется ваше лицо от лба до верхней губы. 

4. Снова напрягите свое лицо и глаза, сморщившись или сдавив 
их как можно сильнее, а затем расслабьте и постарайтесь ощутить, как 
волна расслабления пошла дальше вниз. 

5. Проделайте то же самое со всеми остальными частями тела. 
Медленно продвигайтесь от лба и глаз вниз – к нижней челюсти, шее, 
плечам, груди. Прорабатывайте свою спину, верхние и нижние части 
рук, пальцы рук, живот, бедра, голени, щиколотки, ступни, пальцы ног 
– до тех пор, пока все тело не окажется расслабленным. 

Для каждой части сначала напрягайте соответствующие мыш-
цы, затем расслабляйте их, сопровождая эти действия мысленным 
представлением напряжения и расслабления. 

6. Расслабив все тело, оставайтесь в этом приятном состоянии 
от двух до пяти минут (время можно засекать с помощью будильника, 
имеющего негромкий приятный звук). 

7. По истечении времени упражнения представляйте себе, что 
мышцы ваших век становятся легче, что тело наполняет энергия и что вы 
готовы вернуться к своим делам. Откройте глаза, потянитесь, встаньте. 

Иногда первые несколько раз бывает трудно представлять мыслен-
ным взором свое лицо, различные части тела или долго удерживать эти 
образы. В этом нет ничего страшного. Не ругайте себя, иначе вы вызовете 
еще большее напряжение. Лучше повторите свою попытку еще раз, и еще. 
Расслабление полезно само по себе. Но нам оно нужно лишь в качестве 
средства полготовки к более сложным формам психотренинга. 

Как показывает практика, при добросовестном выполнении ме-
тодических указаний одного месяца вполне достаточно для освоения 
методов аутотренинга и нервно-мышечного расслабления. 

Начиная со второго месяца нами проводилась работа, направлен-
ная на повышение психоэмоциональной устойчивости к стрессогенным 
ситуациям соревновательной деятельности и роста технического мастер-
ства спортсменов-единоборцев. На данном этапе после достижения 
спортсменом релаксации и последующего перехода в дремотное состоя-
ние, ему посредством применяемых методов: идеомоторной тренировки, 
сенсобилизации и варианта гипноидеомоторной тренировки «репортаж» 
было сделано внушение на переживание различных ситуаций, возникаю-
щих в ходе спортивного противостояния на соревнованиях. Для создания 
большей реалистичности воображаемой ситуации нами использовались 
аудиозаписи, создающие звуковой фон спортивных соревнований (музы-
кальное сопровождение выхода участников, оглашение анонсаром весо-
вой категории, возраста и послужного списка участников, громкие апло-
дисменты и крики болельщиков, команды судьи, подсказки тренера и 
т.д.). При этом во всех созданных искусственным путем воображаемых 
ситуациях спортсмен выглядел наилучшим образом, демонстрируя от-
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личную психологическую и физическую подготовку он проводит идеаль-
но выверенные технические действия, в результате которых одерживает 
яркую убедительную победу. Со временем, по мере адаптационного при-
выкания спортсмена к используемой методике, время проводимого сеанса 
удлинялось, а внушаемые ситуации становились более разнообразными. 
Спортсмену внушалось, что он встречается с соперниками, разными по 
своим антропометрическим данным, манере ведения боя (схватки), в том 
числе и левшой. Согласно проводимому внушению спортсмену предстоял 
ряд спаррингов, в ходе каждого из которых он неизменно выходил побе-
дителем. Во время перерывов между спаррингами ему внушалось, что он 
абсолютно спокоен и в меру расслаблен, но за пять минут до начала оче-
редного спарринга становится максимально собранным. После завер-
шающей победы спортсмену внушалась торжественная церемония награ-
ждения. Для самостоятельной работы в домашних условиях всем спорт-
сменам были выданы методические указания. 

Также согласно намеченным нами планам состоялись повторные 
спарринги. Следует отметить, что так же, как и в первый раз организа-
ционная часть данного мероприятия, его внешние броскость и атрибу-
тика оставались такими же и, согласно нашей задумке, должны были 
быть максимально приближенными к соревнованиям высокого уровня. 
Отличие заключалось лишь в том, что на этот раз спарринги проводи-
лись в спортивных командах согласно установленной нами циклической 
системы – два раза в неделю в течение трех недель. Таким образом, 
внутри спортивной команды было проведено шесть масштабных состя-
заний, в ходе которых каждый из спортсменов в независимости от того, 
выиграл он или проиграл, оставался активным участником и продолжал 
спортивные состязания с другими участниками таким образом, чтобы 
каждый из участников эксперимента смог победить как минимум в шес-
ти-семи спаррингах. Как и в первый раз, производилась профессиональ-
ная фото- и видеосъемка важных событий данного мероприятия, вклю-
чая выход участников, непосредственно самих спаррингов и церемонии 
награждения. Следует также отметить, что в этот раз медалью и почет-
ной грамотой, в которых было указано занятое ими первое место полу-
чили все члены спортивной команды, участвующие в эксперименте. 
Разницу составляли лишь формальные основания для награждения (за 
лучшую технику, за волю к победе и т.д.). Каждый из вызываемых для 
награждения спортсменов занимал первое место на пьедестале почета. 
После церемонии награждения слово было предоставлено представите-
лям тренерского состава, по предварительной договоренности каждый 
из них в своей речи указывал на значительное улучшение результатив-
ного и общего уровня спортивного мастерства членов спортивных ко-
манд и высказывался о необходимости продолжения активного участия 
спортсменов в эксперименте. 
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3-й этап. Нами ставились цели по средствам: визуального и 
звукового воздействия достигнуть положительных результатов в на-
правлении формирования у членов спортивных команд доминирующе-
го устойчивого эмоционального состояния боевой готовности и других 
профессионально важных качеств, необходимых для повышения уров-
ня спортивных достижений в единоборствах. 

Для достижения поставленных целей с каждым спортсменом 
была проведена индивидуальная работа по составлению словесной 
формулы самовнушения на успех в спортивной деятельности, состоя-
щей из пяти-семи положительных утверждений. После чего голос 
спортсмена был записан на аудиодиск.  

Также для каждого спортсмена из отснятых нами ранее мате-
риалов был смонтирован видеоклип с подборкой наиболее удачных 
его действий в ходе спортивного соперничества, а также моментами, 
когда судья поднимает ему руку и церемонией награждения, который 
рекомендовалось регулярно просматривать. 

Таким образом, в цели составленной нами программы входило 
создание психологических предпосылок, направленных на оптимиза-
цию процесса выполняемой спортивной деятельности, как команды в 
целом, так и каждого ее члена в частности. 

Выводы: 
1. Теоретический анализ и обобщение научной и научно-

методической литературы, посвященной рассмотрению проблематич-
ных вопросов, касающихся эффективной командной деятельности в 
спорте, динамики и организации спортивных групп; руководства и 
лидерства; конфликтного взаимодействия, свойственного спортивным 
видам единоборств, позволил нам провести органическое соединение 
применяющихся обособленно методических приемов, создав на основе 
данного соединения программу психологического сопровождения 
профессионального развития спортивных команд как малых групп. 

2. Предлагаемая нами программа – это система практических 
рекомендаций, ролевых игр и упражнений, направленных на решение 
прикладных задач психологического сопровождения профессиональ-
ного развития спортивных команд. 

3. После проведения программы в спортивных командах мы 
можем констатировать положительные изменения, произошедшие с 
членами спортивных команд, выражающиеся в повышении результа-
тивности выполняемой ими общей командной спортивной деятельно-
сти в целом и в отдельности. 
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Світлана Подофєй   
 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ В ГРУПІ 
ПІДЛІТКІВ-ДІАБЕТИКІВ 

 
Проблема. Останнім часом значно зросла кількість дітей, хворих 

на цукровий діабет. Відомо, що будь-яка хронічна хвороба, особливо 
інвалідизуюча, істотно впливає на особистість хворого, особливо на 
підлітка. Подібні захворювання у цьому віці можуть призводити (пря-
мо або опосередковано) до аномалій розвитку (патологічних або непа-
тологічних змін характеру), трансформацій мотиваційної сфери особи-
стості, до зміни міжособистісних стосунків, а також викликати стійкі 
негативні психічні стани, що, у свою чергу, провокують структурну 
перебудову системи потреб та мотивів, зниження рівня психічних мо-
жливостей [1, с. 419]. Це веде до обмеження контактів з людьми, ви-
кривлення уявлень про своє майбутнє тощо [2, с. 233]. 

Мета статті: розкрити залежність процесу формування Я-
концепції підлітків-діабетиків від впливу ровесників і розробити екс-
периментальний варіант методики корекції негативних тенденцій у 
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формуванні Я-концепції цієї категорії підлітків. Відповідно ми ставили 
перед собою задачу: розробити та експериментально апробувати діаг-
ностично-корекційну методику психотерапевтичної допомоги дітям-
діабетикам, спрямовану на формування позитивної Я-концепції. Таким 
чином ми прагнули допомогти дітям-діабетикам краще пізнати себе, 
свої можливості, сильні якості, обмеження, усвідомити життєву ситуа-
цію як взаємодію внутрішніх особливостей Я-концепції та зовнішніх 
умов й обставин, що мають специфічне емоційно-когнітивне та моти-
ваційно-поведінкове навантаження невиліковною хворобою. 

Український психолог, засновниця теорії та практики групової 
психокорекції Т. С. Яценко зазначає, що процес психокорекції відро-
джує «гнучкість, мобільність психічної організації суб’єкта» (це стосу-
ється поведінкової сфери Я-концепції) та сприяє «розвитку лабільності 
й пластичності особистісних якостей суб’єкта» (це ставиться до емо-
ційної сфери Я-концепції) [3, с. 18]. Спираючись на це, ми вирішили 
реалізувати модель впливів групи ровесників на Я-концепцію підлітка-
діабетика через систему корекційних заходів у групі, а саме систему 
тренінгових занять, комплекс яких буде спрямований на сприйняття та 
прийняття себе та іншого у взаємодії. Очікуваний результат позитив-
них впливів ровесників на підлітків-діабетиків визначається поступо-
вою перебудовою їх ставлення до інших. Кінцевим результатом будуть 
зміни самоставлення, самооцінки, Я-образу, Я-концепції підлітка-
діабетика в цілому на більш адекватну та позитивну. У розробленому 
тренінговому комплексі зміст і задачі ускладнювалися в залежності від 
усвідомлення підлітками життєвої ситуації (свого зовнішнього та вну-
трішнього життєвого змісту), особливостей власної мотивації, вибору 
засобів дії та післядії, що буде виступати підсумком сумісної діяльнос-
ті в групі та оцінкою кожного. 

Психолог Л. І. Уманський виявив такі соціально-психологічні па-
раметри групи: «зміст моральної спрямованості групи – інтегрована єд-
ність її мети, мотивів, ціннісних орієнтацій; організаційна єдність групи; 
групова готовність у сфері тієї чи іншої діяльності; психологічна єдність: 
інтелектуальна, емоційна вольова сумісність, що характеризує відповідно 
процес міжособистісного пізнання і взаєморозуміння в групі, міжособис-
тісні контакти емоційного характеру, стресостійкість і надійність групи в 
екстремальних ситуаціях» [цит. за: 4, с. 171]. Виходячи з цього нами було 
здійснено своєрідний опис структури тренінгової програми, її впливу на 
ефективність взаємодії в групі підлітків-діабетиків (11–16 років) під час 
занять, що проводилися в спеціалізованих інтернатах для підлітків-
діабетиків м. Харкова та м. Дніпропетровська. Нами була підготовлена 
психокорекційна програма, теоретичною основою якої була концепція 
структури вчинку В. А. Роменця. У продовж проведення цього тренінгу 
ми спостерігали динаміку розвитку групи, яку, за Л. І. Уманським, харак-
теризує «процес міжособистісного пізнання і взаєморозуміння в групі, 
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міжособистісні контакти емоційного характеру, стресостійкість і надій-
ність групи в екстремальних ситуаціях». Окрім того, ми досліджували 
особливості впливу ровесників на емоційну, когнітивну та поведінкові 
сфери Я-концепції дітей діабетиків під час проведення психокорекційного 
тренінгу. Дзеркальне відображення своїх проблем в «об’єктиві» групи 
давало змогу підліткам формувати цілісне, комплексне, оптимальне ба-
чення, конкретне для себе та узагальнене для всіх.  

Згідно концепції В. А. Роменця (рис.) логічна структура вчинку 
містить «чотири компоненти – ситуативний, мотиваційний, дійовий, 
післядійовий як здійснення вчинку зі «зворотним зв’язком» [5, с. 174]. 
В основі вчинку за В.А. Роменцем покладено дію встановлення та роз-
риву певних зв’язків людини із середовищем [6, с. 535]. Дитина визна-
чає чого вона хоче, але перед нею стоять суспільні норми поведінки, 
що спрямовують вольові зусилля та протиставляють «Я хочу», «Я по-
винен», «Я змушений». Відбувається боротьба мотивів і необхідність 
виборів [5, с. 181]. 

 
Рис. Задачі тренінгової психокорекційної програми для підлітків-
діабетиків (за структурними компонентами вчинку В. А. Роменця) 
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Таким чином мотивація актуалізує потребу й трансформується 
суб’єктом у певну мету. Початковим компонентом реально-практичної 
структури вчинку підлітка складає залежність між мотивом та ситуаці-
єю, це виступає як співвідношення між Я-ідеальнимм та Я-дійсним. 
Прагнення підлітка до ідеалу мотивує його дію на зміну та створення 
нової ситуації.  

Підліток може не усвідомлювати наслідків хвороби, не має на-
лежного емоційно-вольового досвіду протистояння психотравмуючим 
впливам хвороби та конструктивного адекватного сприйняття життєвої 
ситуації. Тому його неадекватне ставлення до хвороби: заперечення, 
ігнорування, приховування факту наявності хвороби, зневажливе став-
лення до лікування, розділення хвороби та життєвої ситуації є специ-
фічною проблемою інсулінозалежної людини, яка ще фізично та пси-
хічно не готова сприймати життєву ситуацію за реальну. Для хворого 
підлітка важливо усвідомити поступове рівномірне прийняття хвороби 
та життєвої ситуації як потребу в реалізації необхідного стилю життя. 
За визначенням В.А. Роменця «першим визначенням і формою прояву 
вчинкової активності є подолання залежності від ситуації умов і обста-
вин або шляхом перетворення своїх внутрішніх позицій, або ж унесен-
ням змін у саму ситуацію, перетворення її у напрямі, що дає змогу 
отримати бажані свободу і незалежність» [5, с. 169]. Тому задачею 
першого комплексу тренінгових занять буде зміна ставлення підлітка-
діабетика до власної життєвої ситуації, обтяженої цукровим діабетом. 
Ця зміна визначатиметься актуалізацією його психічних ресурсів на 
зміною сприйняття себе як неповноцінної хворої людини. Тобто за 
словами опитуваних підлітків-діабетиків ми ставили задачу втілити 
їхнє прагнення в життя: «бути таким як всі», позбавитися відчуття ві-
докремленості та відгородженості.  

1-й тренінговий комплекс: «Моя життєва ситуація: що я хо-
чу – що я можу». Життєва ситуація підлітків-діабетиків включає в 
себе усвідомлення та аналіз Я-концепції, зовнішніх впливів та обста-
вин, обтяжених невиліковною хворобою) а також поведінкові спроби 
пристосування вже сформованих навичок до конкретних життєвих 
проблем. Одним із найважливіших соціальних здібностей є «здібність 
знаходити компроміс між самореалізацією (прагнення бути таким, як 
ніхто інший) та соціальною пристосованістю (бути таким як всі інші)» 
[7, c. 39]. Для цього були спеціально організовані вправи, психогімнас-
тичні ігри, бесіди з метою розширення поведінкового репертуару під-
літка-діабетика, який мотивується в потребі бути такими як всі. Саме 
хвороба несе підлітку своє специфічне інвалідизуюче щоденне наван-
таження не тільки фізичне, але й психічне. Фізична залежність дитини 
від інсуліну створює психічну залежність від хвороби та одночасно 
певні обмеження у життєдіяльності, що у порівнянні із здоровими ді-
тьми створює певне співвідношення психічних факторів: почуття не-
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повноцінності та прагнення до переваги й соціального інтересу. При 
розвитку почуття неповноцінності може зростати прагнення до пере-
ваги, тоді людина замикається в своєму Я, зневажає інших людей. Ко-
ли почуття неповноцінності не компенсується почуттям переваги, тоді 
зростає ворожнеча до оточення, страх перед ним [8, с. 85]. Важливою 
умовою розвитку особистості А. Адлер визначав соціальний інтерес, 
здібність людини бути повязаним із соціумом, що проявляється у пра-
гненні до взаєморозуміння, співпереживання, співпраці з людьми, зді-
бності ідентифікувати з групою. Тому найбільше підліткам хочеться 
бути таким як всі, незалежним, вільним, небоязким до свого самопо-
чуття як фізичного так і психічного. Реалізація першого комплексу 
програми «Моя життєва ситуація: що я хочу – що я можу» передбачає 
вирішення таких задач: 

• формування в групі підлітків інтересу, бажання спілкуватися з 
учасниками; розвивати орієнтації в специфіці тренінгу; 

• розвиток здібностей пізнання себе та інших; 
• розвиток уміння позитивно оцінювати життєву ситуацію (Я-

концепція та зовнішні умови), адекватно ставитися до ситуації в 
цілому, як до своїх властивостей, можливостей та обмежень, так 
і до особливостей оточення, формуючи при цьому відповідні Я-
образи.  

• виявлення особливостей Я-концепції підлітка, її структури: са-
моставлення, самооцінки, Я-образів як спонукального внутріш-
нього ядра здійснення вчинку, психічних ресурсів та здібностей, 
мотивації. 

• закріплення та підвищення підлітком уявлень про власну зна-
чущість, цінності та можливості розвитку вчинкової активності, 
самостійності, творчості.  

• виявлення очікувань учасників, їх життєвих ситуацій (внутрі-
шніх особливостей Я-концепції, та зовнішніх умов й обставин, 
що мають специфічне емоційно-когнітивне та мотиваційно-
поведінкове навантаження невиліковною хворобою). 
Ці задачі реалізувалися у такій тематиці занять: «Що ми разом 

можемо зробити», «Моя життєва ситуація», «Будь таким який ти є, але 
в найкращому вигляді». 

2-й комплекс (мотиваційний): «Для чого це мені потрібно, 
мотиви». На другому етапі визначення вчинку стоїть задача викори-
стати свободу, відвойовану в ситуації та актуалізувати рушійні сили 
психічного розвитку від спонук та потреб до мотивів саморозвитку. 
В момент переходу від мотиву до цілі підліток вирішує проблему 
відокремлення «Я хочу» від «Я повинен», співвідносячи її з цілями 
оточення. Мотив має функцію спонукання та спрямовування дії на 
предмет, а також функцію смислоутворення, тобто виявлення змісту 
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мотиваційної системи в цілому, самозвіт у смислі свого вчинку [9, c. 
453]. Якщо ціль стає мотивом, то цей мотив обов’язково усвідомле-
ний. За Виготським у підлітка визначається не слабкість волі, а слаб-
кість цілей. Тому задачею мотиваційного комплексу тренінгових за-
нять буде створення умов для усвідомлення підлітком-діабетиком 
власних потреб, мотивів, цілей.  

О. М. Леонтьєв визначає мотив як той предмет, що відповідає 
актуальній потребі, тобто виступаючи в якості засобу її задоволення 
організувати та визначеним чином спрямовати поведінку [9, c. 418]. 
Спрямованість та організованість, тобто доцільність та розумність по-
ведінки можуть забезпечити тільки конкретний мотив – предмет даної 
потреби. Потреба виявляється суб’єктивно несвідомо в емоціях, а мо-
тив виступає у свідомості людини як об’єкт, або ціль на яку спрямова-
ний вчинок. За О. М. Леонтьєвим розвиток особистості дитини знахо-
дить вираження в зміні ієрархії мотивів діяльності. Коли старі мотиви 
втрачають свою спонукальну силу, виникають нові, що призводять до 
переосмислювання підлітком людських стосунків і власної поведінки.  

Мотиваційний комплекс тренінгових занять був спрямований на 
розвиток здатності на власний вчинок вже в умовах перетворення жит-
тєвої ситуації. Прагнення підлітка його здійснити, визначається влас-
ним активним вибором через боротьбу мотивів, що потребує самостій-
ності та виявлення творчих сил. У комплексі тренінгових занять «Для 
чого вони мені потрібні, мотиви» ми ставимо такі задачі: 

• виявлення потреб підлітка як динамічної психічної сили та ста-
ну напруженості, що спонукає до активності за їх предметним 
змістом, силою, періодичністю та засобами їх задоволення; 

• визначення мотивів підлітків-діабетиків, як смислоутворюючої, 
спрямовуючої, рушійної, організаційної форми спонукальної 
причини до досягнення цілі; 

• розвиток мотивації, як системи мотивів підлітка, що пояснює 
причини та механізми вчинку за типом «якщо ..., то...» та її суть 
в питанні «Для чого?», визначення змісту, зв’язку та ієрархії мо-
тивації; 

• виявлення інтересів, задач, бажань, намірів як факторів мотива-
ційної системи, які виконують її інструментальну функцію; 

• вправляти підлітків у вирішенні різних типів проблемних си-
туацій та сформувати свої моделі поведінки відповідно до ви-
мог оточення. Виявляти потреби, опредметнені у мотиві 
(предмет, образ); 

• створення умов для розвитку позитивної мотивації та підвищення 
рівня активності учасників, емоційне їх залучення в роботу; 

• вдосконалювати партнерський стиль співробітництва, який пе-
редбачає наявність спільної мети, урахування інтересів, відчут-
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тів, переживань іншої людини, визнання цінності його особис-
тості і думок, що і дозволить створити атмосферу довіри, спів-
праці, відвертості, безпеки, емоційної свободи. 
До цього комплексу пропонувалися наступні теми тренінгових 

занять: «Мої бажання, інтереси, наміри, потреби», «Мотиви наших 
вчинків», «Як досягнути цілі». 

3-й комплекс: «Мої дії у досягненні мети». Третім етапом 
здійснення вчинку є сама дія, що визначається метою, цілевизначен-
ням та ціле покладанням. В комплексі вони актуалізують проблему 
засобів, які необхідно обговорювати та обдумувати. Важливо, що ви-
бір засобів підлітком підпорядковується меті діяльності, саме вона 
відкриває перехід до вчинкової дії. Спочатку ціль має характер зовні-
шньої предметності та розкривається у ставленнях до оточуючих фо-
нових предметів та може бути досягнутою тільки через посередництво 
цих предметів і на основі зв’язку з ними, зводячи їх до рівня засобу. 
Предмет – ціль стає засобом впливу, точніше комунікації з іншими 
предметами та особами й розкриває міжособистісні стосунки. Резуль-
татом, продуктом вчинку за В.А Роменцем, є нове ситуаційне ставлен-
ня людини [5, с. 390]. При прийнятті рішення підлітку треба навчитися 
«переосмислювати свої цілі й ще раз переконатися, що саме цього він 
бажає понад усе, переоцінити засоби, які збирається використати, вра-
хувавши при цьому рівень оволодіння ними й особливості конкретної 
ситуації, в якій збирається діяти, її внутрішні й зовнішні аспекти» [5, с. 
172]. У третьому комплексі вирішуються такі задачі: 

• формування працездатності учасників (інтенсифікація міжособи-
стісної взаємодії, демонстрація та утворення поведінкових моде-
лей); розвиток відповідальності у процесі вибору цілі, засобів дії, 
відповідним меті, а також вміння прогнозувати результат; 

• розвиток вміння підлітків формулювати та ставити перед собою 
реальні цілі, адекватні можливостям, здібностям та його рівню 
домагань, планувати задачі при наявності перепон; 

• формування навичок визначення підлітками відповідності між 
метою та засобами дії як прагнення до ідеалу; 

• вправляння у виборі засобів дії, переосмислення та переоцінка 
їх як породження мети, планування задач, необхідних при вини-
кненні перешкод та їх подолання; 

• розвиток навичок спілкування та партнерської взаємодії як ком-
понентів та засобів дії у процесі їх практичного навчання та 
вдосконалення; 

• розвиток здібності знаходити компроміс між самореалізацією 
(прагнення бути таким, як ніхто інший) та соціальною присто-
сованістю (бути таким як всі інші);  
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• створення умов через вправи та психогімнастичні ігри для пове-
дінкових спроб у сфері пристосування сформованих навичок до 
конкретних життєвих проблем підлітків-діабетиків;  

• засвоєння функціональних засобів, спрямованих на навчання 
прийомам розвитку операціональних можливостей – уваги, ак-
туалізації необхідної інформації, засобів раціонального опрацю-
вання. 
Відповідно планувалися такі теми занять: «Схожі та різні», 

«Люди, значущі для мене», «Як досягнути цілі», «Конфлікт». 
Психолог В. П. Трусов підкреслював, що вчинок не просто ві-

дображає та виявляє назовні наш внутрішній стан, але й виконує іншу 
функцію: дає перевірку своєї оцінки цього стану [цит. за 10, с. 70].  

4-й комплекс (післядійовий): «На що ти здатен?– оціни се-
бе». Самопізнання дитини врешті решт виступає рефлексією та її реак-
цією на зміни, викликані порушенням внутрішньої рівноваги (іноді 
навмисним з боку особи), які відкривають нерозвідані в собі резерви, 
задають нові прагнення в самореалізації та самотворенні. Зростання 
інтересу підлітка до свого психічного життя дозволяє дитині поступо-
во звільнятися від диктату середовища, дорослих, та, разом з тим, вчи-
тися переносити на себе відповідальність за власне життя, за свій ус-
піх, за можливість винайти для себе смисл вчинку. 

Оцінювання себе, своїх дій, як різновид учинкової активнос-
ті, як рефлексивний процес будується за принципом зворотнього 
зв’язку між метою та тим, що отримано в процесі її виконання [5, c. 
173]. Результати вчинкової активності особи утворюючи ефект піс-
лядії, як певної реакції, що задає подальше розгортання інших вчи-
нків. В. А. Роменець характеризує ефект післядії (рефлексії) як під-
сумовування вчиненого, закручення нової вчинкової спіралі на 
цьому ґрунті [6, c. 599]. Тобто, відбувається узгодження та актуалі-
зація складових Я-концепції самоставлення, самооцінки, Я-образів, 
що задають (актуалізують) суб’єкту внутрішні передумови форму-
вання здатності дитини до вчинку та прагнення підлітка до здійс-
нення його. У третьому комплексі визначаються задачі: 

• розвиток здібностей до розуміння та прогнозування стосунків, 
почуттів та станів, особливостей поведінки інших людей у ви-
значених ситуаціях;  

• підвищення адекватності аналізу себе, партнера за спілкуван-
ням, групової ситуації в цілому;  

• аналіз та переоцінка, адекватна інтерпретація проблем міжосо-
бистісної взаємодії підлітків-діабетиків; 

• вправляння у саморозкритті, самодослідженні, самопізнанні 
учасників через зворотній зв’язок з групою; 
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• формування у підлітка оцінки результатів дії та адекватного ви-
користання засобів дії; 

•  розвиток рефлексії та зворотного зв’язку на етапі післядії;  
• згуртування групи та позитивний взаємовплив учасників; аналіз 

та переоцінка свого власного досвіду в процесі групової взаємо-
дії, навчання моделям ефективної поведінки у конкретних ситу-
аціях спілкування (знайомство, конфлікт, проблемна ситуація); 

• розширення поведінкового репертуару, що складається з окре-
мих навичок та стереотипів. 
Була запланована наступна тематика занять: «Життя за власним 

вибором», «Зіркова карта мого життя», «Перед далекою дорогою». 
Висновки. Тренінг взаємодії між підлітками-діабетиками та здо-

ровими ровесниками дає змогу діабетикам подолати власні обмежен-
ня, розсунути межі своїх можливостей, визначити свій потенціал в по-
рівнянні з можливостями однолітків, а також створює умови вислов-
лювати приховані почуття, розряджати накопичені переживання, кон-
тролювати надалі свої емоції. Одночасно діти мають змогу вправляти-
ся у вирішенні різних типів проблемних ситуацій та сформувати свої 
моделі поведінки відповідно до вимог оточення. 

Взаємодія дітей-діабетиків з дітьми, що не хворіють на діабет 
допоможе діабетикам побачити власні труднощі через порівняння сво-
їх проблем з проблемами здорових дітей, визначити їх схожість чи 
відмінність, дасть можливість поставити себе на їх місце, відчути себе 
таким як усі. Отже, підлітки-діабетики матимуть змогу усвідомити, що 
діти з обмеженими можливостями можуть реалізувати себе в різних 
сферах життя, навіть незважаючи на особливості перебігу хвороби. 
Тренінгова програма складається з комплексів тренінгів, кожен із яких 
включає цілеспрямоване, послідовне, систематичне тренування напе-
ред визначених тілесних, когнітивних, а також емоційних навичок, 
поряд з процесом корекції помилкових або невдалих поведінкових, 
когнітивних або емоційних звичок у групі підлітків. Формування або 
використання вже наявного поведінкового репертуару може потребу-
вати адаптації тієї чи іншої навички підлітків-діабетиків до конкретної 
життєвої ситуації, враховуючи її характер, передісторію їх особистіс-
ного розвитку, особливостей Я-концепції та характеру взаємодії з ба-
тьками та ровесниками.  
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Вікторія Покладова  
 

МЕТОД КОМАНДНОГО КОУЧИНГУ В КОНТЕКСТІ 
ФОРМУВАННЯ САМОКЕРОВАНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ 

 
Проблема. У наш час зроставє інтерес дослідників до викорис-

тання коучингу в підвищенні якості підготовки фахівців соціальної 
сфери в системі ВНЗ. 

Мета статті: розглянути ресурси інноваційних методів групо-
вої роботи для практично зорієнтованої підготовки психологів.  

Розвиток ринкових відносин в українському професійному се-
редовищі висуває перед фахівцями вимоги бути конкурентоспромож-
ними. Такі вимоги ринку ведуть до необхідності розширити співісну-
вання різних культурадигм освіти, потребують співпраці фахівців усіх 
освітніх рівнів, а також розробки такої освітньої моделі навчання та 
розвитку життєдіяльності, особисто і професійно успішної людини, 
яка буде складатися із взаємозалежних та взаємодоповнювальних про-
цесів поступової професіоналізації фахівця.  

Процес підготовки фахівця будь-якої спеціальності – це не 
тільки навчання в професійному навчальному закладі, це непере-
рвний процес набуття певного рівня професіоналізму, який продов-
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жується протягом життя людини та потребує логічно побудованої 
поступовості. 

Очікуваннями студентів від навчання є бажання почути яко-
мога більше професійної інформації та якомога швидше почати 
працювати в практичному професійному середовищі. Молоді люди 
так чи інакше вмотивовані на швидке опанування знань, умінь, на-
вичок майбутньої професії. Це можна вважати показником активної 
лідерської позиції, суб’єктного ставлення до свого майбутнього. 
Для закріплення та розвитку такої студентської позиції світова 
освітня система практикує різні варіанти підходів раннього залу-
чення до майбутньої професії на волонтерських засадах. У такій 
логіці професіоналізації, наприклад, майбутні банкіри, спеціалісти з 
комп’ютерних технологій, дизайнери починають з роботи в офісах 
провідних фахових організацій уже в перші два тижні першого на-
вчального року. Для майбутніх психологів такий старт має обме-
ження у зв’язку з особливостями контингенту користувачів психо-
логічних послуг. Отже, передування в навчальних програмах зага-
льних курсів відтерміновують формування у студентів образів про-
фесіоналізації, гальмує формування їхнього суб’єктного ставлення 
до себе як професіоналів, віддаляє їх від усвідомлення ресурсності 
їхнього майбутнього професійного середовища та практики. Це ви-
значає проблему, яка потребує пошуку засобів забезпечення орієн-
тирів професіоналізації на перших етапах навчання. 

Вивчення сучасних нормативних [1], наукових [2], методичних 
джерел [3] доводить, що всі вони наголошують на потребі розвитку 
практично зорієнтованих або інтерактивних підходів у підготовці спе-
ціалістів-практиків соціальної сфери. Достатньо ґрунтовно описано 
методику підготовки і викладення змісту лекційних, семінарських та 
практичних занять. Накопичено великий досвід розробки та викладан-
ня лекційних матеріалів, проведення семінарських занять. Але прове-
дення практикумів, максимально наближених до змісту практичної 
роботи та реального соціального життя для фахівців системи вищої 
освіти є полем для пошуку методів практичного навчання, визначення 
загальної та ситуативної мети і завдань практик, оцінки отриманих 
навичок та практичного досвіду, а тим більше закріплення, поглиблен-
ня та використання його в подальшій самостійній практиці.  

Серед навчальних принципів, які будуть сприяти впровадженню 
інтерактивних підходів навчання на якісному рівні можна виділити: 

– принцип полілогового простору [4; 5], 
– принцип побудови «спільної події» [6] навчання від спілкування 

до взаємодії, взаєморозуміння, взаємопідтримки 
– принцип самокерованості групи. 

Щоб працювати за такими принципами треба сповідувати гу-
маністичні цінності, етичні принципи поваги людської гідності, віри 
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в те, що люди можуть змінюватись та мають на це право, а також 
мати досвід перебування в рефлексивно – творчому просторі, вміння 
будувати відкриті комунікації, народжувати та сміливо презентувати 
власні ідеї, чути й сприймати ідеї інших, обговорювати та приймати 
групові рішення. Такі навички можна визначити як частину компете-
нцій фахівців соціальної сфери, а саме, практичних психологів, соці-
альних працівників. «На думку Н.В. Бачманової, основні проблеми 
професійної діяльності психолога можна класифікувати як «задачі на 
спілкування». Здатність їх ефективного розв’язання базується на на-
явності в арсеналі його професійного забезпечення таких складових 
як: 1) здатність повно та правильно приймати людину; 2) розуміти 
внутрішній план людини (її якості та їх особливості); 3) здатність до 
співпереживання (доброта, емпатія); 4) здібності та вміння аналізува-
ти власну поведінку (рефлексія); 5) розвинута властивість управляти 
собою та процесом спілкування (самоконтроль і управління ходом 
комунікації)» [7].  

Саме такі розвинені компетенції потрібні в практичній роботі з 
клієнтами в індивідуальному контексті, з групами клієнтів, соціаль-
ними громадами, організаційними командами та спільнотами. Особ-
ливість діяльності фахівця соціальної сфери полягає в тому, що дії 
відбуваються в емоційно напружених ситуаціях, в командах, які не 
завжди налаштовані на взаєморозуміння і співпрацю. А ще в тому, 
що він сам є людиною, соціалізація якої проходила під впливом пев-
ного оточення, не завжди усвідомлено. Певною ж проблемою почат-
ківця є ще й відсутність життєвого досвіду. Тому перед представни-
ками системи підготовки кадрів на будь якому рівні постає задача 
допомогти отримати практичний досвід роботи з власною особистіс-
тю, прожити і пережити шлях усвідомлення свого внутрішнього сві-
ту, можливостей його змін або збереження, розвинути професійні 
компетенції. А потім вже відправляти молодого фахівця до профе-
сійних спроб в клієнтському просторі. Розвитку зазначених компете-
нцій важливо приділяти увагу в навчально-виховних формах роботи 
із студентами. І це можна здійснювати у будь-яких активностях сту-
дентського життя.  

Цікавим теоретичним та методичним підґрунтям для роботи із 
студентськими групами може бути досвід закордонних і вітчизняних 
фахівців використання таких методів групової роботи з клієнтами та 
громадами, як «open space», самокеровані групи, рефлексивні громади, 
«рефлексивний менеджмент», груповий (командний) коучинг, суперві-
зія. Перелічені методи мають загальні риси, до яких можна віднести: 

– усвідомлення спільної мети; 
– генерація банку спільних ідей, знань, інформаційних потоків; 
– створення спільної ресурсності у досягненні поставленої мети.  
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Зазначені моделі застосовуються в практичній груповій роботі в 
різних соціальних структурах від бізнесу до психіатричних лікарень, 
реабілітаційних центрів тощо. Така групова робота потребує відповід-
ної кваліфікації фахівців. Використання даних моделей в роботі зі сту-
дентськими групами є шляхом для розвитку таких професійних нави-
чок, які будуть необхідними в їх майбутній професійній діяльності. 
Саме у ВНЗ можливо свідомо та теоретично обґрунтовано розвивати 
толерантність, вчитися прийняттю позиції кожного, аналізувати ризи-
ки прийняття будь якого із запропонованих рішень, долучатися до спі-
льної відповідальності за кінцевий результат виконання групового 
(командного) рішення.  

Утворення групи-команди, яка б могла працювати в такому кон-
тексті є процесом, який відбувається паралельно із розвитком групової 
динаміки. А також будується за певними моделями. Наприклад, мо-
дель самокерованої групи складається з 5 стадій: 1) підготовка лідерів 
(ведучих, керівників, викладачів) – головною подією цієї стадії є 
з’ясування та погодження принципів наснаження членів групи; 2) 
створення самої групи, де головним є встановлення групових норм, 
визначення та аналіз кола проблем, ухвалення завдань та цілей, перс-
пективне відкрите планування складання групової ресурсності ; 3) під-
готовка до групової дії – рефлексія щодо причин існуючих групових 
проблем; 4) самостійні групові дії щодо складання спільних ресурсів 
та прийняття групових рішень; 5) груповий аналіз досягнень та визна-
чення нових перспектив взаємодії [8]. 

Метод групового коучингу – це діалог в конструктивному сере-
довищі, який сприяє досягненню бажаних результатів. Це розмова, в 
якій ставляться вчасні питання , що дозволяють учасникам подивитися 
на ситуації під іншим кутом зору та побачити нові ресурси. Це систе-
мний процес, який базується на співпраці та орієнтований на досяг-
нення результатів [9]. Також це командний процес, спрямований на 
збагачення, розвиток знань індивіда та групи, взаємопідтримку, експе-
риментування та ефективне ставлення запитань. Головна мета коучин-
гу допомогти учасникам зрозуміти процеси, які є перепонами або ре-
сурсами у досягнені визначених цілей, а також наснажити та підтрима-
ти тих, хто навчається на рівні, достатньому для самореалізації кожно-
го окремо і всіх разом. Але, щоб команда була спроможною працювати 
за методом групового коучингу повинна бути сформована групова по-
ведінка, яка має такі характеристики [10]: 

− загальне уявлення про цілі, ресурси, спільні можливості; 
− загальне уявлення про пріоритети; 
− готовність відкрито висловлювати власні думки; 
− поінформованість про сильні та слабкі сторони один одного; 
− оцінка відмінностей за достоїнствами; 
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− готовність обмінюватись знаннями та досвідом; 
− розуміння образу мислення один одного; 
− віра в здібності та позитивні наміри інших членів групи (команди); 
− побудова відкритої, жвавої атмосфери. 

В основі рефлексивного менеджменту лежить спільна дія, яка 
потребує рефлексивного мислення. «Вищім рівнем опанування учас-
ником перевагами рефлексивного мислення є приєднання до авторства 
правил або глибинна їх реконструкція, розпізнавання їх тексту як сми-
слу, відбитого між рядків, між абзаців» [6, с. 327]. А на підґрунті роз-
виненої саморефлексії ми можемо говорити про розуміння власних 
почуттів, про усвідомлення права бути, існувати, відчувати, творити. І, 
що саме важливе, дати собі волю імпровізувати у різнобарвній палітрі 
власного майбутнього життя, бути його творцем. Тим більше, фахі-
вець, який в своїй співпраці допомагає людині віднайти свій шлях ща-
сливого існування та стати за це самостійно відповідальним, повинен 
бути саме творцем і власного життя.  

Цікавою та продуктивною для поглиблення професіоналізму є 
групова супервізія. Ця форма навчання буде корисною для супроводу 
у практичному навчанні на місцях практики. У порівнянні з індивідуа-
льною, групова супервізія має певні переваги: економія часу; склада-
ється певна атмосфера, де можливо поділитися своїми переживаннями 
щодо практичної діяльності, зрозуміти, що не тільки в тебе є такі тру-
днощі і їх можна долати; більш ширші можливості отримання зворот-
ного зв’язку від оточуючих; існування умов для перевірки емоційних 
та інтуїтивних реакцій на представлений матеріал; присутність широ-
кого кола життєвого досвіду учасників групи; більше можливостей для 
використання різних технік роботи з проблемною ситуацією; всі учас-
ники навчаються один у одного та у ведучого-супервізора вирішувати 
проблеми та вести групу [11, с. 215–224]. 

Висновки. Отже, маємо цікаву перспективу використання інно-
ваційних форм та методів групової роботи для підготовки практичних 
психологів та соціальних працівників у системі ВНЗ. Назріла необхід-
ність гармонійного співвідношення практичного досвіду з ґрунтовни-
ми теоретичними напрацюваннями у програмі підготовки фахівців 
через набуття досвіду роботи зі своєю індивідуальністю та пошуком 
свого місця в групі в синергетичному середовищі, щоб розуміти, як це 
впровадити в професійну практику.  

Подальше впровадження інноваційних методів групової роботи 
у ВНЗ надасть можливість розвинути такі компетенції майбутніх фахі-
вців, як толерантність, особистісна і професійна рефлексія, креатив-
ність, здатність співпрацювати та бути відповідальними за якість на-
даних послуг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО АТОМА В ВИДЕ 
ИГРУШЕК В ПСИХОДРАМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

С ФУНЦИОНАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 
 
Проблема. По данным статистики, в Украине каждая пятая се-

мья бесплодна, каждая шестая девушка имеет изменения в развитии, 
которые ведут к невозможности забеременеть без специальной меди-
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цинской помощи. Психологическая помощь женщинам, страдающим 
психогенным (функциональным) бесплодием, т.е. бесплодием неиз-
вестной этиологии, не подтверждающимся результатами медицинских 
исследований, требует поиска методов, которые могли бы быть эффек-
тивными для такой категории случаев.  

Если говорить о социальных факторах, влияющих на формиро-
вание родительской роли женщины, необходимо отметить, что во вто-
рой половине ХХ века явственно обнаружились тенденции, враждеб-
ные «детоцентризму» [1]. Социально-политическая эмансипация жен-
щин и все более широкое их вовлечение в общественно-
производственную деятельность делает их семейные роли, включая 
материнство, не столь всеобъемлющими и, возможно, менее значимы-
ми для некоторых женщин. Роль «деловой женщины» оказывается в 
конфликте с ролью «женщины-матери». Высказываются гипотезы о 
том, что психологическая защита от беременности, родов и материнст-
ва оказывается связанной с ранними отношениями с матерью. Иссле-
дователи (Ф. В. Дахно, А. Н. Каталевская, Л. Н. Белоус, Е. В. Чадаев, 
С. Г. Уварова), которые изучали психологические причины функцио-
нального бесплодия у женщин, выделяют следующие личностные ха-
рактеристики таких женщин [1; 2]: 

1) выступающая в мужской роли, соперничающая женщина 
с выраженным стремлением к доминированию и желанием незави-
симости; 

2) физически и психически незрелая женщина, зависимое поло-
жение которой представляет собой наиболее яркий признак. 

Несмотря на появляющиеся в области психологии функцио-
нального бесплодия исследования, методы оказания психологиче-
ской помощи личностям и семьям, страдающим от проблемы функ-
ционального бесплодия, остаются мало представленными в научной 
литературе. Исследование характера отношений супругов в семье и 
диагностика особенностей взаимодействия личности с другими груп-
пами может открыть новые перспективы в решении проблемы функ-
ционального бесплодия. С нашей точки зрения, психодрама как ме-
тод немедицинской психотерапии обладает достаточным арсеналом 
различных техник, которые дают возможность символически изме-
рить и наглядно увидеть проблемы отношений участников, которые 
пришли в группу самопознания. Мы исходили из высказываний 
Я. Л. Морено о том, что личность в процессе своего формирования 
проходит поэтапное освоения ролей: психосоматических, психодра-
матических, социальных и экзистенциальных [3, с. 115]. Роль роди-
теля (матери или отца), согласно мнению родоначальника психодра-
мы, относится к разновидностям социальных ролей. При этом, если 
на одной из предыдущих стадий формирования ролей (психосомати-
ческой или психодраматической) личность не завершила решение 
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некоторых задач развития, то это может негативно отразиться на со-
зревании и структурировании ролей последующих этапов (в данном 
случае, социальной родительской роли). 

Фокус нашего исследования был сконцентрирован на поиске 
и апробации психологических техник, которые в процессе работы 
психодраматической группы способствуют осуществлению экс-
пресс-диагностики причин неразвитости родительской роли у лиц, 
страдающих от функционального бесплодия. Эта работа также 
катализировала процесс самоосознания участниками занятий про-
блемных социально-психологических зон, требующих психодра-
матической терапии.  

В качестве цели исследования для нас выступила апробация 
психодраматической техники социального атома (в виде игрушек) 
для диагностики психологических причин функционального бес-
плодия у женщин, а также – катализации процесса самоосознания 
участницами психодраматических занятий межличностных и внут-
риличностных процессов, связанных с особенностями формирова-
ния их социальной роли родителя. Исходя из такого понимания 
психологических причин возникновения функционального беспло-
дия мы в качестве основного исследовательского метода диагно-
стики уровня развития родительской роли применили психодрама-
тическую технику «Социального атома» Я. Л. Морено (с предло-
женной нами модификацией – в виде игрушек). Участницами стали 
те, кто указал на подобную проблему в своей жизни. Для достиже-
ния целей исследования использовались методы интервью, вклю-
ченного наблюдения, самоотчеты, базовые психодраматические 
техники. 

Сам Я. Л. Морено определил социальный атом, как мельчай-
шую единицу структуры социальных отношений между человеком и 
теми людьми, которые в заданное время состоят с ним в какой-либо 
социальной связи [4, с. 10; 5, с. 303]. Понятие «атом» происходит от 
«атомос», что означает «мельчайшая вещь», его ввел в обиход и стал 
применять еще Демокрит, хотя первично это понятие относилось к 
сфере объяснения физических явлений. Понятие социального атома 
Я. Л. Морено рассматривал в русле социометрической теории. В рабо-
те «Социальный атом и смерть» (1947) Я. Л. Морено называл концеп-
цию социального атома одной из основных концепций, которую раз-
вила социометрия [6, с. 106]. 

Аспектом социометрической теории является проблема бли-
зости. Я. Л. Морено в своей работе «Атомарная теория в социаль-
ных науках» (1949) писал: «В социальных науках позиция человека 
отлична от той, которая существует в физике, она противоположна 
ей. Близости принадлежит первое место, близость надо охранять. 
Близость – это первая теоретическая проблема», а также – «Социо-
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метрический тест – это тест социальной близости, проксимальный» 
[6, с. 97].Термин проксимальный (от лат. proximus – ближайший) 
указывает на расположение органа или его части ближе к центру 
тела [7]. Таким образом, психодраматическую технику «социаль-
ный атом» мы рассматриваем как вид социометрического теста, 
диагностирующего проксимальную (ближайшую к личности соци-
альную реальность). 

Я. Л. Морено в своей работе «Атомарная теория в социаль-
ных науках» (1949) пишет: «Социометрическая теория отнюдь не 
пренебрегает символическими отношениями, но их следует рас-
сматривать в соответствующей перспективе, в рамках полярности 
близости – расстояния» [6, с. 97]. Я. Л. Морено, описывая структу-
ру социального атома пишет: «Количество знакомств, которые ин-
дивидуум имеет в момент тестирования, названо мной «его объе-
мом знакомств… Но среди этих знакомых существует небольшая 
группа, которая означает нечто личное для него, в какой-то степени 
и по, отношению к какому-то критерию. Он чувствует влечение: к 
ним или отвергает их. В этой группе могут иметься, безотноситель-
но к тому, знает он это или нет, индивидуумы, для которых он что-
то значит, которых он привлекает к себе или которые отвергают 
его» [6, c. 98]. Так как, согласно Я. Л. Морено «...знакомства, 
имеющие значения, подобны ядру клетки» (там же), то предлагае-
мый нами вариант выполнения социального атома значимых отно-
шений может позволить наглядно увидеть проблемные зоны в про-
ксимальной реальности личности (области ядра). Это ядро, состав-
ляющее эмоционально связанных индивидуумов, Я. Л. Морено на-
звал «социальным атомом». 

Далее, описывая структуру ядра социального атома, Я.Л.Море-
но в своей работе «Организация социального атома» (1936) указыва-
ет: «Сам социальный атом далее подразделяется на две части: внеш-
нюю часть ядра, образуемую «желаемыми» отношениями, и внут-
реннюю часть ядра, образованную актуализированными отношения-
ми» [6, c. 99]. Социальный атом может проходить свои этапы расши-
рения, развития и «умирания» [6, c. 106–111], переплетения с соци-
альными атомами близких людей и отделение от их социальных ато-
мов, расщепление или интеграцию социального атома. «С момента 
рождения индивидуум уже обладает сложившейся вокруг него струк-
турой отношений: мать, отец, бабушка и т. д. Объем социального 
атома постепенно расширяется, по мере того как мы растем, и имен-
но внутри него наша жизнь протекает наиболее конкретно» [1, 
c. 107]. Одни люди уходят из социального атома личности, другие 
приходят на их место, но со временем восстанавливать структуру 
социального атома все труднее. Я. Л. Морено пишет: «По мере того, 
как мы стареем, замена утраченных членов, играющих серьезную 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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роль, затрудняется с возрастом» [там же]. Это явление «социальной 
смерти» (или распада социального атома) появляется раньше, чем 
духовная или физическая смерть индивида.  

Для применения техники социального атома в работе с женщи-
нами, страдающими от функционального бесплодия, нам пригодились 
высказывания Я. Л. Морено по поводу возможности применения соци-
ального атома при работе с супружеским конфликтом и «супружеском 
треугольником»: «Как правило, перед первой сессией в театре целесо-
образно составить первичную схему социального атома пациента и 
всех участников этого конфликта. Детализировать эту схему можно 
постепенно, в процессе лечения. Точно также можно получить предва-
рительное представление о культурных ролях субъектов. Они могут 
быть использованы, когда спонтанное состояние субъектов будет тор-
мозиться или спадать и режиссеру потребуется самому сконструиро-
вать ситуацию» [3, с. 408]. 

Г. Равель и Б. Эрлахер-Фаркас пишут: «Социальный атом» яв-
ляется важным понятийным содержательным с моментом в связи с 
психодрамой и ролевой теорией. В монодраме социальный атом изо-
бражается с помощью объектов (монет, пуговиц, стульев и т. п.)» [8, 
с. 148]. Человек живет в своем социальном атоме, в своей сети инте-
ракций и отношений, которая сокращает или расширяет «Я» путем 
потери и прихода интеракциональных партнеров. Акциональный голод 
является для индивидуума стимулом к тому, чтобы иметь дело с воз-
можностями и препятствиями мира. Нарушения в ролевом развитии, в 
ролевой структуре и в социальном атоме формируют патологическое 
поведение. 

В контексте работы психодраматическими методами с психо-
соматическими расстройствами для нас ценными явились высказы-
вания Греты Лейтц: «Какими бы важными ни были ли влияния, про-
истекающие из межличностных отношений и определяющие поведе-
ние человека, всякое взаимодействие несёт в себе большую или 
меньшую степень свободы. Человек может всегда, в любых обстоя-
тельствах ухудшить своё положение и попасть в порочный круг, но и 
наоборот, рассмотреть открывающиеся возможности, чтобы творче-
ским образом изменить свои отношения. Поэтому понятие болезни и 
терапевтические основания психодрамы касаются нарушенных от-
ношений и взаимодействий» [4, с. 10–11]. На значение влияния на-
рушений семейных отношений на возникновение психосоматическо-
го симптома у взрослого человека указывают также психотерапевты 
других направлений [9; 10]. 

Высокую эффективность психодраматического похода в ока-
зании помощи человеку в его движению к физическому выздоровле-
нию описала А. А. Шутценбергер в статье «Драма смертельно боль-
ного человека. Пятнадцать лет работы в психодраме с больными ра-
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ком», которая работала с онкобольными, и получила обнадёживаю-
щие результаты [11, с. 217–243]. А. А. Шутценбергер пишет в другой 
своей работе «Психодрама» об особенностях проведения техники 
социального атома в виде рисунка: «В специальном упражнении мы 
рисуем социальный атом с помощью фломастеров и комментируем: 
«Вот здесь – это я, а здесь мой отец, моя сестра, моя жена, мои дру-
зья по работе, машина, ноутбук и т. д.» [5, c. 304]. Также она отмеча-
ет, что можно также использовать спички, которые раскладываются 
ближе или дальше от себя. А. Шутценбергер дополняет работу с со-
циальным атомом составлением геносоциограммы (генеалогического 
семейного древа значимых для себя людей).  

В нашей работе представляем использование социального 
атома для измерения отношения двух участниц психодраматических 
групповых занятий к значимым для них лицам (ведущие занятий – 
психодрама-практики: Ирина Сергиенко и Оксана Хмельницкая). 
Психодраматические встречи включали восемь однодневных сессий 
в течение 7 месяцев 2009 г. Среди участниц находились две женщи-
ны, заявивших о своих проблемах с зачатием и рождением ребенка: 
М. (31 год) и Р. (22 года.). М. состояла в браке 10 лет, но появление 
ребенка в семье начала планировать только два года назад, Р. в браке 
состояла 3 года и появление ребенка планировалось с начала заклю-
чения брака, но зачатия ребенка в обоих случах не наступало. Меди-
цина не выявила физиологических нарушений ни у этих женщин, ни 
у их мужей, что создало основание квалифицировать данные случаи 
как «функциональное бесплодие».  

Процедура выполнения техники «Социальный атом в виде иг-
рушек» была предложена нами в следующей форме. Участницы пси-
ходраматических занятий продумывали перечень тех людей, с кото-
рыми они состояли в значимой эмоциональной и социальной связи. 
Затем на основе ассоциативного принципа подбирали предметы (иг-
рушки), которые символически могли представить их самих и этих 
личностей в социальном атоме. Каждая из фигур-игрушек располага-
лась ближе или дальше по отношению к фигуре-игрушке, символи-
зирующей саму участницу. Затем участницы представляли свой со-
циальный атом группе. В процессе работы над своим социальным 
атомом они имели возможность посмотреть «со стороны» на струк-
туру своего социального атома, чтобы сформулировать тему для ин-
дивидуальной психодраматической игры. Для ведущих наблюдение 
за процессом создания социального атома в виде игрушек, выбором 
разного типа и разной величины игрушек, процессом манипуляции с 
игрушками дало возможность для дополнительного размышления 
над оказанием психологической помощи участницам психодрамати-
ческими средствами. 
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Применение техники социального атома позволила выявить в 
отношении М. несколько эффектов: создание широкого социального 
атома, включающего родителей своих и мужа; создание не реально-
го, а идеального (желаемого в будущем) социального атома, который 
включает двоих детей; сращение «Я» участницы» у с насильствен-
ным, противоречивым в отношениях с ней отцом, который покинул 
её в 14 лет, уехав в другую страну и забрав туда позже её брата и ма-
му; исключение мужа из активной эмоциональной связи с собой (ос-
лабление связей семейного атома); рождение ребёнка (детей) как ин-
струментальную цель – защиту своей семьи (супружеской пары) от 
распада.  

Анализ выполнения Р. техники социального атома дал воз-
можность увидеть следующие особенности: создание широкого со-
циального атома, включающего родителей своих и мужа; создание 
не реального, а идеального (желаемого в будущем) социального 
атома, который включает одного ребенка; стремление выстроить 
защиту от вторжения в свою жизнь и жизнь своей семьи гиперопе-
кающего отца путем холодности и сдержанности по отношению к 
нему; создание симбиотической связи с мужем на основе модели 
гиперблизкой дистанции; рождение ребёнка как инструментальную 
цель – защиту от отца переходом в новый социальный статус – роль 
родителя, а значит – в роль «взрослого человека», который уже не 
нуждается в опеке. 

Сравнительный анализ моделей социального атома участниц 
показал: первые две характеристики социальных атомов участниц М. и 
Р. совпадают (соединенность супружеской пары с родительскими 
семьями; чрезмерная центрация на будущих детях, на желаемой малой 
группе, а не реальных актуальных отношениях с партнером). Сравне-
ние социальных атомов М. и Р. с социальными атомами других участ-
ниц проведенных занятий показало, что модели социальных атомов 
остальных участниц не имеют таких выраженных характеристик сра-
щения супружеской пары с родителями.  

Последующая работа с социальным атомом позволила вы-
явить ряд специфических характеристик во взаимооотношениях 
этих двух участниц с близкими людьми.. М. более близка к своему 
отцу и к своей психологической роли ребенка, чем к своему мужу и 
своей супружеской роли, что обнаружилось в расположении себя 
(своей игрушки «Большого цыпленка») между мужем и отцом. В 
социальном атоме М. прослеживатеся негативный образ матери; 
отсутствие эмоциональной связи с мужем и родителями мужа; 
сильная привязанность к своему отцу (создание второго социально-
го атома, где М. рядом с отцом, братом и мамой). В характеристике 
своего социального атома М. сообщила, что её отец отличается 
эмоциональной неуравновешенностью со вспышками раздражения 
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и насильственного поведения, но М. не высказывает желания и го-
товности психодраматически работать с проблемными отношения-
ми с отцом.  

Таким образом, благодаря технике социального атома в ви-
де игрушек было не только обнаружено две конфликтные роли 
актуального состояния М.: «М. как ребёнок – дочь своего отца» и 
«М. как жена», но и проблемная зона амбивалентного отношения 
М. к отцу. М. психологически не готова перейти от роли ребенка 
своего отца к роли матери своих будущих детей. На одном из по-
следних занятий М. заявляет тему для психодраматической игры 
«Почему я не могу договориться с женскими органами о том, что-
бы получилось зачать ребенка?». Прийдя в процессе психодрама-
тической игры к пониманию о необходимости отделения от своего 
отца, чтобы можно было защитить будущего ребенка от насильст-
венных сцен, которые «устраивает периодически её отец», М. до-
вольствуется этим и принимает решение прекратить игру, не пе-
реходить к следующей сцене, где она могла бы провести диалог с 
отцом. 

У участницы Р. самостоятельная рефлексивная работа с методи-
кой социального атома позволила ей точно осознать зону проблемных 
отношений (с отцом и с мужем) и сформулировать свою тему для ин-
дивидуальной психодраматической игры. Р. осознала влияние про-
шлых отношений с гиперопекающим отцом на её актуальные отноше-
ния с мужем и заявила тему, в которой она приняла решение отделить-
ся от прошлого и строить отношения с мужем на новой основе. На по-
следующих занятиях Р. заявляет и реализует еще одну психодрамати-
ческую игру: «Конфликт с мужем».  

Результаты анализа описанных выше случаев показали сле-
дующее: участница М. не осуществила полноценной психодрамати-
ческой игры, где прояснила бы отношения со значимыми людьми; не 
разрешила себе выразить свои чувства по отношению к отцу и к му-
жу, останавливала игру в эмоционально сложные моменты, уходя от 
углубления сцен, стараясь ограничиться рациональным компонентом 
в проживании ситуаций). Спустя 1 год беседа с М. показала, что М. 
не смогла зачать ребенка, но согласно её отзывам, она стала чувство-
вать себя лучше на физиологическом уровне, исчезли депрессивные 
состояния, появилась бодрость, повысилась уверенность в себе. Р. за 
время восьми психодраматических встреч исследовала свои отноше-
ния со значимыми людьми с помощью техники социального атома и 
других психодраматических техник, сформулировала темы своих игр 
и сыграла их, выразив в них свои чувства к отцу и к мужу. Спустя 
год после занятий психодраматической группы – у Р. наступила бе-
ременность, которая протекала нормально и она нормально родила в 
срок здорового ребенка.  
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Выводы. Таким образом, с помощью техники социального атома 
в виде игрушек участницы М. и Р. из психодраматической группы са-
мопознания смогли символически измерить свои отношения со значи-
мыми людьми, наглядно увидеть роль каждого из близких людей в их 
жизни, выразить свои проблемы в отношениях с этими людьми (труд-
ности отделения от отцов), сформулировать темы для личных психод-
раматических игр и, оптимизировав свои отношения, создать психоло-
гическое основание для оздоровления отношений с близкими людьми 
и улучшения своего физического здоровья. Мы предполагаем, что 
психодраматическая техника «Социальный атом в виде игрушек» мо-
жет быть использована в психотерапевтической работе с детьми и 
подростками.  
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Ксенія-Маргарита Фадєєва   
 
ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОГО ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВОГО 

ТРЕНІНГУ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ  
Я-КОНЦЕПЦІЇ ПІДЛІТКІВ 

 
Проблема. Підлітковий вік є значущим віковим періодом для 

розвитку та становлення психіки людини. У цей час наявність позити-
вного образу Я є необхідною умовою позитивного розвитку особисто-
сті, активного становлення механізмів її ефективної соціальної адапта-
ції. 

В умовах сучасного суспільства підлітки отримують великий 
обсяг інформації і мають значне інтелектуальне навантаження. Загаль-
ноосвітня програма головним чином спрямована на розумовий розви-
ток учнів. Поза її увагою залишається тілесне «Я», розуміння якого 
потрібне людині для повноцінного життя. Компенсація розвитку тіла, 
поряд з розвитком розуму, може відбуватися за рахунок залучення 
підлітків до спортивних або танцювальних гуртків. Але слід зазначити, 
що в такі гуртки зорієнтовані скоріше на «дресирування» тіла, підви-
щення його гнучкості та сили для досягнення успіху в певних змаган-
нях, отримання звання або гарної оцінки. Необхідність «оволодіння» 
своїм тілом, його внутрішнім і зовнішнім (соціальним та культурним) 
змістом є одним з первинних завдань структуризації цілісного образу 
«Я». Крім того, у підлітковий період сприймання свого тіла та його 
здібностей є важливою частиною образу себе. Гарне володіння своїм 
тілом означає позитивне ставлення до себе та полегшує соціальну ада-
птацію. 

Метою статті є обґрунтування доцільності використання групо-
вого тренінгу із залученням танцювально-рухових методик для форму-
вання позитивної Я-концепції старшого підлітка. 

Підлітковий вік має ряд психологічних новоутворень, основним 
серед яких є становлення нового рівня самосвідомості – Я-концепції. 
Я-концепція сприяє подальшій, усвідомленій чи неусвідомленій, по-
будові поведінки молодої людини [1, с. 113]. Я-концепція значною 
мірою визначає соціальну адаптацію особистості підлітка, є регуля-
тором його поведінки і діяльності. Таким чином, наявність позитив-
ної Я-концепції в цьому віці, що проявляється в самоповазі особис-
тості, є необхідною умовою позитивного розвитку і соціальної адап-
тації людини. 

Доцільність використання групового тренінгу з танцювально-
руховими методиками зумовлена психологічними особливостями під-

 
    © К.-М. Фадєєва, 2012 



Психологічна практика 

 

 261

літкового віку, зокрема важливістю стосунків у групі однолітків та 
підвищеною увагою до власного тіла. Метод танцювально-рухового 
тренінгу дозволяє дослідити образ тіла та самооцінку підлітків, і, від-
повідно, образ Я як складову Я-концепції його особистості. 

У підлітковому віці знижується авторитет старшого покоління 
(батьків та вчителів), але набуває особливого значення група однолітків.  

Вплив групи однолітків на образ Я підлітка вважається принци-
пово важливим, хоча такий вплив існує як до, так і після підліткового 
віку. Чому ж група однолітків настільки важлива для підлітків, і чи 
завжди вона мала для них таке значення?  

Можна відповісти на це питання використовуючи типологію 
культур М. Мід, яка виділяє три типи культур: постфігуративні, кофі-
гуративні і префігуративні. У постфігуративних культурах практично 
немає змін протягом життя декількох поколінь, і дуже цінується досвід 
старих, у яких вчиться молодь. В кофігуративних культурах виростає 
значення однолітків, тому що досвід попереднього покоління вже не 
завжди підходить для життя наступного. Зміни в кофігуративних куль-
турах відбуваються значно швидше, ніж у постфігуративних, але пові-
льніше, ніж у префігуративних культурах, де вони настільки стрімкі, 
що життєвий досвід батьків уже зовсім не підходить для дітей, і осно-
вним носієм нових зразків поведінки є молодь. 

Крім того, спілкування з однолітками, це «специфічний вид дія-
льності і міжособистісних відносин». У ході цього спілкування фор-
муються навички соціальної взаємодії, збільшується набір соціальних 
ролей, розширюється уявлення про власну особистість. 

Вищесказане пояснює актуальність використання формату гру-
пового тренінгу, оскільки група однолітків стає мікрокосмом, суспіль-
ством у мініатюрі, що відображає зовнішній світ.  

Потенційною перевагою групи психологічного тренінгу є можли-
вість отримання зворотного зв’язку та підтримки від учасників, що ма-
ють подібні проблеми або досвід і можуть завдяки цьому надати допо-
могу. [2, с. 267] В процесі групової тренінгової взаємодії усвідомлюєть-
ся цінність інших людей та потреба у них. У групі окрема особистість 
відчуває, чи її приймають інші, і як вона сама приймає інших, довіряє їм 
та викликає довіру, піклується та приймає піклування, отримує підтрим-
ку та допомогу, чи надає її. Реакції, що виникають та проробляються у 
контексті групової взаємодії, можуть допомогти підлітку у вирішенні 
міжособистісних конфліктів і поза межами групи. У дружній та контро-
льованій атмосфері стає можливим засвоєння нових навичок, експери-
ментування з новими стилями поведінки. Присутність рівноправних 
партнерів створює відчуття комфорту. У тих учасників, що недостатньо 
впевнені у собі, не виникає почуття, що на них здійснюють тиск і вима-
гають негайного самовираження. У групі можна виступати в ролі не 
лише активного учасника, а й глядача. Спостерігаючи за ходом групової 



Психологічні перспективи. Спецвипуск. 2012, т. 1 

 

 262

взаємодії зі сторони, можна ототожнювати себе із активними учасника-
ми та використовувати результати цих спостережень для оцінки власних 
емоцій. Певне напруження за рахунок присутності майже чужих людей 
може сприяти виявленню психологічних проблем кожного члена групи.  

Робота в групі може сприяти особистісному зростанню, оскіль-
ки у групі особистість обов’язково виявляється в положенні, що під-
штовхує її до само дослідження та інтроспекції. Коли спроба самороз-
криття чи зміни поведінки члена групи викликає схвальну реакцію з 
боку інших її членів – підвищуються самооцінка. 

Інший аспект психології підлітка – це загострена увага до влас-
ного тіла, і вплив образу тіла на його самооцінку. 

Підліток дозріває фізіологічно і психічно, і на додачу до нових 
відчуттів і бажань, що з’являються в результаті цього дозрівання, у 
нього розвиваються нові погляди на речі, новий підхід до життя. Під 
час фізичного розвитку та перебудування організму у підлітка загост-
рюється інтерес до своєї зовнішності. В цей час підлітки починають 
хворобливо ставитися до уявлення про фенотипічні параметри норми – 
ваги, зросту, пропорцій і т.д. Через таку гіпертрофовану увагу і реальні 
і уявні фізичні недоліки відчуваються дуже гостро, що призводять до 
зниження самооцінки та почуття власної цінності. 

Майже кожна концепція особистості приділила увагу тілу та ті-
лесним відчуттям в контексті формування і розвитку особистості. 
Оглядаючи основні підходи до розуміння тіла і тілесних відчуттів у 
психології особистості, ми можемо відмітити такі погляди:  

• згідно з К. Г. Юнгом, фізичний контакт – це архетипічна необ-
хідність, а рухи і танець можуть бути використані як варіант ак-
тивної уяви для вираження несвідомих процесів; 

• для А. Адлера тіло – головне джерело почуття неповноцінності 
у дитини, адже вона оточена істотами, більшими і сильнішими 
за неї, що ефективніше діють фізично [3, с. 116]. Багато приваб-
ливих чоловіків і жінок так і не змогли звільнитися від дитячого 
відчуття, що вони некрасиві і неприємні для оточуючих, і доте-
пер поводяться так, начебто вони непривабливі; 

• у гештальттерапії Ф. Перлза будь-який аспект поведінки особи-
стості розглядається як прояв єдиного цілого – буття людини, і 
найбільш явні фізичні дії (поза, дихання, рухи) виражають те, 
що являє собою людина.  
Особливість використання танцювально-рухових методик поля-

гає в тому, що вони фокусують увагу на переживанні фізичних відчут-
тів та пов’язаних з ними емоцій. У фізичному русі звертає на себе ува-
гу: рух невербально повідомляє щось, говорить про щось. [4, с. 23] 
Наші враження про людей складаються з їхніх поз і жестів так само, як 
зі слів і одягу. Скажемо, схвильованість часто виявляє себе дрібним 
тремтінням рук, ніг і обличчя; напруга виявляється в піднятих плечах, 
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а також у голосі; депресія – в опущених лініях усього тіла; страх – в 
обмежених і ретельно контрольованих рухах тощо. 

Танцювально-рухові техніки спрямовані на усвідомлення і при-
йняття себе людиною через усвідомлення і прийняття свого тіла. Це 
також і дослідження того, що ми собою уявляємо, – оскільки ми поді-
бні до наших рухів. Усі рухи дають змогу нам спілкуватися з іншими, 
а іншим спілкуватися з нами, незалежно від того, чи знаємо ми про це, 
чи можемо описати їх словами чи ні. Модальності чи ритми руху в 
контексті особистісного дослідження є репрезентаціями характеристик 
особистості [5, с. 81]. Отже, робота з образом тіла, зі стосунками впли-
ває на я-концепцію індивіда підліткового віку. 

Можемо сказати, що такі заняття є корисними для підлітків, які ма-
ють запити на особистісний розвиток та краще розуміння себе та інших, 
оскільки танцювально-рухові методики сприяють вивільненню почуттів та 
інтеграції індивідуальних якостей та особливостей. Окрім того, така робота 
має акцент на адекватному, спокійному та позитивному сприйнятті собі, а 
також позитивному сприйнятті свого тіла, що є важливим для формування 
я-концепції підлітка та підвищення якості його життя. 

Для дослідження динаміки Я-концепції старших підлітків було 
проведене діагностичне обстеження та створення програми танцюва-
льно-рухового тренінгу тривалістю 12 годин. Учасниками тренінгу 
виступали дві групи підлітків(по 13 чоловік у кожній групі) віком 14–
17 років. Тренінг проводився на базі Київського палацу дітей та юнац-
тва. 

Заняття проводилися протягом трьох тижнів два рази на тиж-
день. Тривалість кожного заняття становила дві години. До і після 
проведення рухового тренінгу досліджувані проходили тестування за 
методиками соціальної адаптації Роджерса – Даймонда, опитувальни-
ком нервово-психічної напруги, методикою Будассі для виміру само-
оцінки, методом самозвіту. 

Математична обробка даних проводилась за допомогою про-
грами SPSS, із використанням критерію значущих розбіжностей 
Стьюдента.  

Відповідно даним щодо показників Я-концепції (самооцінка, 
самоприйняття, образ Я), отриманих під час констатуючого зрізу да-
них, була сформована програма тренінгу, що має сприяти формуванню 
позитивного образу Я. 

Загалом, матеріали самозвітів обстежених підлітків свідчили 
про їх самокритичне ставлення до себе, розбіжності між реальним та 
ідеальним образами Я, невдоволеність існуючим станом речей, що є 
нормальним для цього віку. Відповідно до отриманих результатів тес-
тування основними завданнями тренінгу стало: 

• розвинути навички усвідомлення підлітками свого тіла; 
• розширити діапазон рухів та стратегій поведінки; 
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• розвинути навички роботи з почуттями та стосунками. 
Вибір методів роботи з тілом ґрунтувався на розробках амери-

канської танцівниці і психолога Г. Рот, психолога О. Гіршона та впра-
вах акторської майстерності М. Чехова. 

Кожне заняття починалося з ритуалу привітання та розминки. 
Далі йшли рухові вправи та ігри, після кожної з яких відбувалося обго-
ворення досвіду. Заняття завершувалось загальною рефлексією та ри-
туалом прощання. 

Практична робота показала певні закономірності зв’язку між 
самооцінкою підлітків та їх поведінкою під час тренінгу. 

Тестування самооцінки виявило 30 % чоловік із завищеною са-
мооцінкою, 20 % – із заниженою, і 50 % – із середньою самооцінкою в 
межах норми.  

Під час практичних занять учасники із завищеною самооцінкою 
виявляли гарні комунікативні здібності, легко включалися в роботу, 
однак були схильні до поверхневої активності, переведення ставлення 
до спільних вправ на рівень гри. Їх рухи були більш активними, швид-
кими та сильними. Особливу зацікавленість такі учасники виявляли до 
вправ, які передбачають розвиток креативності та розширення асорти-
менту дій, що, на мій погляд, може свідчити про їх прагнення до ори-
гінальності та наявність внутрішніх дозволів на прояв безпосередньої, 
іноді дитячої поведінки. Під час аутогенного тренування деякі з них 
стикались з труднощами, пов’язаними з необхідністю повільно та ус-
відомлено керувати фокусом своєї уваги. 

Учасники із заниженою самооцінкою у вправах, які розраховані 
на двох осіб, були більш стримані і схильні до занурення у процес, 
більш уважними до партнера. В індивідуальних вправах вони виявляли 
більшу волю, ніж у парних чи групових вправах, що свідчить, на мою 
думку, про недостатнє почуття безпеки та прагнення переживати до-
свід спонтанності наодинці із собою. До вправ, що передбачають не-
ординарні, несподівані інструкції, ті підлітки ставилися насторожено, 
виявляли в них помірну активність. Їм легко вдавалися вправи на ре-
лаксацію, а також вправи, що передбачають роботу з образами.  

Учасники із нормальною самооцінкою досить легко включалися 
в роботу, а також легко розуміли та виконували завдання аутогенного 
тренування. Вони були позитивно налаштовані на несподівані вправи. 
Найбільшу цікавість виявляли до вправ, що передбачають занурення у 
внутрішній світ та спрямовані на краще пізнання себе, що свідчить, на 
мою думку, про велику увагу до своєї індивідуальності і бажання 
знайти адекватні шляхи для саморозкриття. 

Тестування після тренінгу показало такі результатиі:  
1) повторне складання самозвіту дало нам змогу відмітити 

низку особливостей у ставленні до свого зовнішнього вигляду: під-
літки стали більш задоволеними існуючим станом речей. Напри-
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клад, «я середньої повноти… і я цим задоволена». Також уявлення 
про свої зовнішні характеристики стали більш широкими: «Я можу 
бути і елегантною, і недоглянутою. Хочу, щоб так і було». Таким 
чином, можемо спостерігати, що відбулося зближення реального та 
ідеального образів Я;  

2) рівень нервово-психічної напруги для всіх учасників був се-
реднім на початку тренінгу, і низьким – по закінченні. В кількісних 
показниках зареєстрована зміна від діапазону 51–59 балів на початку, 
до діапазону 42–52 бали по закінченні;  

3) відхилення від аутогенної норми тесту Люшера зменшилося 
від 7 – -7 до 3 – -3, що свідчить про зростання емоційного комфорту та 
зняття внутрішніх конфліктів;  

4) самооцінка від первісного розкиду значень від низької до за-
надто високої (40–90 балів) змінилася в сторону середніх значень (55–
75 балів) та стала стабільно високою;  

5) за даними опитувальника соціальної адаптованості Роджерса–
Даймонда зафіксовано зростання показників учасників за шкалами 
самоприйняття та адаптованості. Відмічається тенденція до зростання 
їх значень за шкалами прийняття інших та емоційного комфорту; за-
лишились приблизно однакові значення за шкалами інтернальності та 
потягу до лідерства. 

Висновки. Предметом самосприйняття і самооцінки індивіда в 
підлітковому віці стають його тіло та соціальні стосунки. І в цьому 
контексті формат танцювально-рухового тренінгу надає можливість як 
для формування позитивного образу тіла, так і для вдосконалення на-
вичок спілкування з однолітками, що є основою для формування пози-
тивної я-концепції особистості. Звичайно, в першу чергу метод танцю-
вально-рухового тренінгу впливає на образ тіла, але подальше дослі-
дження може виявити більш широкий вплив такого тренінгу на образ 
Я і становлення Я-концепції.  
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Тетяна Федотова  
 

ВИВЧЕННЯ КРЕАТИВНОГО ХУДОЖНЬОГО ПРОДУКТУ  
В ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Проблема. Аналіз досліджень у галузі психології мистецтва та 

художньої творчості показав, що чимало дослідників звертаютьє увагу 
на недостатню розробленість теоретико-методологічних основ цієї 
галузі науки, зокрема її категоріального апарату [1; 2]. Тому одним з 
першочергових завдань, що стоїть перед науковцями, є переосмислен-
ня категорій та понять, котрі використовуються у психології худож-
ньої творчості.  

Л. Б. Єрмолаєва-Томіна вважає, що художня творчість спрямо-
вана на вдосконалення духовного світу особистості, хоча й не має та-
кого явного завдання. Дослідниця наголошує, що художня творчість не 
регламентується часом та соціальною підтримкою, потребує самоорга-
нізації, віднаходження індивідуального стилю діяльності, оптимальних 
умов для їх пробудження, у тому числі під час вибору тем різної скла-
дності. У випадку, коли художник долає відповідні перешкоди та в 
своїх творах доносить до глядачів нові думки, своєрідне бачення реа-
льності, проявляється високий рівень його майстерності [3, с. 44]. 

В. О. Моляко зазначає, що кожен вид творчості має свій конкре-
тний продукт. В образотворчому мистецтві він є доволі специфічним, 
особливо тонким та різноманітним. Тут рівнозначно представлені та 
переплетені знання конкретної специфіки художньої творчості, розу-
міння законів спілкування з глядачем, прагнення до вдосконалення 
особистісних утворень [4].  

Згідно з науковими поглядами Б. Г. Ананьєва, Л. С. Виготсь-
кого, А. Б. Коваленко, А. А. Мелик-Пашаєва, С. Л. Рубінштейна, 
С. М. Симоненко та ін., головною ознакою творчого мислення у пси-
хології творчості є образність. Створення художнього образу розгорта-
ється спочатку у свідомості художника, а потім знаходить своє вира-
ження у матеріалі. Художні образи є досить складними структурними 
утвореннями, оскільки вони уособлюють своєрідність художнього ми-
слення і визначають рівень його розвитку та сформованості. 

О. О. Кайдановська наголошує, що процес утворення худож-
нього образу, та й загалом уся образотворча діяльність, пов’язані з 
активною роботою мислення. Авторка виділяє характеристики худо-
жнього образу, котрі прямо відповідають механізмам творчого мис-
лення, основні форми прояву образності та засоби образного відо-
браження дійсності [5, с. 7]. 
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С. М. Симоненко розкриває основні емпіричні характеристики 
візуального образу, системотвірною серед яких є наочність, через яку 
переломлюються і в ній реалізуються такі його базисні властивості, як: 
активність, предметність, симультанність, цілісність, просторово-
часова структура, інтенсивність, та такі специфічні властивості як: 
концептуальність, амодальність, креативність, абстрактність, узагаль-
неність [6, с. 165].  

Сама структура візуального художнього образу не завжди наоч-
на, оскільки може передаватися завдяки розірваним формам, абстракт-
ній та символічній інформації.  

Художній образ має не тільки графічний вираз, а й є складним 
психологічним утворенням. Спираючись на результати теоретичних 
напрацювань у психології творчості, зазначимо, що в основі креатив-
ної складової художньої творчості лежать потреби у самовираженні, 
самореалізації та самоактуалізації, внутрішньої гармонії тощо. Науко-
вці виділяють різноманітні аспекти специфіки самовираження та само-
реалізації в образотворчій діяльності.  

Відображення внутрішнього світу особистості в художній твор-
чості може здійснюватися завдяки емпатії (Е. Я. Басин), рефлексії 
(Г. А. Базеян, М. Е. Марков), естетичним установкам особистості 
(А. А. Мелік-Пашаєв, Е. М. Торшилова, М. З. Дукаревич, В. А. Цапок, 
Ю. А. Полуянов), зіткненням потреб та мотивів (А. І. Красило). 

Суб’єкт та об’єкт в художній творчості єдині та цілісні, не про-
тирічать один одному, а форма, котра відображає зміст внутрішнього 
світу особистості, тотожна самому «Я» (Л. Б. Єрмолаєво-Томіна, 
О. В. Завгородня).  

М. Весерелл вважає, що в творчості художника образ першочер-
гово представляє собою рефлексію власного внутрішнього світу, відо-
браження свого творчого «Я», як конструкт він є вторинним та перед-
бачає аналіз та синтез минулого досвіду та створення нового, оригіна-
льного продукту. Автор наголошує на зв’язку художника з продуктом 
його образотворчої діяльності та творчості загалом [1, с. 67–74]. 

Оскільки художня творчість допомагає людям вдосконалювати 
власний духовний світ, художник повинен сам прагнути до досконало-
сті, починати з формування новоутворень у собі та розвивати таку 
особистісну якість як креативність. Саме для цього потрібно знати 
специфіку продукту художньої творчості, котра може однаково впли-
вати позитивно або негативно на особистість.  

Мета статті полягала у визначенні креативного художнього 
продукту на різних етапах навчально-професійної підготовки суб’єкта 
спеціальності «Образотворче та прикладне мистецтво». 

Віковий діапазон вибірки в період лонгітюдного дослідження 
був у межах від 17 до 21 років. Загалом у дослідженні взяли участь 
73 студенти. 
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Завдяки проведеному опитуванню серед фахівців, котрі пра-
цюють у сфері образотворчого мистецтва (викладачі образотворчого 
мистецтва, мистецтвознавці, професійні художники), було виділено 
критерії креативного художнього продукту: оригінальність худож-
нього витвору, гармонійність колірного ряду, естетичну привабли-
вість та цінність продукту, різноманітність виразних засобів та сту-
пінь емоційності твору. 

З метою визначення креативного художнього продукту було 
проведено аналіз малюнків (вступні роботи, малюнки-контрольні ро-
боти, курсові та випускні роботи тощо) на різних етапах навчальної 
діяльності студентів з використанням методу експертних оцінок. Зага-
льна кількість експертів – чотири особи (викладачі та професійні ху-
дожники). 

Експертам пропонувалося оцінити продукти діяльності студен-
тів (в нашому випадку підсумкові роботи студентів на кожному курсі з 
І по IV) за 5-ти бальною шкалою за виділеними критеріями. Сума балів 
за всіма пунктами в підсумку дала змогу визначити загальну оцінку 
креативності художнього продукту студентів, де мінімальна оцінка – 0 
балів, а максимальна оцінка – 25 балів. 

Ретестове дослідження продуктів художньої творчості студентів 
проводилося з інтервалом у три тижні (коефіцієнт кореляції склав 
r=0,78 (р≤0,01) [7, с. 139].  

За результатами експертної оцінки продуктів діяльності студен-
тів та ідентифікації зовнішніх проявів креативності виокремлено групу 
студентів, продукти художньої творчості яких визначено, як креатині  
( рис. 1). 
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Рис. 1. Розподілу студентів, продукти художньої творчості яких 
визначено як креатині, протягом періоду навчання 
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Отже, згідно з рис. 1, на першому курсі частка студентів з креа-
тивним художнім продуктом становила 55 %, на другому – 62 %, на 
третьому – 73 %, на четвертому – 75 %.  

Результати аналізу продуктів діяльності студентів впродовж на-
вчання засвідчують середньогрупові відмінності в експертній оцінці 
викладачів та художників (рис. 2). 
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Рис. 2. Середньогрупові результати оцінювання продуктів 
художньої творчості студентів викладачами й художниками  

 
Як демонструє рис. 2, середні результати оцінювання робіт сту-

дентів групою експертів-художників дещо вищі від результатів оціню-
вання групою експертів-викладачів. Зокрема, результати оцінки робіт 
експертами-художниками є такими: на першому курсі Хсер=21,99, на 
другому – Хсер=21,77 на третьому – Хсер=21,56 та на четвертому – 
Хсер=22,05. 

Середньогрупові результати оцінювання продуктів художньої 
діяльності студентів викладачами такі: на першому курсі Хсер=20,68, на 
другому – Хсер=20,38 на третьому – Хсер=20,89 та на четвертому – 
Хсер=20,62. 

Статистично значущих відмінностей розподілу у показниках 
оцінювання усіма експертами продуктів художньої творчості студентів 
залежно від року навчання не виявлено.  

Прояви креативності, котрі доступні для зовнішнього спостере-
ження, фіксувалися завдяки опитувальнику Д. Джонсона (адаптація 
О. Е. Тунік) [7]. Він дає змогу швидко та об’єктивно провести псиході-
агностику креативності за з восьми характеристиками творчого мис-
лення та поведінки: здатність відчувати тонкі непевні складні особли-
вості оточуючого світу (чутливість до проблеми); висування та проду-
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кування великої кількості ідей в конкретних умовах (швидкість); здат-
ність пропонувати різні види, типи та категорії ідей (гнучкість); здат-
ність пропонувати додаткові деталі, ідеї, версії чи рішення (кмітли-
вість й винахідливість); здатність проявляти уяву, почуття гумору та 
розвивати гіпотетичні можливості (уява й почуття гумору, здатність до 
структурування); готовність демонструвати поведінку, яка є неочіку-
ваною, оригінальною, але корисною при вирішенні проблеми (оригі-
нальність й продуктивність); здатність утримуватися від прийняття 
першої типової загальноприйнятої ідеї, котра спала на думку, висуван-
ня різних ідей та вибір найкращої з них (незалежність, нестандарт-
ність); готовність проявляти впевненість у своєму рішенні, незважаю-
чи на труднощі, що виникають, брати на себе відповідальність за не-
стандартну позицію, думку, що сприяють вирішенню проблеми (само-
достатня поведінка).  

Кожен з пунктів оцінюється за шкалою від одного до п’яти ба-
лів, у підсумку підраховувалася загальна оцінка креативності – сума 
балів за всіма пунктами (максимальна оцінка – 40 балів). Реєстрували: 
оцінку креативності студентів куратором групи та викладачем дисцип-
ліни спеціалізації. Середні результати оцінювання зовнішнього прояву 
креативності студентів упродовж періоду навчальної діяльності кура-
тором групи та викладачем дисципліни спеціалізації представлено на 
рис. 3.  
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Рис. 3. Середньогруповий розподіл оцінок зовнішнього прояву 
креативності студентів залежно від року навчання 

 
Як засвідчує рис. 3, середньогрупові показники оцінки двома 

експертами зовнішнього прояву креативності студентів протягом 
навчальної діяльності є такими: на першому курсі Хсер=34,85, на 
другому – Хсер=34,29 на третьому – Хсер=33,15 та на четвертому – 
Хсер=33,35.  
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Статистично значущих відмінностей розподілу показників оціню-
вання викладачем дисципліни спеціалізації та куратором групи зовніш-
нього прояву креативності студентів упродовж навчання не виявлено.  

Проте використаний однофакторний аналіз демонструє певне 
зниження рівня зовнішнього вияву креативності в студентів залежно 
від року навчання у ВНЗ, зокрема в результатах першого і третього 
курсів (F = 5,22 при α = 0,05) та першого і четвертого курсів (F = 4,72 
при α = 0,05). 

Для обчислення частоти відповідності між результатами оціню-
вання продуктів художньої творчості студентів експертами та опиту-
вальником Д. Джонсона (адаптація О. Е. Тунік), тобто встановлення 
відповідності між обома використаними методиками за отриманими 
показниками, ми застосували формулу коефіцієнта кореляції Пірсона. 
Отриманий коефіцієнт кореляції Пірсона склав: на першому курсі – 
r=0,59 (р≤0,01), на другому та третьому – r=0,49 (р≤0,01), на четверто-
му – r=0,39 (р≤0,01), а це є свідченням наявності достатньої відповід-
ності між результатами відповідних методик [7, с. 138].  

Висновки. Отже, найвищим проявом художньої творчості, як 
одного з видів творчої діяльності людини, є мистецтво, продуктом 
якого є візуальний художній образ. Кожен візуальний художній образ 
вирізняється багатозначністю, смисловою різноплановістю. У ньому 
представлений особистісний зміст ставлення до світу та властива лише 
його творцю манера осягнення життєвих реалій, оскільки створюючи 
художній твір, його автор зайнятий пошуком найоптимальнішої інди-
відуалізованої форми прояву власних суб’єктивних переживань та 
уявлень щодо об’єктивної дійсності, розкриттям себе в образі. 

Результати проведеного емпіричного дослідження засвідчують 
позитивну динаміку зростання кількості студентів, художній продукт 
яких можна визначити як креативний, але, водночас, певне зниження 
рівня зовнішнього вияву їх креативності. Тобто прагнення творити 
щось нове, оригінальне й естетично цінне, потенціал виразності (за 
А. А. Мелик-Пашаєвим) та оптимальні умови (творчий колектив, ква-
ліфіковані наставники, спеціалізовані навчальні дисципліни тощо) 
сприяють зростанню впродовж навчання кількості студентів з креати-
вним художнім продуктом, ведуть до активізації їхньої духовної дія-
льності. Натомість зниження рівня зовнішнього вияву їхньої креатив-
ності може свідчити про необхідність: організації міжсуб’єктної взає-
модії в студентській групі, що спрямована на набуття досвіду поведін-
ки та спільної постановки різного роду цілей; конструктивної активно-
сті, що передбачає вільний вибір мети та способу дій; формування ак-
тивної життєвої позиції особистості; розвитку мотивації творчої діяль-
ності (у тому числі активної роботи студентів на практичних і лекцій-
них заняттях тощо).  
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Наше дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної про-
блеми. Перспективу подальшого наукового пошуку вбачаємо у ви-
вченні креативного художнього продукту на різних етапах навчально-
професійної підготовки студентів з урахуванням гендерного аспекту, у 
розробці психологічних методів і засобів оптимізації навчально-
виховного процесу студентів творчих спеціальностей з метою підви-
щення рівня їхньої креативності. 
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КОНСТРУЮВАННЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ НАРАТИВУ 

 
Проблема. У сучасному світі проблема дослідження сімейних 

стосунків набуває все більшого значення, оскільки сім’я є одним із 
соціальних інститутів, який забезпечує умови для особистісної саморе-
алізації кожного з членів подружжя та створює сприятливе середовище 
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для всебічного розвитку дітей. Останнім часом сімейна сфера зазнала 
значних змін, адже шлюб укладається дедалі пізніше, скорочується 
народжуваність, кількість дітей у сім’ї, зростають показники розлу-
чень та кількість неповних сімей. Тому актуальною проблемою на сьо-
годні є роль особистості в побудові сімейних стосунків, оскільки тип, 
характер сімейної взаємодії залежать не тільки від зовнішніх обставин, 
але й від набутих подружжям протягом життя індивідуальних особли-
востей. До них належить і конструювання особистістю своєї життєвої 
історії – як власної, так і спільної, сімейної. 

Метою статті є визначення можливостей конструювання сімей-
них стосунків за допомогою наративу. 

Особливості сімейної сфери розглядаються в багатьох галузях 
психології – у віковій, педагогічній, загальній. Що ж стосується соціа-
льної психології, то в більшості досліджень сім’ї в основному вивча-
ються батьківсько-дитячі та шлюбні стосунки, при цьому особливості 
початкових етапів відносин між чоловіком і жінкою залишаються не-
достатньо розкритими; окрім того, не дослідженими є соціально-
психологічні засоби оптимізації наявних і майбутніх сімейних стосун-
ків. Сучасні дослідники розглядають формування особливостей особи-
стості в сім’ї, характеристики ефективних шлюбних взаємин 
(О. Я. Кляпець, Т. О. Ларіна), соціально-психологічну готовність до 
шлюбу, стосунки між поколіннями (О. Л. Вознесенська, В. А. Край-
чинська), стилі організації подружнього життя (Л. Л. Пучкова), фор-
мування особистості дитини в сім’ї (А. Я. Варга, О. В. Овчаренко), 
рольові очікування подружжя (Н. Є. Хлопоніна), соціальну відповіда-
льність в сімейних стосунках (Ю. Івасюк), формування психологічного 
клімату в сім’ї (Л. Єхалова), фактори становлення особистості в сім’ї 
(Ю. Денисенко), шлюбно-сімейні домагання та пов’язані з сім’єю жит-
тєві завдання (О.Я. Кляпець, В. Москаленко), подружню зрілість 
(Н. А. Ільчишин), сімейні кризи (В. М. Заїка, Н. І. Оліфірович, 
Л. Г. Перетятько, В. Сатір) та підкреслюють вагомий внесок кожного 
члена родини в побудову стабільних, гармонійних стосунків. 

На думку А. Г. Лідерса, сім’я – це мала група, в якій з часом ви-
никають спільні сценарії взаємодії. Послідовність типових ситуацій 
повсякденного життя сім’ї (сценаріїв) є основою уявлень сім’ї про себе 
і своє життя, вона пов’язана з її минулим та планами на майбутнє. Таке 
сімейне бачення складає сімейний образ світу, який стає основою вла-
сного образу світу дітей-членів родини [1, с. 42]. Зокрема, діти несві-
домо наслідують моделі поведінки, притаманні батькам. Під впливом 
стосунків між батьками, їхнього ставлення один до одного формують-
ся внутрішньоособистісні феномени мужності та жіночності, прагнен-
ня до перемоги, здатність захищати інших або здатність приймати за-
хист і допомогу [2, с. 37]. Також важливими елементами сімейного 
досвіду, які визначають особливості як особистого, так і спільного 
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життя членів сім’ї, є планування та народження дитини, етапи сімей-
ного життя та кризи, що їх супроводжують, стиль батьківського вихо-
вання, тип сімейних стосунків та багато інших. Таким чином, сімейний 
досвід відіграє значну роль у подальшому житті особистості. 

Зокрема, сімейний міф або історія також відображається в побу-
дові стосунків між членами сім’ї. Невирішені проблеми, образи, наслі-
дування певних традицій та звичаїв, наявність стійких уявлень щодо 
світогляду, поведінки, сформовані протягом багатьох десятиріч сте-
реотипи та переконання здійснюють вагомий вплив на формування і 
розвиток сімейних відносин, негласних норм та вимог, загальної атмо-
сфери в сім’ї. На сьогоднішній день проведено багато досліджень в 
цьому напрямку. Психологи вивчають особливості сімейної історії та її 
вплив на теперішнє життя (В. де Гольжак, М. Лані-Бейль, М. Пажес, 
А. А. Шутценбергер), виникнення, формування та характеристики сі-
мейних міфів (Л. Босколо, А. Я. Варга, Р. Виффен, М. С. Палаццолі), 
техніки сімейної реконструкції (М. Бебчук, А. Зингер, Л. Чакаберія), 
драматерапію сімейних стосунків (М. Андерсен-Уоррен, О. Л. Возне-
сенська), сімейні зв’язки між поколіннями в системних розстановках 
та психодрамі (І. Бузормені-Надь, П. П. Горностай, Я. Морено, 
В. Сатір, У. Франке, Б. Хеллінгер). 

На відміну від традиційно прийнятих в соціальній психології 
структурно-функціональних досліджень, соціальний конструктивізм як 
постнекласичний напрямок дає можливість поставити акцент на про-
цесуальній стороні життя сім’ї. На думку Л. Белли, Л. Хенсона, 
Д. А. Кутузової, сім’я – це складна мережа значущих взаємовідносин, 
динамічна структура, яка не існує як даність, а створюється і перетво-
рюється кожного моменту в процесі певної «праці почуттів», внутрі-
шньої роботи людей, що до неї належать [3, с. 102; 4, с. 8]. Зокрема, 
особистість в соціальному конструктивізмі розглядається в аспекті 
конструювання нею власного життя в процесі міжособистісної взаємо-
дії [5, с. 60]. Р. Харре підкреслював особливу роль дискурсу і мови в 
осмисленні людиною свого буття, і стверджував, що коли йдеться про 
фундаментальні або основоположні види соціально-психологічної ак-
тивності, то найбільш важливими стають розповіді та соціальні взає-
модії. Саме розповідь про своє життя, або наратив, є одним із способів 
життєконструювання [6, с. 32]. 

В наративному підході людина розглядається як автор влас-
ної історії з певним сюжетом. У психології ініціатором наративного 
підходу став Дж. Брунер, який вважав, що у людини немає іншого 
способу опису прожитого часу, крім наративу. У сучасній соціаль-
ній психології наратив розглядається як засіб особистісного розвит-
ку (О. М. Шиловська), надання психологічної допомоги (Є. С. Жор-
няк, Дж. Комбс, А. Морган, М. Уайт, Дж. Фрідман, Н. В. Чепелєва), 
усвідомлення особистого досвіду (Дж. Брунер, Дж. Гінзбург, 
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Н. Ф. Каліна, Е. Мергенталер, М. Уайт, Н. В. Чепелєва), проведення 
жіночих досліджень (Н. Грей, Л. В. Сосіс, Л. С. Томас, С. М. Ша-
кірова), організації особистісного майбутнього (М. М. Копотун, 
Т. М. Титаренко, К. О. Черемних). 

Незважаючи на численні дослідження сімейної сфери, залиша-
ється чимало невивчених аспектів, серед яких процес конструювання 
сімейних стосунків за допомогою наративу. Тому на основі проведено-
го аналізу ми припускаємо, що індивідуальні наративи чоловіка і жін-
ки як засоби їхнього життєконструювання в процесі сімейного життя 
стають основою для створення спільної сімейної історії. Згідно нашого 
припущення, різні типи сімейних наративів сприятимуть конструю-
ванню певних типів подружніх стосунків. 

Для аналізу типів індивідуальних наративів нами було проведе-
не пілотажне дослідження, за матеріалами якого був здійснений якіс-
ний наративний аналіз для з’ясування структури та попередніх крите-
ріїв класифікації індивідуальних наративів. В результаті аналізу були 
сформульовані наступні критерії: 

1. Часова спрямованість тексту (критерій показує, який тексто-
вий фрагмент є домінуючим у розповіді, краще всього описаний, дета-
лізований автором, на якому акцентується увага, і головне – на який 
часовий простір орієнтована та чи та частина тексту). За цим критерієм 
можна виявити 3 різновиди індивідуальних наративів:  

• наративи, спрямовані на минуле;  
• наративи, зорієнтовані на теперішнє;  
• наративи, направлені на майбутнє. 

2. Функціональна (цільова) орієнтація (даний критерій пока-
зує, що наратор намагається донести до читача своїм сюжетом, під-
креслює авторську позицію, розкриває цільовий задум автора). За 
цим критерієм ми вважаємо доцільним розглядати 3 види індивідуа-
льних наративів:  

• інформаційнй (наратор, перш за все намагається донести до чи-
тача інформацію про певні події в його житті, поділитися дум-
ками та ідеями, познайомити з важливими людьми, які трапля-
лися на його життєвому шляху); 

• переконувальні (автор наративу має певну точку зору на подію, 
ситуацію, проблему і намагається в сюжеті своєї життєвої істо-
рії відстояти цю позицію); 

• оцінювальні (у своїй історії наратор суб’єктивно оцінює людей, 
які трапляються йому на життєвому шляху, висловлює своє ста-
влення до подій, ситуацій і рішень, які приймаються, намагаєть-
ся розділити складові навколишнього світу за критерієм «добре-
погано»). 
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3. Характер оповідання (цей критерій визначає стильові особли-
вості написання тексту, загальну спрямованість сюжету, змістові хара-
ктеристики наративу). За цим критерієм ми виділили 3 типи індивідуа-
льних наративів: 

• розповідний (розповідь автора про події у своєму житті, вчинки, 
здобутки, стосунки з оточуючими людьми; при цьому увага ак-
центується саме на процесі оповідання, динаміці сюжету); 

• аналітичний (наратор висловлює свої думки на певну тему, ста-
влення до подій, аргументуючи свої висновки; він розмірковує 
на певну тему та намагається знайти відповідь на питання, яке 
його цікавить або хвилює); 

• описовий (у своєму сюжеті автор багато зупиняється на певних 
статичних картинах, зазвичай на описах природи, побуту, ото-
чуючих людей, тому події в історії призупиняються, динаміка 
уповільнюється). 
Оскільки нами було сформульоване припущення про те, що ін-

дивідуальні наративи чоловіка і жінки сприяють побудові спільної 
історії та певного типу сімейних стосунків, то на основі співвідношен-
ня різних типів індивідуальних наративів нами була створена типоло-
гія спільних наративів, яка містить 4 загальні типи: 

1. Наратив домінування (в даній історії один з індивідуальних 
наративів подружжя майже повністю витісняє інший, не даючи сюже-
ту партнера можливості для розвитку; в самій розповіді один з членів 
подружжя займає домінуючу роль, самостійно приймає всі рішення, 
спирається тільки на своє бачення ситуації, не враховуючи думки пар-
тнера). 

2. Наратив відсторонення/незалежності (в історії обидва члени 
подружжя бачать своє спільне життя як стосунки між двома самостій-
ними, відокремленими один від одного особистостями, які живуть ра-
зом, але кожний своїм життям, і їхні життєві світи не перетинаються; 
індивідуальні наративи хоч і складені в один сюжет, але залишаються 
окремими, «паралельними»). 

3. Наратив співпраці (в сюжеті розповіді індивідуальні наративи 
перетинаються, утворюючи спільний наратив, в якому основний ак-
цент робиться на партнерських стосунках, на досягнення спільної ме-
ти, здійсненні спільних мрій; подружжя намагається розподіляти 
обов’язки, радитися один з одним перед прийняттям важливих рішень, 
бути «на одному рівні»). 

4. Наратив турботи/опіки (індивідуальні наративи дуже тісно пе-
ретинаються один з одним, утворюючи цілісний спільний наратив; голо-
вне в сюжеті – турбота членів сім’ї один про одного, емоційна підтрим-
ка, тобто акцент робиться саме на внутрішньосімейній взаємодії). 
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Враховуючи критерії класифікації індивідуальних наративів та 
роль особистісних наративів в конструюванні спільного наративу, на-
ми була розроблена теоретична модель побудови сімейного наративу  
( рис.). 

 

Рис. Теоретична модель конструювання сімейного наративу 
 

Як ми бачимо з поданої теоретичної моделі, конструювання сі-
мейного наративу відбувається шляхом об’єднання певних типів інди-
відуальних наративів подружжя в спільну історію. При цьому врахо-
вуються критерії класифікації індивідуальних наративів подружжя. 

Висновки. Вивчення сімейних відносин за допомогою наратив-
ного аналізу є актуальним, адже саме цей якісний метод дає можли-
вість простежити динаміку стосунків, розглянути життєві історії по-
дружжя, дослідити попередній досвід чоловіка і жінки як передумову 
розвитку спільного майбутнього. 
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Критеріями класифікації індивідуальних наративів є часова 
спрямованість тексту, функціональна (цільова) орієнтація, характер 
оповідання.  

На основі співвідношення типів індивідуальних наративів роз-
роблено типологію сімейних наративів, яка охоплює чотири загальні 
типи: наратив домінування, наратив відсторонення (незалежності), 
наратив співпраці, наратив турботи (опіки). 
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Іванна АНАНОВА. Невротична провина як результат інтерналізації системи 
сімейних відносин 

Стаття присвячена актуальній проблемі невротичного переживання провини та 
механізмам його формування. Розглядаються умови розвитку патогенної провини, 
окрема увага приділяється способам інтерналізації системи сімейних стосунків. Наво-
дяться результати дослідження структури невротичного переживання провини, яка 
відображає інтерналізоване ставлення батьків.  

Ключові слова: невротична провина, совість, інтерналізація системи сімейних сто-
сунків, ідентифікація з батьками, караючі та схвалюючі батьки. 

Иванна АНАНОВА. Невротическая вина как результат интернализации системы се-
мейных отношений  

Статья посвящена актуальной проблеме невротического переживания вины и ме-
ханизмам его формирования. Рассматриваются условия развития патогенной вини, 
особое внимание уделяется способам интернализации системы семейных отношений. 
Приводятся результаты исследования структуры невротического переживания вины, 
отражающей интернализированное отношение родителей. 

Ключевые слова: невротическая вина, совесть, интернализация системы семейных 
отношений, идентификация с родителями, наказывающие и хвалящие родители. 

Ivanna ANANOVA. Neurotic guilt as a result of internalization of family relationships  
This article is dedicated to a current problem of neurotic guilt-feeling and mechanisms of 

its formation. The paper is focused on conditions for pathological guilt development whereas 
special attention is paid to the ways of internalization of the family relationships. The author 
studies the structure of neurotic guilt-feeling which reflects internalized parental attitude.  

Key words: neurotic guilt, conscience, internalization of family relationships, paternal 
identification, punishing cherishing parents. 

Ольга БАРАБАШ. Реалізація творчого потенціалу особистості у групі 
Наведено результати аналізу проблеми реалізації творчого потенціалу. Виокремле-

но систему факторів, що характеризує творчий потенціал підлітків. Викладено ре-
зультати емпіричного дослідження особливостей диференціації творчого потенціалу 
підлітків, що починають навчання в профільних класах. 

Ключові слова: профільний клас, творчий потенціал, креативність, підлітки. 

Ольга БАРАБАШ. Реализация творческого потенциала личности в группе 
Представлены результаты анализа проблемы реализации творческого потенциала. 

Выделена система факторов, характеризующих творческий потенциал подростков. 
Изложены результаты эмпирического исследования особенностей дифференциации 
творческого потенциала подростков, начинающих обучение в профильных классах. 

Ключевые слова: профильный класс, творческий потенциал, креативность, подростки.  

Olga BARABASH. Realization of creative potential of a person in a group 
An analysis of a problem of creative potential realization is presented in this paper. The 

author identifies a system of factors which characterize creative potential of teenagers. Results 
of the empirical research present the specifics of identifying creative potential of teenagers that 
commence training in field-specific classes.  

Key words: field specific class, creative potential, creativity, teenagers. 

Людмила БЕГЕЗА. Вплив соціометричного статусу та емоційної експансивності 
на рівень адаптованості практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів 

279 

Науково-теоретичні підходи вивчення соціально-психологічної адаптації практичних 
психологів професійно-технічних навчальних закладів обгрунтовуються через аналіз соціаль-
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ного статусу, становища особистості в колективі, соціально-психологічної ролі в системі 
міжособистісних взаємин. Зазначено, що практичний психолог навчального закладу, взаємо-
діючи з різними соціальними групами, отримує декілька статусів, що також впливає на його 
адаптованість. Висвітлено результати емпіричного дослідження соціометричного статусу 
та емоційної експансивності, а також виявлено рівні адаптованості практичних психологів.  

Ключові слова: адаптація, соціально-психологічна адаптація, емоційна експансив-
ність, рівні адаптованості, соціальне середовище, статус, соціометричний статус. 

Людмила БЕГЕЗА. Влияние социометрического статуса и эмоциональной экспан-
сивности на уровень адаптированности практических психологов профессионально-
технических учебных заведений 

Научно-теоретические подходы к изучению социально-психологической адаптации прак-
тических психологов профессионально-технических учебных заведений обосновываются через 
анализ социального статуса, положения личности в коллективе, социально-психологической 
роли в системе межличностных взаимоотношений. Указано, что практический психолог учеб-
ного заведения, взаимодействуя с различными социальными группами, получает несколько ста-
тусов, что в свою очередь влияет на его адаптированность. Представлены результаты эмпи-
рического исследования социометрического статуса и эмоциональной экспансивности, а так-
же выявлены уровни адаптированности практических психологов.  

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, эмоциональная экс-
пансивность, уровни адаптированности, социальная среда, статус, социометрический статус. 

Lyudmila BEGEZA. Influence of sociometric status and emotional expansiveness on a 
level of adaptation of practical psychologists in professional educational institutions 

Theoretical approaches to studying social psychological adaptation of practical psychologists in 
vocational and technical schools are based on analysis of social status, status of a person in a work 
team, social psychological role in a system of interpersonal relations. Practical psychologist in 
school obtains several statuses while interacting with various social group, which in turn affects 
his/her ability to adapt. The paper presents the results of empirical research of sociometric status and 
emotional expansiveness; it also reveals the levels of adaptability of practical psychologists. 

Key words: adaptation, social-psychological adaptation, emotional expansiveness, levels 
of adaptability, social environment, status, sociometric status. 

Ганна БОГДАНОВИЧ. Феномен міжособистісної недовіри та особливості когні-
тивної сфери, що зумовлюють її формування 

Стаття присвячена проблемі міжособистісної недовіри; розглянуто формування когні-
тивного компонента міжособистісної недовіри як особистісної диспозиції, особливості 
якого вимірювалися за допомогою авторського опитувальника. Наведено результати дослі-
дження взаємозв’язку міжособистісної недовіри з базовими переконаннями особистості 
щодо доброзичливості-ворожості навколишнього світу, власного «Я», способів взаємодії 
між «Я» та світом (концепція глибинних переконань особистості Р. Янофф-Бульман).  

Ключові слова: міжособистісна недовіра, диспозиція, когнітивна модель, базові 
(глибинні) переконання. 

Анна БОГДАНОВИЧ. Феномен межличностного недоверия и особенности когни-
тивной сферы, обусловливающие его формирование 

Статья посвящена проблеме межличностного недоверия; рассматривается фор-
мирование когнитивного компонента межличностного недоверия как личностной дис-
позиции, особенности которого измерялись при помощи авторского опросника. Приве-
дены результаты исследования взаимосвязи межличностного недоверия с базовыми 
убеждениями личности относительно доброжелательности-враждебности окру-
жающего мира, собственного «Я», способов взаимодействия между «Я» и окружаю-
щим миром (концепция глубинных убеждений личности Р. Янофф-Бульман).  

Ключевые слова: межличностное недоверие, диспозиция, когнитивная модель, базо-
вые (глубинные) убеждения. 
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Anna BOGDANOVICH. Phenomenon of interpersonal distrust and cognitive specifics that 
determine its development 

Article is devoted to the problem of interpersonal distrust as a personal disposition and devel-
opment of its cognitive component, which characteristics were measured using the questionnaire 
designed by an author. The interrelations between interpersonal distrust and basic beliefs concern-
ing benevolence-animosity of the outworld, the Self, and ways of interaction between the Self and 
the outworld are presented (a concept of deep-seated beliefs of the person by R. Janoff-Bulman).  

Key words: interpersonal distrust, disposition, cognitive model, basic beliefs. 

Ірина ВАРНЯК. Дослідження творчого потенціалу малої групи на прикладі 
вивчення креативності особистості 

Стаття присвячена проблемі дослідження творчого потенціалу малої групи на при-
кладі аналізу креативності особистості. Розглянуто сприйняття художнього образу як 
прийому дослідження творчого потенціалу особистості. Визначено сутність поняття 
творчості як предмета розгляду багатьох науковців. Виділено перспективи дослідження 
питання творчого потенціалу особистості на основі розгляду художнього образу.  

Ключові слова: чуттєве сприйняття, мала група, художній образ, креативність, 
творча активність, метафоричність, властивості образу. 

Ирина ВАРНЯК. Исследование творческого потенциала малой группы на примере 
изучения креативности личности 

Статья посвящена проблеме исследования творческого потенциала малой группы на 
примере анализа креативности личности. Рассмотрено восприятие художественного об-
раза как приема исследования творческого потенциала личности. Изучено понятие творче-
ства как предмета исследования ученых. Определены перспективы дальнейшего рассмотре-
ния вопроса творческого потенциала личности на основе теории художественного образа.  

Ключевые слова: чувственное восприятие, малая группа, художественный образ, 
креативность, творческая активность, метафоричность, свойства образа. 

Irina VARNIAK. Examination of creative potential of a small group by the example of 
personal creativity study 

The article is devoted to a problem of small group creative potential by the example of analysis 
of personal creativity. Perception of artistic image is considered as a method of studying the personal 
creativity. Creative work is regarded as a subject matter for many scientists. The author delineates 
perspectives of the further research of creative potential based on a theory of artistic image.  

Key words: sensual perception, small group, artistic image, creativity, creative work, 
metaphoricalness, properties of image. 

Олена ВОЗНЕСЕНСЬКА, Дар’я ПАВЛІН. Групова ідентичність аутсайдера 
в дитячому колективі 

Проаналізовано стан розробленості проблеми групової ідентичності аутсайдера в 
дитячому колективі. Статусно-рольова позиція аутсайдера розглядається під кутом 
зору системного підходу. Емпіричним шляхом визначено ступінь ідентифікації учнів-
аутсайдерів з групою, прийняття ними своєї ролі. 

Ключові слова: групова ідентичність, статусно-рольова структура групи, соціаль-
ний статус, аутсайдер. 

Елена ВОЗНЕСЕНСКАЯ, Дарья ПАВЛИН. Групповая идентичность аутсайдера 
в детском коллективе 

Проанализировано состояние разработанности проблемы групповой идентичности 
аутсайдера в детском коллективе. Статусно-ролевая позиция аутсайдера рассматри-
вается с точки зрения системного подхода. Эмпирическим путем определена степень 
идентификации учащихся-аутсайдеров с группой, принятие ими своей роли. 

Ключевые слова: групповая идентичность, статусно-ролевая структура группы, 
социальный статус, аутсайдер. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5451598_1_2
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Оlena VOZNESENSKA, Daria PAVLIN. Group identity of an outsider in children's collective 
The authors analyze a state of knowledge concerning a problem of outsider’s identity in 

the children’s group. Status and role of an outsider is viewed in terms of systems approach. It 
is proved empirically that outsiders identify themselves with the group and accept their role. 

Key words: group identity, status and role structure of a group, social status, outsider. 

Вікторія ГОРБУНОВА. Психологічні засади формування бізнес-команд 
на етапі професійного відбору 

У статті порушується проблема виокремлення параметрів професійної успішності 
з метою профвідбору учасників бізнес-команд; здійснюється короткий огляд проблема-
тики, у тому числі історичного розвитку поглядів на предмет професійного відбору; 
окреслюються вимоги до параметрів професійного відбору учасників бізнес-команд з 
урахуванням відповідності організаційним та командним цінностям.  

Ключові слова: бізнес-команда, професійний відбір, організаційні цінності, командні 
цінності, імпліцитні теорії професійної успішності. 

Виктория ГОРБУНОВА. Психологические основания формирования бизнес-команд 
на этапе профессионального отбора  

В статье поднимается проблема определения параметров профессиональной успешно-
сти с целью профотбора участников бизнес-команд; осуществляется краткий обзор про-
блематики, в том числе исторического развития взглядов на предмет профессионального 
отбора; формулируются требования к параметрам профессионального отбора участников 
бизнес-команд с учетом соответствия организационным и командным ценностям.  

Ключевые слова: бизнес-команда, профессиональный отбор, организационные цен-
ности, командные ценности, имплицитные теории профессиональной успешности. 

Victoria GORBUNOVA. Psychological foundations of team-building on the stage of pro-
fessional selection 

The article deals with the problem of distinguishing parameters of professional success in 
the context of professional selection of business teams. The author provides a brief overview of 
this problem including the historical development of views on the professional selection. She 
outlines the requirements for the parameters of professional selection of business team mem-
bers with regard to compliance with organizational and team values. 

Key words: business team, professional selection, organizational values, team values, im-
plicit theories of professional success. 

Павло ГОРНОСТАЙ. Група як суб’єкт: співвідношення понять «групова іден-
тичність» та «ідентичність групи» (російською мовою) 

 У статті досліджуються характеристики групової суб’єктності через поняття 
«ідентичність групи». Розглядаються різні рівні суб’єктності − від індивіда до великих 
груп. Зіставляються поняття «ідентичність групи» та «групова ідентичність». Явище 
ідентичності узгоджується з процесами групової динаміки, зі структурою соціальних 
груп, а також розглядається в контексті понять «рольові матриці», теорії фракталів 
і концепції групового психологічного поля.  

Ключові слова: соціальна група, груповий суб’єкт, групове психологічне поле, іден-
тичність групи, групова динаміка, рольові матриці, фрактали.  

 Павел ГОРНОСТАЙ. Группа как субъект: соотношение понятий «групповая иден-
тичность» и «идентичность группы» 

В статье исследуются характеристики групповой субъектности через понятие 
«идентичность группы». Рассматриваются разные уровни субъектности − от индиви-
да до больших групп. Сопоставляются понятия «идентичность группы» и «групповая 
идентичность». Явление идентичности увязывается с процессами групповой динамики, 
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со структурой социальных групп, а также рассматривается в контексте понятий 
«ролевые матрицы», теории фракталов и концепции группового психологического поля.  

Ключевые слова: социальная группа, групповой субъект, групповое психологическое 
поле, идентичность группы, групповая динамика, ролевые матрицы, фракталы.  

Pavlo GORNOSTAY. Group as a subject: comparison of concepts “group identity” and 
“identity of a group” 

The author investigates group subjectivity characteristics through a concept of “identity of a 
group”. The concepts “identity of a group” and “group identity” are compared, considering differ-
ent subjectivity levels, from the individual up to large groups. Identity is regarded as such that goes in 
line with processes of group dynamics, with structure of social groups, and is also considered in the 
framework of “role matrixes” concept, fractal theory, and concept of group psychological field. 

Key words: social group, group subject, group psychological field, identity of a group, 
group dynamics, role matrixes, fractals. 

Ірина ГРИБЕНКО. Групова ідентичність та ідентичність групи 
У статті йдеться про феномен ідентичності. Окреслюється коло питань, пов’язаних 

з відмінностями в трактуванні терміна «ідентичність». Досліджується роль малої групи 
у формуванні ідентичності індивіда. Розглядається групова ідентичність та ідентич-
ність групи (коли група виступає як єдине ціле), а також свідоме і  несвідоме поле групи.. 

Ключові слова: групова ідентичність, ідентичність групи, групове поле, свідоме, несвідоме. 

Ирина ГРИБЕНКО. Групповая идентичность и идентичность группы. 
В статье идет речь о феномене идентичности. Очерчивается круг вопросов, свя-

занных с различиями в трактовке термина «идентичность». Исследуется роль малой 
группы в формировании идентичности индивида. Рассматривается групповая идентич-
ность и идентичность группы (когда группа выступает как единое целое), а также 
сознательное и бессознательное поле группы. 

Ключевые слова: групповая идентичность, идентичность группы, групповое поле, 
сознательное, бессознательное. 

Irina GRIBENKO. Group identity and identity of a group 
The article deals with the phenomenon of identity. The author outlines a range of issues re-

lated to differences in the interpretation of the concept of identity. The role of small groups in 
shaping of individual identity is examined. We consider group identity and identity of a group 
(when the group performs as a whole), as well as the conscious and unconscious group field. 

Key words: group identity, identity of a group, group field, conscious, unconscious. 

Тетяна ДАНИЛЬЧЕНКО. Гендерна ідентичність як фактор формування образу тіла 
У статті викладено результати дослідження зв’язку типу гендерної ідентичності і 

задоволеності образом власного тіла. Показано, що на тип харчової поведінки вплива-
ють стать та емоційні характеристики особи. Найбільш позитивно ставляться до 
свого тіла особи андрогінного типу, негативно – фемінінні особи. 

Ключові слова: гендерна ідентичність, фізичне Я, маскулінність, фемінінність, хар-
чова поведінка. 

Татьяна ДАНИЛЬЧЕНКО. Гендерная идентичность как фактор формирования образа тела 
 В статье представлены результаты исследования связи типа гендерной идентич-

ности и удовлетворенности образом тела. Показано, что на тип пищевого поведения 
влияют пол и эмоциональные характеристики личности. Наиболее позитивно относят-
ся к собственному телу представители андрогинного типа, негативно – фемининного. 

Ключевые слова: гендерная идентичность, физическое Я, маскулинность, феминин-
ность, пищевое поведение. 
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Tetyana DANYLCHENKO. Gender identity as a factor of shaping the body image 
The paper presents the results of the study on connection between gender identity and satisfac-

tion with the image of the own body. It is shown that the type of nutritional behavior is influenced by 
the sex and personal emotional characteristics. It is argued that people of androgynous type have the 
most positive attitude to their own body and feminine people have the most negative one. 

Key words: gender identity, physical Self, masculinity, femininity, nutritional behavior. 

Марина ДВОРНИК. Конфронтація особистості в парадигмі групової динаміки 
Стаття присвячена проблематиці соціально-психологічних відносин на рівні «особис-

тість-мала група». Розглядається конфронтація особистості з тренінговою групою як 
необхідний процес якісно нового рівня її розвитку – індивідуальності. Завдяки теоретич-
ному огляд, на основі одного з основних механізмів групової динаміки – стадій розвитку 
групи – розкриваються природа і значення суперечностей між особистістю і групою. 

Ключові слова: особистість, індивідуальність, конфронтація, тренінгові групи, гру-
пова динаміка, стадії розвитку групи.  

Марина ДВОРНИК. Конфронтация личности в парадигме групповой динамики  
Статья посвящена проблематике социально-психологических отношений на уровне 

«личность-малая группа». Рассматривается конфронтация личности с тренинговой 
группой как необходимый процесс качественно нового уровня ее развития – индивиду-
альности. Благодаря теоретическому обзору, на основе одного из основных механизмов 
групповой динамики – стадий развития группы – раскрываются природа и значение 
противоречий между личностью и группой. 

Ключевые слова: личность, индивидуальность, конфронтация, тренинговые группы, 
групповая динамика, стадии развития группы. 

Marina DVORNIK. Personality's confrontation in a paradigm of group dynamics 
The article is dedicated to the agenda of social-psychological relations on the “personal-

ity-small group” level. The personality’s confrontation against training group as a necessary 
process of achievement of new individuality level is considered. Due to the theoretical survey, 
the nature and the meaning of contradictions between the person and group are revealed based 
on one of the main group dynamics mechanisms – stages of group development. 

Key words: personality, individuality, confrontation, training groups, group dynamics, 
stages of group development. 

Галина ДОЛЖЕНКОВА. Соціальна адаптація малої групи іноземних студентів 
засобами мелотерапії (російською мовою) 

У статті запропоновано метод оптимізації навчального процесу для одночасного 
навчання іноземної мови і нормалізації емоційного стану. Описуються про практичні 
заняття, і дається теоретичне обґрунтування процесу соціальної адаптації малої гру-
пи іноземних студентів за допомогою музичної моделі В. Н. Янчишина.  

Ключові слова: емоційний стан, формування мови, метод, музична модель, навички, процес. 

Галина ДОЛЖЕНКОВА. Социальная адаптация малой группы иностранных студен-
тов средствами мелотерапии 

В статье предложен метод оптимизации учебного процесса для одновременного обу-
чения иностранному языку и нормализации эмоционального состояния. Описываются  
практические занятия, дается теоретическое обоснование процесса социальной адапта-
ции малой группы иностранных студентов при помощи музыкальной модели 
В. Н. Янчишина.  

Ключевые слова: эмоциональное состояние, формирование речи, метод, музыкаль-
ная модель, навыки, процесс. 
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Galina DOLZHENKOVA. Social adaptation of small group of foreign students by music 
therapy means 

A method of optimization of simultaneous process of foreign language learning and emo-
tional state normalization is proposed in the article. The author describes practical training 
and theoretical foundations of social adaptation of foreign students in a small group by 
V. N. Yanchishin’s musical model. 

Key words: emotional state, language formation, method, musical model, skills, process. 

Валерій КЕЙСЕЛЬМАН (ДОРОЖКІН). На шляхах створення етологічного 
підходу в тренінгу (російською мовою) 

Стаття присвячена обґрунтуванню нового виду тренінгової роботи − етологічного 
тренінгу. Автор детально аналізує специфіку тренінгової практики в цілому й особливості 
етологічного підходу зокрема. Виділено й описано компоненти етологічного тренінгу, роз-
глянуто його принципи та ключові аспекти роботи у новій тренінговій парадигмі. 

Ключові слова: психологічний тренінг, етологічний  тренінг. 

Валерий КЕЙСЕЛЬМАН (ДОРОЖКИН). На путях создания этологического подхода 
в тренинге 

Статья посвящена обоснованию нового вида тренинговой работы − этологическо-
го тренинга. Автор подробно анализирует специфику тренинговой практики в целом и 
особенности этологического подхода, в частности. Выделены и описаны компоненты 
этологического тренинга, рассмотрены его принципы и ключевые аспекты работы в 
новой тренинговой парадигме. 

Ключевые слова: психологический тренинг, этологический тренинг. 

Valery KEYSELMAN (DOROJKIN). Toward creation of ethological approach in training 
Article is dedicated to substantiation of a new type of training work, namely ethological training. 

The author analyses the training practice in detail in general and certain specifics of ethological 
approach in particular. The components of the ethological training are identified and describe in the 
text; its principles and key aspects are analyzed in a framework of a new training paradigm.  

Key words: psychological training, ethological training. 

Андрій КЕРНАС. Психологічний супровід професійного розвитку спортивних 
команд як малих груп (російською мовою) 

Розглянуто проблему психологічного супроводу професійного розвитку спортивних 
команд, що культивують різноманітні види єдиноборств. Запропонований варіант 
вирішення проблеми. Наведено теоретичне обґрунтування пропонованого комплексу 
психолого-педагогічних прийомів та звіт про виконану практичну роботу. 

Ключові слова: мала група, колектив, професійне зростання. 

Андрей КЕРНАС. Психологическое сопровождение профессионального развития 
спортивных команд как малых групп 

Рассмотрена проблема психологического сопровождения профессионального разви-
тия спортивных команд, культивирующих различные виды единоборств. Предложен ва-
риант решения проблемы. Приведено теоретическое обоснование предлагаемого комплек-
са психолого-педагогических приемов и отчет о проведенной практической работе. 

Ключевые слова: малая группа, коллектив, профессиональный рост. 

Andrew KERNAS. Applied aspects of psychological support for professional development 
of sports teams as small groups 

The article deals with a problem of psychological support for professional sports teams 
which practice different kinds of martial arts. The author proposes an alternate solution of this 
problem. Theoretical justification of a proposed complex of psycho-pedagogical methods and a 
report of executed practical work are presented. 

Key words: small group, team, professional development. 
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Світлана КОЛОТ. Самоефективність лідерства в малій групі як функція емо-
ційного інтелекту 

У статті представлено модель керівництва, за допомогою якої досліджується вза-
ємозв’язок між рисою емоційного інтелекту, самоефективним керівництвом, самоефе-
ктивністю лідерського завдання та ефективністю колективного завдання і груповою 
продуктивністю. Результати показали, що самоефективне завдання було медіатором 
між лідерською самоефективністюи та ефективністю колективного завдання і надалі 
виявилося кращим предиктором групової продуктивності.  

Ключові слова: самоефективність лідерства, емоційний інтелект, самоефектив-
ність завдань, ефективність колективного завдання, продуктивність. 

Светлана КОЛОТ. Самоэффективность лидерства в малой группе как функция эмо-
ционального интеллекта 

В статье представлена модель руководства, с помощью которой исследуется взаи-
мосвязь между чертой эмоционального интеллекта, самоэффективным руководством, 
самоэффективностью лидерской задачи и эффективностью коллективной задачи и груп-
повой продуктивностью. Результаты показали, что самоэффективная задача служила 
медиатором между лидерской самоэффективностью и эффективностью коллективной 
задачи и впоследствии оказалась лучшим предиктором групповой продуктивности.  

Ключевые слова: самоэффективность лидерства, эмоциональный интеллект, само-
эффективность задач, эффективность коллективной задачи, продуктивность. 

Svetlana. KOLOT. Leadership self-efficacy in a small group as a function of the emotional 
intelligence 

In this article the author presents a leadership model, which she uses to investigate the rela-
tionship among emotional intelligence, leadership self-efficacy and self-efficacy of leader’s task 
on one hand and collective task efficacy and group performance on the other hand. The results of 
the study showed that self-efficacious task was a mediator between leadership self-efficacy and 
collective task efficacy; the latter, in turn, was the best predictor of a group performance.  

Key words: leadership self-efficacy, emotional intelligence, task self-efficacy, collective 
task efficacy, performance. 

Євген КУЗІН. Вплив гендерних особливостей на стосунки подружжя в сучасній 
сім’ї (російською мовою) 

Рольова адекватність чоловіків у родині прямо пов’язана зі ступенем узгодженості 
всередині подружньої пари цінностей, пов’язаних з особистісною ідентифікацією. У 
свою чергу показник рольової адекватності жінок виявляє більш розгалужене коло вза-
ємозв’язкі, і пов’язаний з показниками «особистісна ідентифікація», «емоційно-
терапевтична сфера» та «батьківсько-виховна сфера». Рольова адекватність жінок 
зростає передусім завдяки узгодженню цінностей подружньої пари, пов’язаних з вихо-
ванням дітей, та знижується через неузгодженість у сфері особистісної ідентифікаці, 
та емоційно-психотерапевтичній сфері. 

Ключеві слова: ґендер, чоловік, жінка, роль, очікування, домагання, шлюб, сім’я, цінності.  

Евгений КУЗИН. Влияние гендерных особенностей на взаимоотношения супругов 
в современной семье 

Ролевая адекватность мужчин в семье прямо связана со степенью согласованности 
внутри супружеской пары ценностей, связанных с личностной идентификацией. В свою 
очередь показатели ролевой адекватности жён выявляют более разветвлённый круг 
взаимосвязей и связаны с показателем «личностная идентификация», «эмоционально-
терапевтическая сфера» и «родительско-воспитательная сфера». Ролевая адекватность 
женщин возрастает прежде всего благодаря согласованности ценностей супружеской 
пары, связанных с воспитанием детей, и снижается из-за несогласованности в сфере 
личностной идентификаци, и эмоционально-психотерапевтической сфере.  

Ключевые слова: гендер, муж, жена, роль, ожидания, притязания, брак, семья, ценности.  
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Eugene KUZIN. Gender specifics influence on the partners relationship in a modern family  
An adequacy of men’s role in the family is directly linked to the degree of consistency of 

those values of married couple that are related to personal identity. In turn, the role adequacy 
of wives reveals more extensive range of interconnections and is associated with “personal 
identification”, “emotionally therapeutic area” and “parent-educational sphere”. As we see, 
the role adequacy of women increases primarily through the consistency of couple values, 
which are connected to child-upbringing, and reduces due to the inconsistency in the field of 
personal identification as well as in emotional-psychotherapeutic sphere. 

 Key words: gender, husband, wife, role expectations, aspirations, marriage, family, values. 

Ольга МАРТИНЮК, Юлія МАКСИМОВА. Аналіз соціально-психологічних 
проблем у стосунках молодого подружжя (російською мовою) 

У статті представлено аналіз таких основних соціально-психологічних проблем у 
стосунках молодого подружжя в перші роки спільного життя, як розбіжність уявлень 
подружжя про значущість основних сімейних цінностей, рольова неадекватність по-
дружжя, нерівність сімейного статусу молодого подружжя, складність відносин з 
батьківськими сім’ями, ставлення до грошей. 

Ключові слова: молода сім'я, подружні стосунки, рольові очікування і домагання по-
дружжя. 

Ольга МАРТЫНЮК, Юлия МАКСИМОВА. Анализ социально-психологических 
проблем во взаимоотношениях молодых супругов 

В статье дается анализ таких основных социально-психологических проблем во 
взаимоотношениях молодых супругов в первые годы совместной жизни, как расхожде-
ние представлений супругов о значимости основных семейных ценностей, ролевая не-
адекватность супругов, неравенство семейного статуса молодых супругов, сложность 
отношений с родительскими семьями, отношение к деньгам. 

Ключевые слова: молодая семья, супружеские взаимоотношения, ролевые ожидания 
и притязания супругов. 

Olga MARTYNIUK, Julia MAXIMOVA. Analysis of social-psychological problems in 
relationship of young married couples  

The paper presents an analysis of such basic social-psychological problems in the rela-
tionship of the young married couples within in the first years of joint life as divergence of 
ideas of the married couples about meaningfulness of basic family values, role inadequacy of 
the marriage partners, inequality of family status of the couple, complications in relationships 
with parental families, attitude towards money. 

Keywords: young family, spousal relations, role expectations and aspirations of the mar-
ried couples. 

Анатолій МАССАНОВ. Умови подолання психологічних бар’єрів у сімейних 
стосунках (російською мовою) 

У статті висвітлюється проблема запобігання виникненню небажаних психологіч-
них бар’єрів у сімейному житті. Розглядаються особистісні фактори, які зумовлюють 
виникнення та подолання психологічних бар’єрів у діяльності та спілкуванні подружжя. 
Сформульовано рекомендації щодо самовдосконалення індивідуально-психологічних 
особливостей чоловіка й жінки. 

Ключові слова: психологічний бар’єр, особистісна основа, сімейні стосунки. 

Анатолий МАССАНОВ. Условия преодоления психологических барьеров в семей-
ных отношениях 

В статье освещается проблема предупреждения возникновения нежелательных 
психологических барьеров в семейной жизни. Рассматриваются личностные факторы, 
обусловливающие возникновение и преодоление психологических барьеров в деятельно-
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сти и общении супругов. Сформулированы рекомендации по самосовершенствованию 
индивидуально-психологических особенностей супругов. 

Ключевые слова: психологический барьер, личностная основа, семейные отношения. 

Anatoly MASSANOV. Conditions of overcoming of psychological barriers in family relations 
The article deals with the problem of the prevention of undesirable psychological barriers 

in family life. The author considers personal factors that cause or help to overcome psycho-
logical barriers in communication of spouses. The author formulates recommendations on self-
improvement of individual-psychological features of spouses. 

Key words: psychological barrier, personal basis, family relations. 

Ірина МЕЛІХОВА. Деформація моделі маскулінної поведінки хлопчиків 
у неповних сім’ях 

В статті поданно теоретичний та емпіричний матеріал, на основі якого автор 
робить висновок, що у багатьох хлопчиків, які виховуються без батьків, не формується 
модель маскулінної поведінки, що в подальшому буде негативно позначатися на вико-
нанні ними маскулінних сімейних ролей. Деформація чоловічої поведінки відбувається 
через відсутність позитивного прикладу для наслідування. 

Ключові слова: маскулінна поведінка; сімейна роль; гендерні стереотипи. 

Ирина МЕЛИХОВА. Деформация модели маскулинного поведения мальчиков в не-
полных семьях 

В статье изложен теоретический и эмпирический материал, на основании которого 
автор делает вывод о том, что у многих мальчиков, которые воспитываются без отцов, 
не формируется модель маскулинного поведения, что в будущем будет отрицательно 
сказываться на выполнении ими маскулинных семейных ролей. Деформация мужского 
поведения происходит из-за отсутствия положительного примера для наследования. 

Ключевые слова: маскулинное поведение; семейная роль; гендерные стереотипы. 

Irina MELIKHOVA. Deformation of the model of boys’ masculine behavior in single-parent 
families  

The article presents theoretical and empirical data based on which the author concludes that 
most boys who were brought up without fathers do not develop a model of masculine behavior, 
which can have a negative effect in their future if it concerns their masculine family roles. Defor-
mation of male behavior occurs because of absence of positive example for inheritance. 

Key words: masculine, behavior, gender stereotypes, family role. 

Альона МІРОШНЕЧЕНКО. Соціально-психологічне функціонування сім’ї 
як малої групи 

На основі теоретичного аналізуі представлено психологічні підходи до визначення 
сім’ї як малої соціальної групи. Підкреслюється виняткове значення дослідження психо-
логічних та соціокультурних функцій сім’ї, в яких проявляються активність, життєді-
яльність сім’ї та її членів, спрямована на задоволення базових потреб суспільства та 
індивіда. Розкривається специфіка соціально-психологічного функціонування та  основні 
компоненти міжособистісних відносин у різних моделях сім’ї.  

Ключові слова: сім’я, психологічні функції сім’ї, соціальні функції сім’ї, інтимність, коопе-
рація, когнітивна згода, соціалізація, патріархальна модель сім’ї, демократична модель сім’ї. 

Алена МИРОШНЕЧЕНКО. Социально-психологическое функционирование семьи 
как малой группы 

На основе теоретического анализа представлены психологические подходы к опре-
делению семьи как малой социальной группы. Подчеркивается исключительное значение  
исследования психологических и социокультурных функций семьи, в которых проявля-
ются активность, жизнедеятельность семьи и ее членов, направленная на удовлетво-
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рение базисных потребностей общества и индивида. Раскрывается специфика социаль-
но-психологического функционирования и основные компоненты межличностных от-
ношений в разных моделях семей. 

Ключевые слова: семья, психологические функции семьи, социальные функции семьи, 
интимность, кооперация, когнитивное согласие, социализация, патриархальная модель 
семьи, демократическая модель семьи. 

Aliona MIROSHNICHENKO. Social-psychological functioning of a family as a small group 
Psychological approaches to determine a family as a small social group are presented in the 

article on the basis of theoretical analysis. An exceptional value is acquired by research of psy-
chological, social and cultural functions of family. Activity, vital functions of the family and its 
members show up in these functions and are directed at satisfaction of basic needs of society and 
individual. The author unveils the specifics of the social-psychological functioning and main 
components of interpersonal relations in the different models of families. 

Key words: family, psychological functions of family, social functions of family, intimacy, coop-
eration, cognitive consent, socialization, patriarchal model of family, democratic model of family. 

Ольга ПЛЕТКА. Особливості гендерної ідентичності у студентських навчаль-
них групах 

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження гендерних проявів групової 
ідентичності у студентських навчальних групах Мелітопольського інституту екології та 
соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 
Виявлено особливості впливу статі викладача на прояв гендерної ідентичності студентів. 

Ключові слова: групова ідентичність, гендерна ідентичність, мала група, студент-
ська група, фемінність – маскулінність, семантичний диференціал. 

Ольга ПЛЕТКА. Особенности гендерной идентичности в студенческих учебных группах  
В статье описаны результаты эмпирического исследования гендерных проявлений 

групповой идентичности в студенческих учебных группах Мелитопольского института 
экологии и социальных технологий Открытого международного университета разви-
тия человека «Украина». Выявлены особенности влияния пола преподавателя на прояв-
ление гендерной идентичности студентов. 

Ключевые слова: групповая идентичность, гендерная идентичность, малая группа, 
студенческая группа, феминность – маскулинность, семантический дифференциал. 

Olga PLETKA. Specifics of gender identity in students groups 
The article presents the results of an empirical study of gender aspects of group identity of 

the students who study at Melytopol Institute for Ecology and Social Technology of the Interna-
tional Open University of Human Development "Ukraine". The author identifies specifics of 
the impact of lecturer’s gender on the manifestation of students’ identity. 

Key words: group identity, gender identity, small group, students group, femininity – mas-
culinity, semantic differential. 

Світлана ПОДОФЄЙ. Особливості психологічного тренінгу в групі підлітків-
діабетиків 

Розглядається авторська програма соціально-психологічного тренінгу для підлітків-
діабетиків, що ґрунтується на концепції українського історика психології В. А. Роменця 
про структурні компоненти вчинку. Згідно з програмою ми мали намір виявити ефек-
тивність впливу ровесників на Я-концепцію підлітка-діабетика через систему корекцій-
них заходів у групі. Такими заходами ми називаємо тренінгові заняття, об’єднані чоти-
рикомплексною тематикою програми, спрямованою на сприйняття та прийняття себе 
та іншого в групі підлітків через готовність кожного до здійснення вчинку.  

Ключові слова: група підлітків-діабетиків, Я-концепція, життєва ситуація, моти-
вація, дія, післядія, вчинок. 
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Светлана ПОДОФЕЙ. Особенности психологического тренинга в группе подрост-
ков-диабетиков 

Рассматривается авторская программа социально- психологического тренинга для 
подростков-диабетиков, которая основывается на концепции украинского историка 
психологии В. А. Роменца о структурных компонентах поступка. Согласно программе 
мы намеревались выявить эффективность влияния ровесников на Я-концепцию подро-
стка-диабетика через систему коррекционных мероприятий в группе. Такими меро-
приятиями мы называем тренинговые занятия, объединенные четырехкомплексной 
тематикой программы, направленной на восприятие и принятие себя и другого в группе 
подростков через готовность каждого к осуществлению поступка.  

Ключевые слова: группа подростков-диабетиков, Я-концепция, жизненная ситуа-
ция, мотивация, действие, последействие, поступок. 

Svetlana PODOFEY. Specifics of psychological training in the group of teenagers-diabetics 
The paper presents an author’s program of social psychological training for teenagers-

diabetics that is based on the concept of the structural components of act, introduced by 
Ukrainian historian of psychology V. A. Romenets. In this program we had in mind to unravel 
an effectiveness of peer influence on self-concept of teenager-diabetic through the system of 
remedial practices in group. These kind of remedial practices consist of trainings which are 
based on four-subject program aimed at perception and acceptance of self and the other in the 
teenagers group through the readiness of everyone to the act.  

Key words: group of teenagers-diabetics, self-concept, life situation, motivation, action, 
after action, act. 

Вікторія ПОКЛАДОВА. Метод командного коучингу в контексті формування 
самокерованої студентської групи 

Запит сучасного соціуму – швидкість пошуку відповідей на питання, усвідомлений 
вибір та відповідальні професійні дії. Вчитися вирішувати такі питання необхідно вже 
на етапі навчання майбутніх професіоналів, а потім вдосконалювати ці навички в про-
цесі набуття професійного досвіду. Одним із методів усвідомленого просування в на-
бутті професії є метод групового коучінгу. Дана стаття розглядає переваги викорис-
тання командного коучінгу в роботі з майбутніми професіоналами, доводить ефектив-
ність зазначеного методу в роботі зі студентською аудиторією. 

Ключові слова: групова робота, професійні компетенції, цінності, принципи, форми 
практичних занять, якість професійної роботи. 

Виктория ПОКЛАДОВА. Метод командного коучинга в контексте формирования 
самоуперавляемой студенческой группы 

Запрос современного социума – быстрый поиск ответов на вопросы, осознанный 
выбор и ответственность профессиональных действий. Учиться решать такие вопро-
сы необходимо уже на этапе обучения будущих профессионалов, а потом усовершенст-
вовать эти навыки в процессе получения профессионального опыта. Одним из методов 
осознанного продвижения в приобретении профессии является метод группового ко-
учинга. Данная статья рассматривает преимущества использования командного ко-
учинга в работе с будущими профессионалами, обосновывает эффективность этого 
метода в работе со студенческой молодёжью. 

Ключевые слова: групповая работа, профессиональные компетенции, ценности, 
принципы, формы практических занятий, качество профессиональной работы. 

Victoria POKLADOVA. Team-couching as a method of developing self-managed students group 
One of the challenges of a modern society is a quick search for answers to questions, in-

formed choice, and responsible professional behavior. Learning to deal with such issues 
should start at the stage of training future professionals, and then refining these skills in work 
experience. One of the methods of conscious advancement in apprenticeship is a method of 
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group coaching. This article examines the benefits of team coaching in a work with future 
professionals and substantiates the effectiveness of this method in work with students.  

Key words: group work, professional skills, values, ground rules, forms of practical 
classes, quality of professional work. 

Яна РАЄВСЬКА. Дистантні сім’ї: особливості та класифікація 
У статті висвітлюються основні причини виникнення сучасної дистантної сім’ї та її 

проблеми, які пов’язуються із соціально-політичним та економічним становищем Українсь-
кої держави. На основі аналізу життєдіяльності дистантних сімей запропоновано їх класи-
фікацію. Особлива увага приділяється вивченню проблем дітей у дистантних сім’ях. Визна-
чено основні психологічні проблеми підлітків з дистантних сімей (у рейтинговому порядку). 

Ключові слова: дистантна сім’я, дисфункційність, особистість підлітка, дезадап-
тованість, тривожність, емоційна сфера. 

Яна РАЕВСКАЯ. Дистантные семьи: особенности и классификация 
В статье освещаются основные причины возникновения современной дистантной 

семьи и ее проблемы, которые связываются с социально-политическим и экономиче-
ским состоянием Украинского государства. На основе анализа жизнедеятельности 
дистантных семей предложена их классификация. Особое внимание уделяется изуче-
нию проблем детей в дистантных семьях. Определены основные психологические про-
блемы подростков из дистантных семей (в рейтинговом порядке). 

Ключевые слова: дистантная семья, дисфункциональность, личность подростка, 
дезадаптация, тревожность, эмоциональная сфера. 

Yana RAYEVSKA. Distant families: specifics and classification 
This paper covers the origins and main problems of a modern distant family which are related to 

social-political and economic state of Ukraine. The author analyzes the daily activity of the distant 
families and offers their classification. Special attention is paid to the problems of children in distant 
families. Basic psychological problems of the teenagers in distant of families are identified and rated. 

Key words: distant family, dysfunctionality, teenager, dysadaptation, anxiety, emotional sphere. 

Микола СЕМИЛІТ. Актуалізація психотравм у процесі проектування життя: 
прояви та стратегії виходу 

У статті актуалізовано проблему зовнішніх та внутрішніх проявів психотравм у 
процесі психотерапевтичної роботи. Встановлено залежність стратегії виходу із пси-
хотравми від «сили Я», що обумовлена цілісністю родової Я-концепції. Підкреслено 
важливість наднормативної поведінки в кризових ситуаціях. 

Ключові слова: життєвий шлях, проектування життя, групова та індивідуальна 
робота, психотравма, «сила Я», Я-концепція, колективне несвідоме.  

Николай СЕМИЛЕТ. Актуализация психотравм в процессе проектирования жизни: 
проявления и стратегии выхода  

В статье актуализирована проблема внешних и внутренних проявлений психотравм 
в процессе психотерапевтической работы. Установлена зависимость стратегии выхода 
из психотравмы от «силы Я», которая обусловлена целостностью родовой Я-концепции. 
Подчеркнута важность сверхнормативного поведения в кризисных ситуациях. 

Ключевые слова: жизненный путь, проектирование жизни, групповая и индивиду-
альная работа, психотравма, сила Я, Я-концепция, коллективное бессознательное. 

Mikolay SEMYLIT. Actualization of psycho-trauma in the life designing process: mani-
festations and exit strategies 

The paper discusses the problem of internal and external manifestations of psycho-trauma 
in the psychotherapeutic work. It is proved that psycho-trauma exit strategies depend on “I-
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power”, which is predicated by integrity of family self-concept. The author emphasizes an 
importance of above-norm behavior in crisis situations.  

Key words: life span, life design process, group and individual psychotherapy, psycho-
trauma, I-concept, I-power, collective subconscious.  

Ірина СЕРГІЄНКО. Використання соціального атома у вигляді іграшок 
у психодраматичній роботі з функціональним безпліддям (російською мовою) 

У статті представлено досвід застосування психодраматичної техніки «Соціальний атом 
у вигляді іграшок» з метою діагностики психологічних причин функціонального безпліддя у 
жінок. Надано опис процедури використання цієї техніки в процесі роботи психодрама-
тичної групи. На прикладі роботи з учасницями психодраматичних занять показано мож-
ливості пропонованої техніки в діагностиці та корекції проблеми функціонального безпліддя. 

Ключові слова: психодрама, соціометрія, соціальний атом, психосоматика, функці-
ональне безпліддя. 

Ирина  СЕРГИЕНКО.  Использование  социального  атома  в  виде игрушек 
в психодраматической работе с функциональным бесплодием 

В статье представлен опыт применения психодраматической техники «Социаль-
ный атом в виде игрушек» для диагностики психологических причин функционального 
бесплодия у женщин. Описана процедура использования данной техники в процессе 
работы психодраматической группы. На примере работы с участницами психодрама-
тических занятий показаны возможности предлагаемой техники в диагностике и кор-
рекции проблемы функционального бесплодия. 

Ключевые слова: психодрама, социометрия, социальный атом, психосоматика, 
функциональное бесплодие. 

Іryna SERHIYENKO. Use of “social atom with toys” in psychodramatic work with func-
tional infertility 

The article presents experience of application of psychodramatic technique called «Social 
atom with toys» for diagnostics of psychological reasons of functional infertility for women. 
Procedure of the use of this technique is described in the process of group psychodramatic work. 
Possibilities of using this technique in diagnostics and correction of problem of functional 
infertility are shown on the example of work with the participants of psychodramatic sessions.  

Key words: psychodrama, sociometry, social atom, psychosomatics, functional infertility. 

Юрій СИДОРИК. Динаміка конфліктності дитячо-батьківських стосунків 
у сім’ях з дітьми юнацького віку 

Отримані результати дослідження дають змогу констатувати зростання рівня 
конфліктності у взаєминах юнаків та дівчат, що дорослішають, зі своїми матерями. 
Встановлена тенденція може свідчити про зростання рівня протидії матерів психоло-
гічному дистанціюванню своїх дітей-юнаків при досягненні ними більш старшого віку. 
Водночас взаємини юнацтва зі своїми батьками характеризуються стабільно більш 
високим, ніжі з матерями, рівнем конфліктності. 

Ключові слова: дитячо-батьківські взаємини, сепараційні процеси у сім'ї, конфлікт-
ність у взаєминах. 

Юрий СИДОРИК. Динамика конфликтности детско-родительских отношений 
в семьях с детьми юношеского возраста 

Полученные результаты исследования дают возможность констатировать воз-
растание уровня конфликтности в отношениях взрослеющих юношей и девушек с их 
матерями. Такая тенденция может свидетельствовать об усилении противодействия 
матерей психологическому дистанциированию своих детей (юношей и девушек) при 
достижении ими более старшего возраста. Отношения юношей со своими отцами ха-
рактеризируются стабильно более высоким, чем с матерями, уровнем конфликтности. 
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Ключевые слова: детско-родительские отношения, сепарационные процессы в се-
мье, конфликтность в отношениях. 

Yuri SIDORYK. Dynamics of conflicts in parent-child relationships in families with adolescents 
The results of research allow to state that the level of conflict relationship between adoles-

cents and their mothers rises. Such a tendency may indicate a growing level of mothers’ coun-
teraction against their children’s psychological distancing while the children are growing 
older. However, the relationships of boys with their fathers are characterized by more stable 
higher level of conflict than with the mothers.  

Key words: child-parent relationships, separation processes in the family, conflict in rela-
tionships. 

Олександр СКРИПНИК. Лояльність до малої фахової групи: психологічні аспекти 
У статті проаналізовано соціально-психологічний зміст лояльності до малої групи. 
Розглядається роль лояльності до групи як чинника групоутворення в сучасному профе-
сійному середовищі. Запропоновано модель прояву лояльності щодо різних аспектів 
діяльності фахових груп на матеріалі процесу їх становлення. Зазначено шляхи прогно-
зування розвитку фахових груп. 

Ключові слова: мала група, становлення групи, прояв лояльності, модель лояльності. 

Александр СКРИПНИК. Лояльность к малой профессиональной группе: психологи-
ческие аспекты 

В статье проанализировано социально-психологическое содержание лояльности к малой 
группе. Рассматривается роль лояльности к группе как фактора группообразования в совре-
менной профессиональной среде. Предложена модель проявления лояльности применительно 
к различным аспектам деятельности профессиональных групп на материале процесса их 
становления. Указаны пути прогнозирования развития профессиональных групп. 

Ключевые слова: малая группа, становление группы, лояльность, модель лояльности. 

Alexander SKRIPNIK. Loyalty to a small professional group: psychological aspects 
The social psychological meaning of a concept of loyalty to a small professional group 

was analyzed in the article. The main attention was paid to loyalty to small groups as group 
forming factor in the modern professional environment. The model of loyalty to different as-
pects of activity of the professional group was proposed based on the material of their forma-
tion. The author shows the ways of forecast the development of professional groups. 

Key words: small group, group development, loyalty, model of loyalty. 

Анастасія ТІНЯКОВА. Трифакторна модель розвитку малої групи (російською 
мовою) 

У статті розглянуто проблему розвитку малої групи як якісної характеристики 
міжособистісних стосунків у групі. Автор стоїть на позиціях діяльнісного підходу і 
спирається на стратометричну концепцію інтрагрупової активності колективу 
А. В. Петровського, в рамках якої пропонує трифакторну модель розвитку малої групи, 
що ґрунтується на таких групових феноменах: соціометрична згуртованість, групова 
референтність, ціннісні орієнтації групи. 

Ключові слова: рівень розвитку малої групи, міжособистісні стосунки в малій групі, 
соціометрична згуртованість, групова референтність, ціннісні орієнтації групи, цінніс-
но-орієнтаційна єдність. 

Анастасия ТИНЯКОВА. Трехфакторная модель развития малой группы 
В статье рассмотрена проблема развития малой группы как качественной характе-

ристики межличностных отношений в группе. Автор стоит на позициях деятельност-
ного подхода и основывается на стратометрический концепции интрагрупповой актив-
ности коллектива А. В. Петровского, в рамках которой предлагает трехфакторную 
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модель развития малой группы, основанную на следующих групповых феноменах: социо-
метрическая сплоченность, групповая референтность, ценностные ориентации группы.  

Ключевые слова: уровень развития малой группы, межличностные отношения в ма-
лой группе, социометрическая сплоченность, групповая референтность, ценностные 
ориентации группы, ценностно-ориентационное единство. 

Anastasia TINIAKOVA. Three-factor model of small group development 
The article deals with the problem of small group dynamic as qualitative characteristics of 

inter-personal relationships within the group. The author stands on the positions of the activity 
approach as well as on A. Petrovsky’s concept of stratometry intragroup activity of a collec-
tive. Within the framework of this concept the author proposes three-factor model of a small 
group dynamics that is reflected in the following group phenomena: sociometric cohesion, 
group referentiality, values of the group.  

Key words: the level of small group development, interpersonal relationships in a small 
group, sociometric cohesion, group Reference character, values the group, the value-
orientational cohesion. 

Тетяна ТРИГУБ. Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного 
статусу особистості в групі  

Проаналізовано та узагальнено дані про взаємодію дітей з медіа, вплив медіа на соціаль-
но-психологічну динаміку групи та становлення соціометричного статусу особистості в ній. 
Висунуто гіпотезу про те, що медіа впливають через емоційну та ціннісну сфери особисто-
сті, визначаючи поведінку та соціометричний статус у  групі. Виокремлено складові такого 
впливу. 

Ключові слова: соціометричний статус, медіасоціалізіція, медіаосвіта, медіа, гру-
пова динаміка, особистість, ціннісна сфера, емоційна сфера. 

Татьяна ТРИГУБ. Медиапсихологические факторы становления социометрического 
статуса личности в группе 

Проанализированы и обобщены данные о взаимодействии детей с медиа, влиянии  
медиа на социально-психологическую динамику группы и становление социометрическо-
го статуса личности в ней. Выдвинута гипотеза, что медиа могут влиять через эмо-
циональную и ценностную сферы личности, определяя поведение и социометрический 
статус в группе. Выделены составляющие такого влияния. 

Ключевые слова: соцометрический статус, медиасоциализация, медиаобразование, 
медиа, групповая динамика, личность, ценностная сфера, эмоциональная сфера. 

Tatyana TRYGUB. Media psychological factors of the development of sociometric status 
of a person in the group 

The paper presents an analysis of children interaction with the media and influence of me-
dia on social and psychological dynamics of group as well as on the development of sociomet-
ric status of a person in this group. There is the hypothesis: media influence value and emo-
tional sphere of personality and determine behavior and sociometric status in a group. The 
parts of this influence are identified. 

Key words: sociometric status, media-socialization, media-education, media, dynamics of 
group, personality, emotional sphere, sphere of values. 

Ксенія-Маргарита ФАДЄЄВА. Використання групового танцювально-рухового 
тренінгу з метою формування позитивної Я-концепції підлітків 

У статті описується груповий тренінг з використанням танцювально-рухових методів 
для підлітків. Розглядаються перспективи використання такого тренінгу для формування 
позитивної Я-концепції. Розкривається вплив образу тіла на самооцінку старших підлітків, 
з чим пов’язана необхідність формування позитивного ставлення до власного тіла. 

Ключові слова: образ тіла, самооцінка, Я-концепція, тренінг, танцювально-рухові методи. 
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Ксения-Маргарита ФАДЕЕВА. Перспективы использования группового танцевально-
двигательного тренинга с целью формирования положительной Я-концепции подростков 

В статье описывается методика группового тренинга подростков с использовани-
ем танцевально-двигательных методов. Рассматриваются перспективы использования 
подобного тренинга для формирования положительной Я-концепции личности подро-
стка. Раскрывается влияние образа тела на самооценку старших подростков, с чем 
связана  необходимость формирования позитивного отношения к собственному телу. 

Ключевые слова: образ тела, самооценка, Я-концепция, тренинг, танцевально-дви-
гательные методы. 

Xenia-Margarita FADIEIEVA. The prospects of the dance-moving group training aimed at 
the forming a positive self-concept of teenagers 

Article describes the group training for teenagers using the dance-moving methods. Au-
thor highlights the prospects of such training aimed at forming a positive self-concept. Article 
uncovers body image influence on the self-appraisal of senior teenagers and explains the ne-
cessity of forming the positive attitude towards their own bodies. 

Key words: body image, self -appraisal, self-concept, training, dance-moving methods. 

Тетяна ФЕДОТОВА. Вивчення креативного художнього продукту в процесі 
навчальної образотворчої діяльності 

Ідется про те, що особливістю художньої творчості є образність, а продуктом – ві-
зуальний художній образ. Визначено такі критерії креативного художнього продукту: 
оригінальність художнього витвору, гармонійність колірного ряду, естетична привабли-
вість та цінність продукту, різноманітність виражальних засобів, рівень емоційності 
твору. У процесі навчальної образотворчої діяльності встановлено позитивну динаміку 
зростання кількості студентів, художній продукт яких можна визначити як креативний. 

Ключові слова: творчість, креативність, візуальний образ, креативний продукт, 
художня творчість. 

Татьяна ФЕДОТОВА. Изучение креативного художественного продукта в процессе 
учебной изобразительной деятельности 

Речь идет о том, что особенностью художественного творчества является образ-
ность, а продуктом – визуальный художественный образ. Определены такие критерии 
креативного художественного продукта: оригинальность художественного произведе-
ния, гармоничность цветового ряда, эстетическая привлекательность и ценность про-
дукта, многогранность выразительных средств, уровень эмоциональности. В процессе 
учебной изобразительной деятельности установлена позитивная динамика роста количе-
ства студентов, художественный продукт которых можно определить как креативный. 

Ключевые слова: творчество, креативность, визуальный образ, креативный про-
дукт, художественное творчество. 

Tatyana FEDOTOVA. A study of creative artistic product in the process of visual art education 
A specific of visual art is its vividness; its product is a visual art image. The following cri-

teria of artistic product are defined: originality of the artistic work, color range harmony, 
aesthetic appeal and value of the product, the variety of expressive methods, and high emo-
tionality level. The positive dynamics of raising number of students whose artistic product can 
be defined as creative was observed during the process of visual art education. 

Key words: art, creativity, visual image, creative product, artistic creativity. 

Галина ЦИГАНЕНКО. Робота з групою і в групі: простір співпраці та деструк-
тивні тенденції 

Аналізується досвід проведення короткотермінової психодинамічної групи. Розгляда-
ються особистісні якості, які сприяють формуванню довіри між членами групи: самороз-
криття, відкритість до нового досвіду, здатність до «ризику в спілкуванні», спонтан-
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ність тощо. Наголошується, що брак цих якостей може призводити до негативних емо-
ційних переживань і дискомфорту,які утруднюють взаєморозуміння під час спілкування у 
групі, віддаляють учасників один від одного, а то й передчасно руйнують взаємодію. Вияв-
лено, що короткотерміновий формат психодинамічної групи з елементами психодрами та 
груп-аналітичного інтерв’ю сприяє ефективному дослідженню стереотипів міжособис-
тісної комунікації, сприяє виникненню довірчого розвивального спілкування.  

Ключові слова: група, саморозкриття, деструктивність, довіра. 

Галина ЦЫГАНЕНКО. Работа с группой и в группе: пространство сотрудничества   
и деструктивность 

Анализируется опыт проведения краткосрочной психодинамической группы. Рассмат-
риваются личностные качества, способствующие установлению доверия между участни-
ками: самораскрытие, открытость к новому опыту, способность к «риску в общении», 
спонтанность и др.  Подчеркивается, что недостаток данных качеств может сопровож-
даться дискомфортом и негативными эмоциональными переживаниями, которые услож-
няют взаимопонимание во время общения в группе, отдаляют участников друг от друга и 
даже  преждевременно разрушают взаимодействие. Выявлено, что использование элемен-
тов психодрамы и групп-аналитического интервью в формате краткосрочной психодинами-
ческой группы способствует формированию благоприятной атмосферы, в которой прояв-
ляются и исследуются стереотипные формы коммуникативного поведения.  

Ключевые слова: группа, самораскрытие, деструктивность, доверие. 

Halina TSYHANENKO. In-group, with group work: the area of collaboration and destruc-
tive challenges  

The article comprises the results of a study conducted during the period when a short-term 
psychotherapeutic encounter group was conducted. It observes subjective factors which con-
tribute to formation of the trust between group members: self-disclosure, openness to new 
experience, ability “to take communication risks”, spontaneity etc. The lack of these factors 
can cause negative emotional experiences, uneasiness in communication, and group members 
distancing from each other, as well as completely destroy communication. It has been revealed 
that an encounter group with elements of psychodrama and group-analytic interview can act 
as a source of safe correction of interpersonal communication stereotypes; it also can build the 
trustful communication for social and individual growth. 

Key words: group, self-disclosure, destructiveness, trust. 

Юлія ЧАПЛІНСЬКА. Образ сім’ї молодого подружжя 
«Образ сім’ї» розглядається як своєрідна сімейна самосвідомість, найважливішою 

функцією якої є регуляція поведінки сім’ї на основі узгодження позицій окремих її членів. 
Говорячи про сприймання взаємин у цілому, потрібно розрізняти такі поняття, як спри-
ймання стосунків, сприймання один одного у взаєминах та сприймання сім’ї. Сприйман-
ня стосунків та один одного в цих стосунках має два рівні: ідеальний та реальний, а 
сприймання сім’ї – три: образ батьківської сім’ї, ідеальної та реальної сімей. 

Ключові слова: молоде подружжя, стосунки, образ сім’ї, емоційна підтримка, сі-
мейне лідерство. 

Юлия ЧАПЛИНСКАЯ. Образ семьи молодых супругов 
«Образ семьи» рассматривается как своеобразное семейное самосознание, важнейшей 

функцией которого является регуляция поведения семьи на основе согласования позиций 
отдельных ее членов. Говоря о восприятии взаимоотношений в целом, следует различать 
такие понятия, как восприятие отношений, восприятие друг друга во взаимоотношениях и 
восприятие семьи. Восприятие отношений и друг друга в этих отношениях имеет два уров-
ня: идеальный и реальный, а восприятие семьи – три: образ родительской семьи, идеальной и 
реальной семей.  

Ключевые слова: молодые супруги, отношения, образ семьи, эмоциональная под-
держка, семейное лидерство. 



Анотації 

 

 297

Julia CHAPLINSKA. Family image of a young couple 
«Family image» is a kind of distinctive family self-consciousness which primary function is 

to regulate family behavior based on coordinating the positions of its individual members. 
Talking about the perception of relations in general, one should distinguish such concepts as 
perception of relationships, perception of each other in relations, and perception of a family. 
Perception of each other in these relations has two levels: ideal and real, while family percep-
tion has three levels: the image of parent family, ideal and real family. 

Key words: young couple, relationship, family image, emotional support, family leadership. 

Юлія ЧАУСОВА. Конструювання сімейних стосунків за допомогою наративу 
Розглянуто теоретичні передумови дослідження життєконструювання подружжя 

за допомогою наративного методу. Вивчено роль індивідуальних наративів подружжя в 
побудові спільної сімейної історії. Визначено критерії класифікації індивідуальних на-
ративів. Розроблено типологію спільних сімейних наративів. 

Ключові слова: сімейні стосунки, життєконструювання, індивідуальний наратив, 
спільний наратив. 

Юлия ЧАУСОВА. Конструирование семейных отношений с помощью нарратива 
Рассмотрены теоретические предпосылки исследования жизнеконструирования 

супругов с помощью нарративного метода. Изучена роль индивидуальных нарративов 
супругов в построении общей семейной истории. Определены критерии классификации 
индивидуальных нарративов. Разработана типология общих семейных нарративов.  

Ключевые слова: семейные отношения, жизнеконструирование, индивидуальный 
нарратив, общий нарратив. 

Julia CHAUSOVA. Constructing of family relations by means of narrative  
Theoretical grounds of life-designing research of spouses with the help of narrative 

method are considered. Role of individual narratives of spouses in the building of common 
family history is studied. Criteria of classification of individual narratives are distinguished. 
Typology of common family narratives is worked out. 

Key words: family relationship, life-designing, individual narrative, common narrative. 

Лідія ЧОРНА. Концептуальні та методичні засади дослідження рольової іден-
тичності особистості 

Рольова ідентифікація відображає процеси становлення особистості, її соціалізацію та 
індивідуалізацію, ототожнення з ролями інших та відмежування від них. Дослідження ро-
льової ідентичності має відбуватися в єдності вивчення «рольового поля» малої групи, з якою 
ідентифікує себе людина, та рольових конструктів власної особи: «Ми», «Я», «Інший».  

Ключові слова: рольова ідентичність, мала група,особистість, групова ідентичність. 

Лидия ЧЕРНАЯ. Концептуальные и методические принципы исследования ролевой 
идентичности личности  

Ролевая идентификация отображает процессы становления личности, ее социали-
зацию и индивидуализацию, отождествление с ролями других и отмежевание от них. 
Исследование ролевой идентичности должно происходить в единстве изучения «ролево-
го поля» малой группы, с которой идентифицирует себя человек, и ролевых конструк-
тов собственной персоны: «Мы», «Я», «Другой».  

Ключевые слова: ролевая идентичность, малая группа, личность, групповая иден-
тичность. 

Lydia CHORNA. Conceptual and methodical principles of the study of a person’s role identity  
Role identification reflects the process of a person’s development, his/her socialization and 

individualization, identification with the roles of other people and dissociation from them. Role 
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identity research must be going in line with studying a “role field” of a small group, with which a 
person identifies himself/herself, and roles constructs of the own personality: “We”, “I”, “Other”. 

Key words: role identity, small group, personality, group identity. 

Оксана ЯРЕМЧУК, Ольга ЛІНЕЦЬКА. Індивідуальна міфологія та культурно-
історичний потенціал особистості 

У статті обґрунтовано стратегію теоретичного та емпіричного дослідження 
змістових та динамічних ознак індивідуальної міфології в структурі культурно-
історичного потенціалу особистості. Індивідуальний авторський міф як механізм само-
вдосконалення й духовно-катарсичної активності особистості сприяє гармонізації 
свідомої і несвідомої сфер особистості та збагачує індивідуальну свідомість загально-
людськими цінностями та смислами. Саморозвиток передбачає гармонійне поєднання 
чоловічого і жіночого в психічній сфері особистості і в сучасних умовах  пов’язаний з 
конструюванням власного ґендеру на основі смислових конструктів різних культур та 
епох. 

Ключові слова: індивідуальний авторський міф, культурно-історичний потенціал 
особистості, етнокультурна міфотворчість особистості. 

Оксана ЯРЕМЧУК, Ольга ЛИНЕЦКАЯ. Индивидуальная мифология и культурно-
исторический потенциал личности 

В статье обоснована стратегия теоретического и эмпирического исследования со-
держательных и динамических характеристик индивидуальной мифологии в структуре 
культурно-исторического потенциала личности. Индивидуальный авторский миф как 
механизм самосовершенствования и духовно-катарсической активности личности 
способствует гармонизации сознательной и бессознательной сфер личности и обога-
щает индивидуальное сознание общечеловеческими ценностями и смыслами. Самораз-
витие предполагает гармоничное сочетание мужского и женского в психической сфере 
личности и в современных условиях связано с конструированием собственного гендера 
на основе смысловых конструктов различных культур и эпох.  

Ключевые слова: индивидуальный авторский миф, культурно-исторический потен-
циал личности, этнокультурное мифотворчество личности. 

Oksana YAREMCHUK, Olga LINETSKAYA. Individual mythology, cultural and histori-
cal potential of personality 

 In the article the author validates a design of theoretical and empirical study of substantial 
and dynamic characteristics of individual mythology in the structure of cultural and historical 
personality’s potential. Individual author’s myth as a mechanism of self-improvement and spiri-
tual catharsis facilitates harmonization of the individual conscious and unconscious areas and 
enriches individual consciousness with human values and meanings. Self-development involves a 
harmonious combination of male and female in the mind of individual and nowadays is associated 
with the construction of their own gender-based semantic constructs of different cultures and eras.  

Key words: individual author’s myth, cultural and historical potential of personality, eth-
nic cultural myth’s creation of personality. 
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