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ВПЛИВ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ  
НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СТУДЕНТАМИ

У статті висвітлено питання впливу почуття гумору на прийняття рішень студентами. Про-
аналізовано основні підходи щодо вивчення проблеми прийняття рішень, подано структуру при-
йняття рішень, звернуто увагу на закономірності її формування у студентів. Розглянута дефініція 
«прийняття рішення» як необхідний фактор самореалізації, самоідентифікації, самоздійснення, са-
мовдосконалення та суспільно корисної діяльності, спрямованої на розвиток суспільства та форму-
вання життєвої стратегії. Визначено поняття «гумору» як якість дії, мови або художнього твору, 
провокуюча веселощі; здатність сприйняття смішного, веселого або його відтворення, надано основні 
підходи до класифікації стилів гумору. Результати проведеного дослідження свідчать про наявність 
взаємозв’язку стилів гумору із стратегіями прийняття рішень. 

Ключові слова: прийняття рішення, гумор, студентський вік, самоідентичність, життєва стра-
тегія.

В статье высветлен вопрос влияния чувства юмора на принятие решений студентами. Про-
анализировано основные подходы изучения проблемы принятия решений, представлено структуру 
принятия решений, сосредоточено внимание на закономерности её формирования у студентов. Рас-
смотрена дефиниция «принятие решений» как необходимый фактор самореализации, самоидентифи-
кации, самоусовершенствования и общественно полезной деятельности, направленной на развитие 
общества и формирование жизненной стратегии. Определено понятие «юмора» как качества дей-
ствия, речи или художественного произведения, провоцирующего веселье; способность к восприятию 
смешного, веселого или его воспроизведение, предоставлены основные подходы в  классификации сти-
лей  юмора. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о наличии взаимосвязи стилей 
юмора со стратегиями принятия решений.

Ключевые слова: принятие решения, юмор, студенческий возраст, самоидентичность,  жизнен-
ная стратегия.

The issue of influence of sense of humor on the decision-making of students is highlighted in this article. 
Main approaches to the research regarding decision-making were analysed, the structure of decision-mak-
ing is shown, peculiarities of decision-making process among students are revealed as well. Definition of 
“decision-making” is regarded as a necessary aspect for self-realization, self-identification, self-happening, 
self-improvement and socially useful activity, directed to the society development and forming of a life strat-
egy. Definition of “humor” is defined as a quality of action, language or artistic piece which provokes fun; 
possibility to understand funny, joyful or its reflection as well as main approaches to classifications of styles 
of humor are also analysed. Results of the performed research reveal that there is a connection between styles 
of humor with strategies of decision-making. 

Key words: decision-making, humor, student age, self-identification, life strategy.

Актуальність. В умовах кризових викли-
ків сучасності для людини зростає необхід-
ність виваженого адекватного вибору з різно-
манітних альтернатив. Прийняття рішень – це 
суб’єктивний вибір особистості, виявляючий 
її здібності та можливості, впливаючий на 

зміну подій, формуючи життєву позицію та 
принципи, виробляючи оптимальні варіанти 
становлення. У студентському віці прийняття 
рішень важливе для подальшого життя, адже 
юнаки тільки вступають у доросле життя, 
відходячи від опіки батьків, самостійно пла-



7

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

нуючи своє майбутнє. Недостатність досвіду 
спричиняє виникнення труднощів і саме по-
чуття гумору дозволяє стимулювати мислен-
нєві процеси, як комплекс позитивних емоцій, 
важлива складова поведінки, суспільних від-
носин, життєвого досвіду, підвищуючи якість 
стратегій вирішення проблемних ситуацій.

Постановка проблеми. Проблемою при-
йняття рішень займалися А. Августин, А. Ад-
лер, Ф. Аквінський, П. Анохін, Л. Веккер, 
Л. Виготський, Св. І. Дамаскін, Р. Декарт, 
В. Джеймс, Ф. Енгельс, Д. Келлі, Г. Костюк, 
К. Левін, Б. Спіноза, І. Фіхте, В. Чорнобров-
кін, Ю. Швалб, А. Шопенгауер та ін. Гумор 
вивчали І. Домбровська, О. Лук, О. Козинцев, 
С. Аттардо, Р. Мартін, В. Пропп, Г. Спенсер, 
З. Фрейд. Проте недостатність теоретико- 
емпіричних досліджень зазначених феноме-
нів в умовах сучасної нестабільності, необ-
хідність удосконалення навчального процесу 
в освітніх закладах визначили головне проти-
річчя, склали сутність проблеми, вирішення 
якої дозволить обґрунтувати ефективні шляхи 
психокорекційного впливу щодо прийняття рі-
шень студентами в процесі життєздійснення.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в досліджен-
ні впливу гумору на процес прийняття рішень 
студентами. 

Основні результати дослідження. Про-
блема прийняття рішень привертала до себе 
увагу в різні часи. В. Джеймс наголошував 
зумовленість вибору розумом, волею, імпуль-
сом і страхом та виділяв п’ять видів рішень: 
розумне, в якому людина вибирає альтерна-
тиву і провокує почуття свободи; вольове, 
зосереджуюче увагу на глибинному відчутті 
«внутрішнього зусилля»; дрейфуюче (кожен 
аргумент на користь певного вибору призво-
дить до почуття розчарування і втоми); ім-
пульсивне (випадкове) та рішення, зумовлене 
зміною кута зору, наслідок досвіду чи емоцій-
ного стану. 

П. Анохін підкреслював, що прийняття рі-
шення – процес, включаючий різні рівні орга-
нізації: від окремого нейрона, який продукує 
свою відповідь у результаті синтезу багатьох 
впливів, до системи в цілому, інтегруючий 
вплив багатьох нейрональних об’єднань. Оста-

точний результат цього процесу виражаєть-
ся в твердженні: система прийняла рішення.

Ш. Бюлер встановила, що людина, при-
ймаючи відповідні рішення, зумовлені жит-
тєвими цілями та особистісними цінностями, 
має вроджене прагнення до самоздійснення, 
як підсумок життя загалом, коли усі свідомі 
чи несвідомі прагнення реалізувалися [1].

За К. Абульхановою-Славською у при-
йнятті людиною важливих рішень принци-
пову роль відіграє соціальне мислення, роз-
ширююче світогляд, дозволяюче побачити 
варіанти рішень. Г. Балл наголошує на важ-
ливості актів вибору у процесі прийняття 
й реалізації особою стратегічно-життєвих 
рішень, зумовлених соціальними нормами, 
регулюючими людську поведінку, вибором 
між альтернативами. Проте інколи прийняття 
рішення є проявом креативності, знаходжен-
ням нових шляхів вирішення проблеми, адже 
життя (за Л. Сохань), вимагаюче прийняття 
рішень, це творчий процес розробки, зміни 
та здійснення людиною власного життєвого 
сценарію [2]. 

В. Ямницький досліджує активність осо-
бистості, приділяючи велику увагу поняттю 
життєвого потенціалу. Талант життєтворчос-
ті полягає у вмінні добре орієнтуватися у не-
стандартних ситуаціях життя, обирати неор-
динарні рішення, знаходити шляхи виходу 
із кризової події та розв’язувати повсякденні 
проблеми, передбачаючи розроблення страте-
гії, планів і програми життя. Одне із значущих 
умінь у житті (В. Панок, Г. Рудь) – це вміння 
приймати рішення упродовж свого життєтво-
рення, що забезпечує перехід людини від ми-
нулого до майбутнього.

Г. Костюк виділив етапи, стадії та фази 
перебігу вольового акту, у працях В. Ромен-
ця йде мова про прийняття рішення через 
принцип реалізації вчинку особою, а моти-
вація – конкретний психологічний механізм 
самоствердження у ситуації. О. Тихомиров 
виділив дві стадії прийняття рішення: знахо-
дження принципу, ідеї (функціональне рішен-
ня) і стадію перевірки чи реалізації знайдено-
го (остаточне рішення) [4].

Аналіз теорій прийняття рішень особис-
тістю дозволяє перейти до визначення його 
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структури. В. Редько виділяє етапи прийнят-
тя рішення особистістю: поява бажання змін; 
пояснення потреби у змінах; перехід бажан-
ня в намір; узгодження наміру із сім’єю; ін-
формаційний пошук референтних джерел 
інформації та оцінка відповідності послуг 
намірам; родинне узгодження витрат потріб-
них ресурсів; встановлення особистісних 
критеріїв відповідності марки товару наміру 
через визначення її споживчих характерис-
тик; кінцеве прийняття рішення, встановлен-
ня об’єктивних параметрів здійснення наміру; 
вибір товару. І. Джаніс і Л. Манн визначають 
наступні п’ять етапів прийняття рішення: 
оцінка проблеми, огляд варіантів, оцінка ва-
ріантів, повідомлення оточуючим про обрану 
дію, прийняття рішення, не зважаючи на ризик.

Узагальнення наведених точок зору до-
зволяє визначити структуру прийняття рішен-
ня особистістю: усвідомлення типу ситуації 
(відкрита, проблемна, ризикована чи закрита), 
оцінка ситуації (для подальшого її аналізу), 
усвідомлення проблеми (розуміння реального 
становища), пошук альтернатив та їх оцінка 
(аналіз знайдених варіантів дії, рішень), вибір 
подальшої дії (захисне ухилення, гіперреакція 
чи зверхпильність) та власне реалізація.

Гумор – багатофункціональний аспект 
життя людини, наявний у всіх культурах. 
І. Домбровською було проаналізовано стадії 
та механізми розвитку гумору як вищої пси-
хічної функції, пізнього продукту культурно-
історичного розвитку суспільства та свідомос-
ті людини [3]. Експериментально доведено 
(Н. Аринчина, В. Дунай, В. Сидоренко), що 
респонденти з високим рівнем гумору мали 
адекватну самооцінку, звернення гумору на 
себе, схильність до генерування ідей, а у лю-
дей із низьким рівнем цих ознак не було ви-
явлено [5]. М. Малкей вбачав гумор способом 
непрямої передачі неявних сигналів, захистом 
престижу та стимулювання інших у випадках, 
коли прямий спосіб комунікації є провокую-
чим, конфузним або ризикованим [6]. 

Аналіз представлених теорій дозволяє 
визначити гумор універсальною людською 
активністю, яка проявляється в усіх сферах 
життя. З психологічної точки зору гумор яв-
ляє собою позитивну емоцію (радість), котру 

в соціальних контекстах провокує процес 
оцінки несерйозної невідповідності.

У дослідженні впливу почуття гумору на 
прийняття рішень студентами були викорис-
тані: «Мельбурнський опитувальник при-
йняття рішень» (МОПР) за Л. Манном, адап-
тація Т. Корнілової; опитувальник «Рішення 
важких ситуацій» (РВС) за Я. Боукалом, мо-
дифікований О. Михайловою; «Опитувальник 
стилів гумору» Р. Мартіна та П. Доріс, адап-
тація опитувальника Є. Іванова, О. Мітіна,  
К. Зайцева, К. Стефаненко, С. Єніколопов.  

Результати емпіричного дослідження за-
свідчують наявність у студентів стратегій при-
йняття рішень: пильність (76%), уникнення 
(14%), прокрастинація (7%) та зверхпильність 
(3%). У важких ситуаціях спостерігається 
тенденція до зростання зусиль до досягнення 
мети, інтрапунітивне відношення до ситуації, 
наркотизація, вербальна агресія, компенсація 
та порівняння своїх проблем із проблемами 
інших, механізм зниження психічної напруги 
та агресія до предметів відповідно. 

Студенти з афіліативним стилем гумору 
у важких ситуаціях виявляють зростання зу-
силь до досягнення мети (29%), у них виникає 
агресія до предметів (29%), вони порівнюють 
свої проблеми з проблемами інших (18%), де-
монструють вербальну агресію (12%) та мо-
жуть стимулювати себе вживанням сигарет, 
алкоголю та ліків (12%), використовують такі 
типи прийняття рішень як пильність (74%), 
ухилення та зверхпильність (по 13%). 

У респондентів із самопідтримуючим сти-
лем гумору при вирішенні важких ситуацій 
зростають зусилля до досягнення мети (85%) 
та проявляються пильність (90%), прокрасти-
нація (5%), зверхпильність (5%). При агресив-
ному стилі діагностовано зростання зусиль до 
досягнення мети (24%), наркотизацію (23%), 
вербальну агресію (23%), механізм зниження 
психічної напруги (15%), компенсацію (15%), 
та типи прийняття рішень: пильність (64%), 
уникнення (14%), прокрастинацію (22%). 

У студентів із самозневажливим стилем 
гумору при прийнятті рішень спостерігається 
інтрапунітивне відношення до ситуації (78%), 
механізм зниження психічної напруги (11%) 
та компенсація (11%); вони використовують 
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пильність (78%), уникнення (11%) та про-
крастинацію (11%).

Висновки. За результатами емпірично-
го дослідження можна констатувати, що при 
самопідтримуючому стилі гумору використо-
вується більш раціональний спосіб прийнят-
тя рішень, зростають зусилля до досягнення 
мети. Афіліативний, агресивний та самозне-
важливий стилі провокують у більшості ви-
падків такі рішення як інтрапунітивне відно-

шення до ситуації, наркотизацію, вербальну 
агресію, агресію до предметів, уникнення 
та прокрастинацію. 

Перспективними напрямами подальших 
досліджень є вивчення ґендерних та ві-
кових особливостей почуття гумору у лю-
дей з психічними захворюваннями; вплив 
стилів гумору на інтелектуальні здібності; 
взаємозв’язок почуття  гумору та рівня ора-
торських здібностей.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бюлер Ш. Социально-психологическое изучение ребенка / Бюлер Ш., Тюдор Гарт Б., Гетцер Г. – 
М. : Огиз, 1931. – 322 с.

2. Сохань Л. В. Искусство жизнетворчества. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба : Социоло-
гические очерки, социально-психологические эссе, интервью, глоссарий / Л. В. Сохань. – К. : Издатель-
ский Дом Дмитрия Бураго, 2010. – 576 с.

3. Домбровская И. С. Юмор в контексте развития / И. С. Домбровская. – ИК. : «Неформат»,  
2014. – 280 с.

4. Тихомиров А. К. Психологические механизмы целеобразования / А. К. Тихомиров. – М. : Наука, 
1977. – 258 с.

5. Аринчина Н. Г. Чувство юмора и копинг-стратегии у студентов / Аринчина Н. Г., Дунай В. И., 
Сидоренко В. Н. – СПб. : ЗАО «Крисмас», 2015. – 121 с. 

6. Mulkay M. On humor : Its nature and its place in modern society / M. Mulkay. – New York : Basil 
Blackwell, 1988. – 132 p.



10

№ 15 / 2018 р.
♦

Боровенська К.С.
студентка кафедри педагогічної та вікової психології

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Байєр О.О.

доцент кафедри педагогічної та вікової психології
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ФЕНОМЕН ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ  
В КОНТЕКСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Розглянуто питання специфіки емоційного інтелекту особистості підліткового віку. Проаналі-
зовано особливості виявлення емоційного інтелекту в підлітковому віці, емпатії як важливого його 
складника та рівня сформованості емоційного інтелекту у дітей підліткового віку. 

Ключові слова: емоційний інтелект, емпатія, підлітковий вік.

Рассмотрены вопросы специфики эмоционального интеллекта личности подросткового возраста. 
Проанализированы особенности проявления эмоционального интеллекта в подростковом возрасте, 
эмпатии как важной его составляющей и уровня сформированности эмоционального интеллекта 
у детей подросткового возраста. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмпатия, подростковый возраст.

The article discusses the specifics of emotional intelligence of the personality in adolescence. The features 
of manifestation of emotional intelligence in adolescence, empathy as it’s important component and the level 
of emotional intelligence formation in adolescence are analyzed. 

Key words: emotional intelligence, empathy, adolescence.

Актуальність питання винесено в тему 
даної статті полягає у важливості вивчення 
проблеми виявлень емоційного інтелекту під-
літків у соціокультурному просторі, адже під-
літковий вік – період бурхливих перетворень і 
становлення особистості суб’єкта. Такі спеці-
алісти, як Ж. Крайг, Н. Токарева та інші давно 
цікавляться психологічною специфікою цього 
періоду. Щоб допомогти індивіду ефективно 
пройти процес самостановлення, важливо ро-
зуміти його контекст та детермінанти емоцій-
ного інтелекту зокрема.

Постановка проблеми. Потребу розвитку 
потенціалу емоційного інтелекту обумовлю-
ють багатогранність та стресогенність сучас-
ного життя в соціумі. Дане питання ще більш 
важливе, коли йдеться про підлітків, адже під 
час підліткового періоду відбувається усві-
домлення особистістю власної індивідуаль-
ності, перегляд своєї поведінки, цілей та ба-
жань, змінюється ставлення до оточуючих, а 
також до себе. На шляху дитини підліткового 
віку з’являються багато труднощів, що стають 
основою для виникнення порушень у поведін-
ці та взаєминах с дорослими та однолітками, 

емоційних переживань та підвищеного рівня 
тривоги. 

Мета даної статті – ознайомлення з ви-
явленнями феномену емоційного інтелек-
ту у підлітків, його складниками та рівнями 
сформованості. 

Виклад основного матеріалу. Історично 
поняття «емоційний інтелект» було пов’язане 
із соціальним інтелектом. Як зазначає 
Ж. Крайг, на сучасному етапі розвитку пси-
хології як науки емоційний інтелект є цілком 
самостійним напрямом, а сам термін «емоцій-
ний інтелект» використовують, щоб познача-
ти здатність розуміти власні почуття і емоції, 
а також емоції та почуття інших людей задля 
розвитку міжособистісних стосунків [4].

Е. Л. Носенко трактує емоційний інтелект 
як одну з форм прояву «подвійної психічної 
реальності» та аспект виявлення внутрішньо-
го світу особистості, що відображає розум-
не ставлення людини до себе і до інших як 
суб’єктів життєдіяльності [5]. 

Спираючись на дослідження емоційного 
інтелекту в підлітковому віці М. Шпак, можна 
припустити, що для успішної реалізації під-
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літка у соціальній групі йому необхідно мати 
добру емоційну пам’ять, високий рівень ем-
патійності, розвинену сенситивність, упев-
неність у собі та комунікативний потенціал. 
Усе це є складниками емоційного інтелекту. 
Підліток, якому притаманні всі ці якості, при-
ємний у спілкуванні, самодостатній та добро-
зичливий, умілий та ініціативний. З іншої ж 
сторони, підліток із низьким рівнем емоцій-
ного інтелекту стає учасником конфліктів, 
характеризується високим рівнем агресії, 
не вміє контролювати власні емоції та бажан-
ня і, що надзвичайно важливо, невпевнений 
у собі в колі соціуму. Він не вміє співчувати, 
живе з почуттям тривоги і не отримує задо-
волення від свого життя [9]. 

Успішна самореалізація особистості під-
літка, його саморозвиток напряму залежать від 
усвідомлення власних емоцій, вміння управля-
ти ними та приймати почуття іншого. Д. Гоул-
ман через дослідження і опитування довів, що 
успіх у житті залежить не так від логічного 
інтелекту, як від здібностей управляти власни-
ми почуттями та емоціями. Ці здібності є по-
казником високого рівня емоційного інтелекту, 
який сприяє розвитку особистості, ефективно-
му кар’єрному зростанню людини у майбут-
ньому та успіху в її професійній діяльності [2]. 

Основні структурні елементи емоційного 
інтелекту, на думку   Д. Гоулмана, такі:

а) знання власних емоційних станів, само-
усвідомлення – розпізнавання будь-якого по-
чуття, коли воно виникає, – це наріжний ка-
мінь емоційного інтелекту;

б) управління емоціями: уміння справляти-
ся з почуттями, щоб вони не виходили за на-
лежні рамки, – це здатність, яка ґрунтується 
на самоусвідомленні;

в) мотивація для самого себе та контроль 
над емоціями, щоб змінювати небажані емо-
ційні стани адекватними;

г) розпізнавання емоцій в інших людях: 
емпатія – ще одна здатність, яка спирається на 
емоційне самоусвідомлення;

д) підтримка взаємин, адже мистецтво 
підтримувати стосунки здебільшого полягає 
в умілому поводженні з чужими емоціями [2]. 

Описуючи підлітковий вік, Ж. Крайг ви-
ділила три основні рівні прояву емоційного 

інтелекту: низький, середній та високий. Ди-
тина підліткового віку з низьким емоційним 
інтелектом не вміє елементарно будувати та 
підтримувати стосунки, не має цілей на май-
бутнє і мети їх досягнення, вважає непотріб-
ним брати відповідальність за власні вчинки, 
а беручись навіть за якусь справу, має лише 
корисливі мотиви. Підліток із середнім рівнем 
сформованості емоційного інтелекту може 
зберігати добрі особистісні стосунки, але його 
самооцінка залежить, скоріше, від оточення. 
Він не має остаточного відчуття власного «Я» 
і в певний час може піддаватися тривозі та 
емоціям. Натомість, дитина з високим рівнем 
емоційного інтелекту успішно справляється 
із складними ситуаціями, частіше стає ліде-
ром у соціальному колі, вміє мотивувати себе 
та інших, а також розуміє почуття та емоції 
інших людей, поважає їх права та думки [4]. 

Як правило, зазначає М. Шпак, емоційно 
обдаровані підлітки легко знаходять мову в ко-
лективі та вміють без проблем спілкуватися з 
дітьми будь-якого характеру, легко адаптують-
ся до нових умов, досягають статусу лідерів, 
успішно працюють у команді, адже підлітки 
з високим рівнем емпатії та добре розвине-
ним емоційним інтелектом вміють правильно 
розпізнавати та керувати своїми почуттями і 
вміти розуміти почуття інших. Емоційний ін-
телект може допомогти підлітку бути готовим 
до різних життєвих ситуацій. Доросле життя, 
визначення майбутньої професії та свого міс-
ця в світі сприяє появі у підлітка надлишку 
емоцій, які можуть призвести до становлення 
поганих комунікативних та емоційних кон-
тактів з оточуючими [9] .

Як було зазначено вище, важливим у на-
лагодженні стосунків підлітка у соціальній 
групі є розвиток емпатії. Вона є особливою 
складовою емоційного інтелекту. «Емпатія 
(від грецького empatheia – співпереживання) – 
цілісний феномен, що пов’язує між собою 
свідомий і підсвідомий рівні психіки, мета 
якого – проникнення у внутрішній світ іншої 
людини» [6, с. 846].

З розвитком особистості людини відбу-
вається процес формування емпатійності. 
Це процес переходу від звичайної інстинктив-
ної форми реагування зі сторони емпатії до 
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моральних форм. У пубертатний період дитині 
особливо потрібні дружні відносини с колек-
тивом та дорослими, повне розуміння не тіль-
ки власного емоційного стану у соціумі, а й 
інших людей. Емпатією є не лише співпере-
живання, а й вміння поставити себе на місце, 
наприклад, однолітка, спроби зрозуміти, що 
він відчуває через призму власних почуттів та 
досвіду. Саме в підлітковому віці емпатійність 
особистості може закріпитися як провідна 
та невід’ємна якість, що в подальшому ви-
значає високий рівень емоційного інтелекту. 

В. П. Бровяков зазначає, що у психологіч-
ній літературі описано три рівні виявлення 
емпатії:

1) низький рівень, що характеризується 
відсутністю інтересу до почуттів і думок ін-
ших, невмінням і небажанням співпережива-
ти людям;

2) середній рівень, під яким мають на увазі 
епізодичну здатність до співпереживання, що 
виявляється в деяких ситуаціях;

3) високий рівень емпатії, якому притаман-
ні постійне, глибоке і точне розуміння іншої 
людини [1].

Дуже важливо розвивати емпатію вже 
в підлітковому віці, адже вона може стати спо-
собом життя, розумінням складнощів та про-
блем внутрішнього світу оточуючих людей. 
Ті зміни, які відбуваються в емоційній сфері 
особистості підлітка, стають початком нового 
етапу його самосвідомості, самостверджен-
ня, спілкування з оточуючими дорослими та 
однолітками. Підліток схильний до підвище-
ної емоційної збудливості, має нестабільний 
настрій з масою бурхливих почуттів та емо-
цій. Йому притаманна тривожність та відчут-
тя страху. Попри це дитині підліткового віку 
притаманні відповідальність та активна діяль-
ність у соціумі, вона бере приклад з дорослих 
та однолітків [7]. 

 На думку Токаревої Н. М., рівень соці-
альних можливостей підлітка, умови і швид-
кість його соціального розвитку залежать від 
осмислення ним себе і своєї приналежнос-
ті до суспільства, ступеня вираження прав і 
обов’язків, рівня оволодіння світом сучасних 
речей і стосунків, насичення далеких і близь-
ких зв’язків, їх диференційованості [7].

Дитині підліткового віку просто необхідно 
вміти співчувати та співпереживати. Цьому, 
як правило, вчать батьки та інші дорослі на 
власних прикладах. Морально-етичні пере-
конання, ідеали поведінки у соціумі, вольові 
якості та деякі задатки підштовхують під-
літка на свідоме бажання допомогти об’єкту 
власної емпатії. Період дорослішання під-
літка частіше називають періодом «бурі і на-
тиску», коли відбувається різкий перехід від 
етапу «дитинство» до етапу «доросле життя». 
Невміння розуміти і правильно відтворювати 
власні емоції призводить до серйозних кон-
фліктів не тільки з батьками та однолітками, 
а й з самим собою. Розвиток у соціумі та мир-
не існування підлітка залежать від ставлення 
до себе, сприймання себе як особистості, яка 
має великий арсенал емоцій, почуттів, моти-
вів та прагнень. Усе це відбувається за допо-
могою різноманітних факторів: типу темпера-
менту, статі, відносин у сім’ї, стану фізичного 
та психічного здоров’я [3]. 

Підлітку необхідно навчитися освідом-
лювати власне «Я», спостерігати за своїми 
почуттями та емоціями оточуючих, розвива-
ти емпатію і бути відкритим для інших, на-
магатися мотивувати себе рухатися вперед, 
не критикувати себе занадто часто і без ва-
гомих причин, направляти негативні емоції 
в позитивну діяльність. Як у родині підлітка, 
так і в загальноосвітніх місцях є великий сенс 
у емоційній обізнаності, тобто не лише роз-
витку академічних здібностей, а й емоційно-
інтелектуальної сфери підлітка.

М. Шпак вважає: якщо емоційний інтелект 
справді можна розвивати, то необхідно впро-
ваджувати у сферу освіти психолого-педаго-
гічні технології цілеспрямованого формуван-
ня емоційної компетентності як учнів, так і їх 
вчителів і батьків, проводити систематично 
просвітницьку та тренінгову роботу з ними [8]. 

Висновки. Проблема розвитку емоцій-
ного інтелекту особистості підлітка задля 
його соціалізації та успішної самореалізації 
є актуальною для сучасного соціального про-
стору. Під поняттям емоційного інтелекту 
слід вбачати аспект виявлення внутрішнього 
світу особистості, що відображає здатність 
розуміти, аналізувати власні емоції та емоції 
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оточуючих. Було встановлено, що підліток 
із високим рівнем сформованості емоційно-
го інтелекту конструктивно вирішує будь-які 
проблеми, часто є лідером групи, доброзич-
ливий, ініціативний та приємний у спілкуван-
ні. У той же час, підліток із низьким рівнем 
емоційного інтелекту не вміє контролювати 
швидкоплинні емоції, невпевнений у собі та 
занадто конфліктний. Обґрунтована необхід-
ність запровадження систематичних заходів у 

сферу освіти задля розвитку емоційного інте-
лекту підлітків. 

Перспективами подальшого розвитку даної 
теми є більш точний аналіз стану досліджен-
ня проблеми виявлення емоційного інтелекту 
в підлітковому віці в науковому просторі пси-
хології та з’ясування недостатньо теоретично 
та емпірично висвітлених проблем у зв’язку 
з ним задля планування та проведення відпо-
відних емпіричних досліджень.
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ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКУ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ  
З РІВНЕМ КОНФЛІКТНОСТІ У КУРСАНТІВ ПОЛІЦІЇ

У статті проаналізовано феномен особистісної зрілості в контексті професійного становлення 
курсантів поліції. Представлені результати емпіричного дослідження щодо відмінностей у рівнях 
особистісної зрілості та конфліктності курсантів поліції та студентів інших спеціальностей, а 
також проаналізований зв’язок між цими конструктами у представників поліції. 

Ключові слова: особистісна зрілість, професійне становлення, діяльність поліції, моральна пове-
дінка, конфліктність.

В статье проанализирован феномен личностной зрелости в контексте профессионального ста-
новления курсантов полиции. Представлены результаты эмпирического исследования различий в 
уровнях личностной зрелости и конфликтности курсантов полиции и студентов других специаль-
ностей, а также проанализированы связи между этими конструктами у представителей полиции.

Ключевые слова: личностная зрелость, профессиональное становление, деятельность полиции, 
моральное поведение, конфликтность.

The article analyzes the phenomenon of personal maturity in the context of the professional formation of 
police cadets. The results of the empirical research on the differences in the levels of personal maturity and 
predisposition to conflict between the police and students of other specialties are presented, as well as the con-
nection between these structures among police representatives is analyzed.

Key words: personal maturity, professional development, police activity, moral behavior, predisposition 
to conflict.

Актуальність. Наявність військового 
конфлікту на території України та складне 
економічне становище населення призводить 
до того, що люди відчувають себе не захище-
ними. І однією із позитивних змін, яка може 
хоча б частково виправити таке положення є 
реформація Міністерства внутрішніх справ 
України, психологічна функція якої є поява 
довіри до працівників правоохоронних ор-
ганів, з однієї сторони, а з іншої – створення 
у громадян відчуття захищеності, безпеки, 
яке є одним із базових потреб людини. Саме 
тому на даному етапі важливо приділити ува-
гу вихованню абсолютно нових, професійних, 
відповідальних, морально та ціннісноорієн-
тованих поліцейських. Сьогоднішні курсан-
ти завтра будуть новим обличчям поліції та 
у власній діяльності будуть певною мірою по-
казником результативності цієї реформи.

Постановка проблеми. Реформування 
Міністерства внутрішніх справ викликано по-

требою у більш компетентних правозахисни-
ках, і тому вимоги і очікування щодо поліцей-
ських досить високі. На нашу думку, для того, 
щоб відповідати цим вимогам і очікуванням 
поліцейські передусім мають бути особис-
тісно зрілими, що у свою чергу сприятиме 
зниженню їх конфліктності та формуванню 
професійної компетентності. На наш погляд, 
саме конструкт особистісною зрілості віді-
грає ключову роль у збережені професійного 
здоров’я, формуванні професійної ідентич-
ності та моралі майбутнього поліцейського. 
Зважаючи на те, що поліцейський є регуля-
тором конфлікту людини із законом, або ін-
шими людьми, важливо, щоб він не тільки 
усвідомлював моральні принципи, правила та 
алгоритми дій, а й активно їх дотримувався. 
Як зазначав Л. Колберг, роздуми юнаків над 
моральними питаннями, внаслідок чого вони 
приймають моральні рішення щодо допомоги 
близьким людям і важливості відповідати цін-
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ностям і нормам суспільства [7], характеризу-
ють особу, як зрілого члена соціуму.

Метою даної статті є теоретичний ана-
ліз феномену особистісної зрілості, зокрема 
в контексті професійного становлення кур-
сантів поліції, та емпіричне дослідження осо-
бливостей зв’язку між показниками особис-
тісної зрілості та конфліктністю у курсантів.

Методологічну й теоретичну осно-
ву роботи складають праці відомих вчених, 
які розробляли соціально-психологічні тео-
рії конфлікту та конфліктності особистості 
(А.Я. Анцупов, С.В. Баклановський Є.М. Бог-
данов, Ф.М. Бородкін, А.М. Гірник, Н.В. Гри-
шина, М. Дойч, Є.П. Ільїн, М.М. Кашапов, 
П.А. Ковальов) зарубіжних та російських 
вчених, що вивчали проблеми особистісної 
зрілості (К.О. Абульханова-Славська, Л.І. Ан-
циферова, О.О. Бодальов, Д.О. Леонтьєв, 
А. Маслоу, А.О. Реан, К. Роджерс, В.М. Руса-
лов), а також українськими вченими, що ви-
вчали і створювали теоретичний конструкт 
особистісної зрілості, особистісно зрілої лю-
дини та її рис (С.П. Архипова, С.Л. Братченко, 
М.Й. Боришевський, І.С. Булах, Ю.З. Гільбух, 
О.А. Дмітрієва, Л.В. Долинська, С.Б. Кузікова 
О.А. Лукасевич, М.Р. Миронова, Л.П. Овся-
нецька, Л.В. Потапчук, О.В. Темрук, Т.М. Ти-
таренко, І.Я. Шемелюк, О.С. Штепа).

Виклад основного матеріалу. Л.С. Ви-
готський вважав, що формування особистос-
ті – це опанування своїми психічними проце-
сами, а розвиток особистості та її характеру 
пов’язано з різними формами діяльності [3]. 
Л.І. Божович визначає головну мету розвитку 
особистості як найбільш повне самовиражен-
ня і саморозкриття [2].

Розглядаючи зрілу особистість як гуманіс-
тичний ідеал, образ нової людини, Б.Г. Ана-
ньєв виділяє такі її характеристики, як свобода 
і відповідальність, цілісність і гармонійність, 
актуалізація і реалізація усіх можливостей. 
Також він відмічає, що зрілість особистості 
виявляється в її емоційній стійкості. Така осо-
ба має здатність приводити в повну рівновагу 
свої думки, почуття і дії, вона «спонтанно», 
природно приймає рішення відносно того, які 
почуття переживати і яким чином їх виража-
ти. Автор пише, що особистісна зрілість ха-

рактеризується, головним чином, розвитком 
самоконтролю і засвоєнням реакцій, адекват-
них різним ситуаціям в житті людини [1].

Д.О. Леонтьєв говорить про особистісний 
потенціал. Головним феноменом особистіс-
ної зрілості і формою прояву особистісного 
потенціалу він вважає феномен самодетер-
мінації особи. Тобто здійснення діяльності 
у відносній свободі від заданих умов цієї ді-
яльності – як зовнішніх, так і внутрішніх [8]. 

О.О. Семенов визначає особистісну зрі-
лість як тип, що утворюється в результаті осо-
бистісного зростання і має сформовану стійку 
єдність особистісних рис і ціннісних орієн-
тацій, розвинену моральну свідомість, ієрар-
хічну мотиваційно-потребову сферу, в якій 
домінують вищі духовні потреби. Особистіс-
но зріла людина характеризується потребою 
підніматися на високі межі свого власного 
життя і вирішувати проблеми вдосконалення 
і розвитку, як свого суспільства, так і усьо-
го людства. Така особистість активно керує 
своїм життям та соціальним оточенням [10]. 
Подібну думку висловлює і Д.І. Фельдштейн 
вважаючи, що розвиток особистості є про-
гресивно спрямованим, соціально обумовле-
ним процесом розгортання людської суті, де 
становлення зрілості виступає як інтегральна 
лінія онтогенезу [11]. 

Згідно І.С. Кону, зріла особистість – «це 
особа, яка активно керує своїм оточенням, має 
стійку єдність особистісних рис і ціннісних 
орієнтацій і здатна правильно сприймати світ 
і себе» [5, с. 177].

Аналіз сучасних наукових поглядів свід-
чить також про застосування багаторівневого 
підходу до розуміння особистісної зрілості, 
вважаючи, що є певний рівень її розвитку – 
від низького до високого (Г.С. Абрамова, 
Л.І. Анциферова, Д.В. Берко, Л.І. Божович, 
Ю.З. Гільбух, А. Маслоу, В.В. Семикін). 

В результаті проведеного аналізу можна 
побачити варіативність та певну неузгодже-
ність у визначенні феномену особистісної 
зрілості, але разом з тим, можна виділити ті 
особливості зрілої особистості, на яких на-
голошує більшість дослідників, а саме ціліс-
ність; прагнення до сенсу (існування, діяль-
ності, життя); саморозвиток; автентичність; 
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здатність покладатися на себе і довіра до себе; 
адекватне світосприйняття; самосприйняття 
і реагування; відповідальність за своє життя; 
активне керування ним та своїм оточенням; 
наявність чіткої ієрархії мотивів і цінностей, 
з переважанням духовних; усвідомлена сфор-
мованість моральних принципів; здатність не-
вимушено керувати своїми імпульсами, емо-
ціями, реакціями і поведінкою.

Стосовно специфіки діяльності полі-
цейського, у дослідженні І.В. Жданової та 
М.В. Федчишиної було встановлено, що пере-
важаючими мотивами професійно-навчальної 
діяльності курсантів з високим рівнем про-
фесійного здоров’я стали мотиви «досягнен-
ня найбільш повної самореалізації у даній 
діяльності» і «отримання задоволення від са-
мого процесу і результату служби/навчання».  
Найменшу значущість мали для курсантів 
з високим рівнем професійного здоров’я мо-
тиви «прагнення уникнути критики з боку 
керівника або колег» та «прагнення до просу-
вання по службі» [4, с. 168].

Домінуючими у курсантів з умовно низь-
ким рівнем професійного здоров’я були мо-
тиви «уникнення можливих покарань чи не-
приємностей» у навчанні і на службі та мотив 
«уникнення критики з боку керівника або ко-
лег», тобто зовнішні негативні мотиви.

Інтерпретуючи результати цього дослі-
дження в контексті нашої теми можемо зро-
бити висновок, що курсанти з високим рівнем 
професійного здоров’я у своїй мотивацій-
ній сфері опираються на самореалізацію, 
а курсанти із низьким рівнем професійного 
здоров’я – на комфорт та оцінки інших людей. 
Мотив «уникнення можливих покарань чи не-
приємностей» у навчанні і на службі та мотив 
«уникнення критики з боку керівника або ко-
лег» в своїй суті протилежні самоприйняттю, 
автентичності та здатності адекватно сприй-
мати критику. Все це може свідчити про те, 
що курсанти з високим рівнем професійного 
здоров’я мають більш високий рівень особис-
тісної зрілості ніж курсанти з низьким рівнем 
професійного здоров’я.

У своїй роботі Г. Х. Яворська говорить 
про соціально-професійну зрілість, яку ви-
значає як новоутворення у структурі осо-

бистості, котра виявляє себе у спроможності 
робити усвідомлений і обґрунтований вибір 
щодо дій відповідно до службово-професій-
них обов’язків, підкоряти особисті інтереси 
суспільним, виявляти самовідданість, а при 
необхідності – і самопожертву. За її оглядом, 
соціально-професійна зрілість формується 
в процесі становлення особистості як ціліс-
ної, відносно стійкої (усталеної) системи, 
пов’язаної з усвідомленням свого місця, ролі, 
функцій в професійній діяльності, у суспіль-
стві, у колективі. Авторка наголошує, що со-
ціально-професійна зрілість є змістовною 
характеристикою розвитку особистості кур-
санта – майбутнього офіцера поліції. Тобто 
соціально-професійна зрілість, враховуючи її 
сутність, є тісно пов’язаною із особистісною 
зрілістю, оскільки обидва поняття зачіпають 
цілісність особистості, її відповідальність, 
контроль над собою, моральну свідомість, 
а також розуміння і визначеність сенсу ді-
яльності. Можна припустити, що описана 
тут соціально-професійна зрілість є окремим 
виявом особистісної зрілості, вона є більш 
вузьким поняттям, що співвідноситься саме із 
професійною діяльністю взагалі і діяльністю 
поліцейського зокрема [13, с.32]. 

О. Рантатало визначає професійну іден-
тичність поліцейського як взаємодію соці-
альних, особистісних і ситуативних ідентич-
ностей, що реалізується в межах професійної 
поліцейської спільноти. Професійна поліцей-
ська спільнота оточує курсанта поліції із пер-
ших днів навчання, і контакти з нею є дуже 
тісними, зважаючи на закритий тип навчання 
і проживання в казармах [14, с. 101]

А Я.С. Посохова, досліджуючи професій-
но-правову ідентичність патрульних поліцей-
ських та її формування під час їх навчання, 
доходить до висновку, що ця ідентичність є 
аспектом специфічної інтеграції особистісної 
та правової ідентичності в професійній право-
вій реальності [9, с. 196]. І ця ідентичність по-
винна формуватися цілеспрямовано в процесі 
навчання курсантів поліції.

Обидва вищезазначених автора пишуть 
про феномен ідентичності, який є тісно 
пов’язаним із конструктом особистісної зрі-
лості. Особливо на цьому зв’язку наголошує 
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О.С. Штепа, яка визначає особистісну зрілість 
як ефект самостійно пережитої людиною у 
зрілому віці ненормативної кризи ідентич-
ності, що являє собою динамічну особистісну 
структуру, пропріум, важливий для форму-
вання его-ідентичності [12, с. 11].

М.О. Котелюх зазначає, що у процесі ста-
новлення та розвитку майбутнього працівни-
ка поліції як суб’єкта професійної діяльності 
його професійна мораль також формується 
й розвивається та проходить у своєму роз-
витку чотири рівні – когнітивний (низький), 
регулятивний (середній) ціннісносмисловий 
(достатній) та діяльнісний (високий). Кожен 
наступний рівень повинен містити в собі по-
передні рівні та в цілому забезпечувати повне 
(цілісне) усвідомлення курсантом себе як но-
сія професійної етики [6, с. 188].

Детальніше аналізуючи його модель ми 
бачимо, що рівнем сформованості діяль-
нісного (високого) рівня професійної мо-
ралі працівника поліції є домінування про-
фесійно-моральних потреб, здатність до 
здійснення професійно-морального вибору, 
готовність до здійснення професійно-мо-
рального вчинку [6, с. 188], що є у свою чер-
гу також показниками особистісної зрілості, 
складовими якої є відповідальність людини, 
впевненість у собі, почуття громадського 
обов’язку тощо.

Таким чином, аналізуючи праці вчених, 
що стосуються найбільш важливих аспектів 
успішної та ефективної діяльності поліцей-
ського, ми прийшли до висновку, що всі вони 
пов’язані з таким багатоаспектним і широким 
поняттям як особистісна зрілість. Зважаючи 
на те, що активне становлення особистісної 
зрілості відбувається саме у юнацькому віці 
ми припустили, що існує зв’язок між показни-
ками особистісної зрілості та рівнем конфлік-
тності у курсантів поліції. Крім того, особливі 
умови навчання та життєдіяльності курсантів 
певним чином зумовлюють особливості ста-
новлення особистісної зрілості та прояву кон-
фліктності, тому ми вирішили порівняти ці 
показники у власне курсантів поліції та сту-
дентів інших спеціальностей. 

Загальну вибірку дослідження склада-
ють 70 осіб, віком 17-19 років, з яких 35 кур-
сантів поліції Дніпровського державного уні-
верситету внутрішніх справ та 35 студентів 
факультету суспільних наук та міжнародних 
відносин Дніпровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара. 

На першому етапі аналізу результатів 
емпіричного дослідження нами були про-
аналізовані показники особистісної зрілості 
та конфліктності у курсантів поліції та сту-
дентів інших спеціальностей, які представле-
ні на рис 1 та рис. 2.
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       Усередненні показники по шкалам 
теста-опитувальника особистісної зрілості 

Ю.З. Гільбуха  

Курсанти Студенти 

Рис. 1. Усередненні показники досліджуваних по шкалам  
теста-опитувальника особистісної зрілості Ю.З. Гільбуха
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Як можна побачити з рис. 1, курсанти по-
ліції мають більш низькі показники абсолют-
но за всіма шкалами конструкту особистіс-
ної зрілості порівняно із студентами інших 
спеціальностей. Це може говорити про певні 
особливості діяльності, зокрема навчання та 
виховання курсантів, які є специфічними у по-
рівнянні із студентами інших спеціальностей.

На рис. 2 можна побачити, що курсанти 
поліції мають відчутно більші показники на-
ступальності та напористості, ніж студенти 
інших спеціальностей. Це може говорити про 
їхню схильність бути більш наполегливими, 
самовпевненими та рішучими у своїх дома-
ганнях. Крім того, помітно вищі показники 
у них і по позитивній агресивності, що свід-
чить про агресію спрямовану на досягнення 
цілей. Проте курсанти мають менші показни-
ки за шкалами запальності та конфліктності, 
що свідчить про відсутність схильності діяти 
імпульсивно та провокувати конфлікти. Всі ці 
результати можуть говорити про тенденцію 
стримувати себе у певних ситуаціях, або ж ді-
яти відчайдушно, коли це необхідно.

Як видно із табл. 1, курсанти поліції ма-
ють статистично значущі відмінності за шка-
лами «Ставлення до власного Я («Я- концеп-
ція»)», «Почуття громадського обов’язку» 

та «Загальний рівень особистісної зрілості». 
Так, більш низький рівень «Ставлення до 
власного Я» курсантів свідчить про те, що 
вони менш впевнені в собі, в своїх вміннях 
і знаннях, але разом із цим менш скромні, 
менше поважають інших, та можуть бути 
схильними до несвідомого прикрашання 
себе та своїх чеснот. Така ситуація може бути 
спричинена тим, що курсант перебуваючи 
внизу жорсткої ієрархії складає про себе та 
свої можливості не найкращу думку, проте 
його підсвідомість опираючись цьому іноді 
диктує йому нахабну поведінку та самових-
валяння у різних формах. 

Також курсанти мають менші показники по 
шкалі «Почуття громадянського обов’язку», 
що може свідчити про те, що вони менше 
цікавляться суспільно-політичним життям, 
менше прагнуть до спілкування, менш патрі-
отичні та професійно відповідальні ніж сту-
денти інших спеціальностей. Причина цього 
може критися в тому, що курсанти мають цілу 
купу інших справ (наряди, навчання, особисті 
справи), які він повинен виконувати не тоді, 
коли йому цього хочеться, а коли є можливість 
чи коли скажуть, тому думки курсанта, мож-
ливо, рідко виходять за межі його безпосеред-
нього оточення і проблем. 
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Таблиця 1
Показники розбіжностей за рівнями особистісної зрілості у курсантів поліції  

та студентів інших спеціальностей

Шкала
Середні по-

казники курсантів 
поліції

Середні показ-
ники студентів 

Показники 
 t-критерію Стьюдента 

Мотивація досягнення 11.63 13.14 tЭмп = 0.8 
p>0,05

Ставлення до свого «Я» 
(«Я-концепція») 8.4 18.94 tЭмп = 4.3 

p<0,01 розбіжності значущі
Почуття громадянського 

обов’язку 2.83 7.57 tЭмп = 4.3 
p<0,01 розбіжності значущі

Життєва установка 10.29 12.17 tЭмп = 1.1 
p>0,05

Здатність до психологічної 
близькості з іншою людиною 4.23 4.94 tЭмп = 0.6 

p>0,05
Загальний рівень особистіс-

ної зрілості 37.4 56.77 tЭмп = 3.1 
p<0,01 розбіжності значущі

Таблиця 2
Показники розбіжностей за рівнями конфліктності у курсантів поліції  

та студентів інших спеціальностей

Шкала Середні показники  
курсантів поліції

Середні показники 
студентів

Показники
t-критерію Стьюдента

Запальність 4.77 5.83 tЭмп = 1.9
p>0,05

Наступальність, напористість 4.43 3.09 tЭмп = 2.9
p<0,01 розбіжності значущі

Образливість 4 4.2 tЭмп = 0.4
p>0,05

Непоступливість 3.49 3.31 tЭмп = 0.4
p>0,05

Безкомпромісність 7.6 8.09 tЭмп = 1.1
p>0,05

Мстивість 3.63 3.09 tЭмп = 1.4
p>0,05

Нетерпимість до думки інших 3.46 3.89 tЭмп = 0.9
p>0,05

Підозрілість 4.4 5.14 tЭмп = 1.6
p>0,05

Позитивна агресивність 
суб’єкта 7.91 6.4 tЭмп = 1.9

p>0,05
Негативна агресивність 

суб’єкта 7.09 6.97 tЭмп = 0.2
p>0,05

Конфліктність 20.77 23.43 tЭмп = 2.2
p<0,05 розбіжності значущі

Крім того, у курсантів значно менші показ-
ники «Загального рівня особистісної зрілос-
ті» ніж у студентів інших спеціальностей. Це 
свідчить про те, що вони більш інфантильні та 
мають менш розвинуту особистість, ієрархію 
цінностей та моральну свідомість. Така ситу-
ація може бути спричинена тим, що за курсан-
та майже все вирішують інші, він просто має 
роботи те, що потрібно, немає часу і бажання 

думати над правильністю вчинків, подивити-
ся на ситуацію з іншого боку, виробити свою 
точку зору. А саме це у певній мірі зумовлює 
певний рівень особистісної зрілості. 

Як видно із табл. 2, виявлені статистично 
значущі розбіжності між курсантами поліції 
та студентами лише за двома показниками, 
а саме «Напористість та наполегливість» та 
«Конфліктність». Так, курсанти поліції ма-
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ють значно більші показники по шкалі «На-
ступальність, напористість» ніж студенти ін-
ших спеціальностей. Це свідчить про те, що 
курсанти більш агресивні і більш енергійні 
в досягненні своїх цілей, вони використову-
ють більш прямі і дієві методи. Скоріш за все, 
це спричинено особливостями оточення, яке 
може провокувати і схвалювати більш насту-
пальні і прямі дії. Проте, слід зазначити, що 
незважаючи на відсутність статистично зна-
чущих розбіжностей, але все ж таки курсанти 
мають менші показники по шкалі «Запаль-
ність», тобто вони менше схильні до гаряч-
куватих вчинків. Це може бути спричинено 
особливостями структури їхнього навчання, 
де за непродумані вчинки зопалу може чекати 
серйозна і відчутна відповідальність.

Проте, курсанти мають менший рівень 
конфліктності ніж студенти інших спеціаль-
ностей. Це може свідчити про те, що вони 
адаптуючись до умов, де вони не можуть ні-
чого протиставити в конфлікті зі старшими 
по званню чи викладачами стають менш кон-
фліктними. Таким чином, курсанти намага-
ються в спірних питаннях уникати конфлік-

ту. Студенти ж мають більшу варіативність 
можливості діяти в конфліктних ситуаціях 
та меншу обмеженість у її вирішенні, бо зна-
ходяться не в такій жорстоко ієрархізованій 
структурі. 

Наступним етапом обробки даних емпі-
ричного дослідження було виявлення харак-
теру зв’язку між показниками конфліктності 
та особистісної зрілості саме у курсантів по-
ліції, що представлено в табл. 3.

З табл. 3. можна побачити, що існує ста-
тистично значущий негативний кореляційний 
зв’язок між показниками «Мотивація досяг-
нення» та «Підозрілість», тобто чим більшу 
підозрілість виявляє курсант, тим менше іні-
ціативи та самореалізації він проявляє, тим 
менше прагне до лідерства і досягнення ви-
соких результатів у діяльності. Тобто підозрі-
лий курсант уникає відповідальності, бачить 
всюди підступ і живе по принципу «аби чого 
не вийшло», що може гальмувати його про-
фесійне становлення і розвиток. Він вибирає 
пасивну позицію, яка дозволяє йому уникати 
напружених ситуацій, які потенційно несуть 
в собі якісь ускладнення.

Таблиця 3
Показники взаємозв’язку між рівнями конфліктності та особистісної зрілості курсантів поліції

Методика  
Гільбуха

Методика Ільїна  
та Ковальова
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Запальність -0,102 -0,190 -0,062 0,062 -0,056 -0,096
Наступальність, напо-

ристість 0,079 -0,376* -0,188 0,048 -0,026 -0,173

Образливість 0,163 -0,050 -0,307 0,077 0,239 0,028
Непоступливість -0,100 -0,445** -0,217 -0,314 -0,147 -0,426*

Безкомпромісність 0,134 0,198 -0,002 0,033 0,044 0,140
Мстивість 0,027 -0,297 -0,099 -0,015 -0,095 -0,134

Нетерпимість до думки 
інших -0,220 -0,158 -0,119 -0,192 -0,200 -0,213

Підозрілість -0,435** -0,060 -0,267 -0,119 -0,323 -0,315
Позитивна агресивність 

суб’єкта 0,016 -0,479** -0,236 -0,133 -0,114 -0,329

Негативна агресивність 
суб’єкта -0,134 -0,302 -0,144 -0,146 -0,176 -0,235

Конфліктність -0,100 -0,071 -0,219 0,051 -0,021 -0,099
* – статистично значущий зв’язок при р <0,05.
** – статистично значущий зв’язок при р <0,01.
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Також було виявлено негативний кореля-
ційний зв’язок між шкалою «Відношення до 
свого «Я» («Я-концепція»)» та шкалами «На-
ступальність, напористість», «Непоступли-
вість», «Позитивна агресивність суб’єкта». 
Це може свідчити про те, що курсанти ком-
пенсують невпевненість у собі та своїх мож-
ливостях достатньо агресивними та прямо-
лінійними методами, уникаючи компромісу, 
обирають жорсткі прямі методи досягнення 
цілей, що може обернутися ігноруванням точ-
ки зору інших, або альтернативних більш ви-
гідних і менш конфліктних методів досягнен-
ня цілей. Це може проявлятися в нахабстві, 
зверхності, напускній жорсткості, вихвалянні, 
непоступливості.

Також з табл. 3 можна побачити наявність 
негативного кореляційного зв’язку між по-
казниками «Загальний рівень особистісної 
зрілості» та «Непоступливість». Тобто, чим 
більш особистісно зрілий курсант, тим він 
менш непоступливий, тобто більше звер-
тає увагу на точку зору інших, готовий іти 
на компроміс, можна сказати що більш то-
лерантний. Тобто для того, щоб усвідомити 
необхідність компромісу курсант повинен 
бути достатньо зрілим, адже для цього йому 
потрібно вийти за рамки інфантильного 
егоцентризму і захисної агресивності, яку 
демонструють курсанти для компенсації не-
впевненості у собі. 

Висновки. Виходячи з проведеного тео-
ретичного аналізу можна сказати, що сьогод-
ні є певні суперечності в аналізі та розумінні 
феномену особистісної зрілості. Основними 
ознаками особистісно зрілої людини сьогодні 
вважають: цілісність; прагнення до сенсу (іс-
нування, діяльності, життя); саморозвиток; 
автентичність; здатність покладатися на себе 
і довіра до себе; адекватне світосприйняття, 

самосприйняття і реагування; відповідаль-
ність за своє життя, активне керування ним 
та своїм оточенням; наявність чіткої ієрархії 
мотивів і цінностей, з переважанням духо-
вних; усвідомлена сформованість моральних 
принципів; здатність невимушено керувати 
своїми імпульсами, емоціями, реакціями і по-
ведінкою.

Зважаючи на специфіку діяльності, на-
вчання та виховання поліцейського, курсанти 
поліції мають статистично значущі відмін-
ності у показниках особистісної зрілості та 
конфліктності порівняно із студентами інших 
спеціальностей: курсанти менш конфліктні 
та мають менший рівень особистісної зрілос-
ті, проте вони більш агресивні та наполегли-
ві у досягненні цілей, ніж студенти. Також 
виявлено негативний кореляційний зв’язок 
між показниками особистісної зрілості та 
конфліктності, тобто чим більше мотивова-
ні курсанти, тим менше вони підозрілі; чим 
більш позитивно ставляться до власного Я, 
тим менше вони наполегливі, непоступливі та 
агресивні у своїх діях. Також слід зазначити 
негативний кореляційний зв’язок між показ-
никами особистісної зрілості та непоступли-
вості курсантів, тобто відсутності схильності 
іти на компроміс, що може негативно впли-
вати на вирішення суперечливих питань. 
Та чим більш підозрілий курсант, тим менше 
він спрямований на значущі життєві цілі, тим 
менше прагне до максимально повної саморе-
алізації, самостійності, ініціативності, менше 
прагне до лідерства, до досягнення високих 
результатів в своїй діяльності.

Отже, рівень особистісної зрілості відіграє 
важливу роль у становленні професійної ком-
петентності курсантів поліції, зокрема у про-
явах конфліктності курсанта поліції та у фор-
муванні моральності його дій та вчинків. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
2. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович // Хрестоматия  

по возрастной психологии: учебное пособие для студентов / под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Между-
народная педагогическая академия, 1994. – С. 87-101.

3. Выготский Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. – М.: Смысл; Изд-во Эксмо, 
2005. – 1136 с.

4. Жданова І. В. Професійна мотивація майбутніх працівників поліції в контексті проблеми про-
фесійного здоров’я / Жданова І. В., М. В Федчишина // Особистість, суспільство, закон: психологічні 



22

№ 15 / 2018 р.
♦

проблеми та шляхи їх розв’язання: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. 
С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України ; Консультат. місія Європейського Союзу 
в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 167–169.

5. Кон И.С. В поисках себя: личность и её самосознание / И.С. Кон. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.
6. Котелюх М.О. Модель формування професійної моралі майбутніх працівників поліції. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. № 44. С. 181–190.
7. Кулагина И. Ю. Личность школьника от задержки психологического развития до одаренности. – 

М.: ТЦ Сфера, 1999. – 192 с.
8. Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности /  

Д.А. Леонтьев // Психологический журнал. – Т. 21. – 2000. – №1. – С. 15-25.
9. Посохова Я. С. Модель професійно-правової ідентичності патрульних поліцейських /  

Я.С. Посохова // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: 
зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (30 берез. 2017 р.,  
м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
Нац. акад. пед. наук України ; Консультат. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : ХНУВС, 
2017. – С. 195–197.

10. Семёнов В.Е. Ценностные ориентации современной молодежи // Социологические исследова-
ния. – 2007. – № 4. – С. 38-46.

11. Фельдштейн Д.И. Психология становления личности / Д.И. Фельдштейн. – М., 1994. –  
С. 124–126.

12. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. – Львів: Видав-
ничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 210 с.

13. Яворська Г. Х. Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості 
курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис на здобуття дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. Наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Г. Х. Яворська. –  
К. 2006. – 43 с.

14. Rantatalo O. Media representations and police officers’ identity work in a specialised police tactical 
unit // Policing and Society. – 2016. – Т. 26. – №.1. – P. 97–113.



23

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Бучинська Д.С.
студентка магістратури 
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РОЛЬ АКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ФОРМУВАННІ  
МІЖОСОБИСТІСНОЇ АТРАКЦІЇ

У статті розглянуті питання дослідження міжособистісної атракції як одного з компонентів 
міжособистісних відносин. А також проаналізовано вплив актуальних здібностей на формування 
міжособистісної атракції.

Ключові слова: міжособистісна атракція, актуальні здібності, емпіричне дослідження

В статье рассмотрены вопросы исследования межличностной аттракции как одного из компо-
нентов межличностных отношений. А также проанализировано влияние актуальных способностей 
на формирование межличностной аттракции. 

Ключевые слова: межличностная аттракция, актуальные способности, эмпирическое исследо-
вание

The article discusses studies of the interpersonal attraction as one of the components of interpersonal 
relations. Also the impact of current abilities on the formation of interpersonal attraction is analyzed.

Key words: interpersonal attraction, actual abilities, empirical research

На сьогоднішній день поняття здібностей 
не має однозначного визначення, і є одним з 
дискусійних в психології. Позитивна психо-
терапія Н.Пезешкіана пов’язує здібності лю-
дини з конфліктами. Особливе значення вона 
віддає актуальним здібностям, називаючи їх 
центральними чинниками розвитку особис-
тості. Вони мають вплив на різні сфери люд-
ського життя, але цей вплив не є до кінця ви-
вченим. В тому числі, ще немає досліджень, 
направлених на визначення ролі актуальних 
здібностей на міжособистісну атракцію, яка є 
одним із ключових факторів успішності між-
особистісних відносин. Це робить дане дослі-
дження актуальним.

Метою дослідження було теоретичне та 
емпіричне обґрунтування  ролі актуальних 
здібностей у формуванні міжособистісної 
атракції.

У вітчизняній літературі поняття «здібнос-
ті» позначалося як високий рівень володіння 
знаннями, вміннями і навичками, які забез-
печують людині успішність у виконанні тих 
чи інших видів діяльності. Не зважаючи на це 
розуміння, на поняття «здібності» у вітчизня-
ній літературі існує два основних підходи.

Функціонально-генетичний підхід, який 
був сформований Л.С. Виготським, згідно 

даного підходу здібності розглядаються як 
властивості функціональних систем. У друго-
му підході, особистісно-діяльністному  ,  який 
був розроблений С. Л. Рубінштейном, зді-
бності діляться на види діяльності [3, с. 9].

У закордонній психології дослідженням 
здібностей особистості займалися такі вче-
ні як Ф. Гальтон, Р. Б. Кеттел, Г. Ю. Айзенк, 
Ч. Спірмен, Ж. Піаже та інші.

Ф. Гальтон запропонував і досліджував 
здібності за допомогою близнюкового методу. 
Ч. Спірмен  займався вивченням професійних 
здібностей. Ж. Піаже в своїх дослідженнях 
сконцентрував увагу на інтелекті – як здібнос-
ті, що дозволяє адаптуватися до нових жит-
тєвих умов. Інші дослідники,  крім інтелек-
туальних здібностей, виділяють емоційний 
інтелект, який також відносять до здібностей 
[6, с. 125; 2, с. 38].

В свою чергу, Н. Пезешкіан в рамках на-
прямку Позитивної психотерапії розглядав 
поняття «актуальні здібності». Вчений дає на-
ступне визначення цих здібностей: «Актуаль-
ні здібності – це центральні чинники розвитку 
особистості» [5 с. 23]. В позитум підході ці 
здібності вважаються актуальними оскільки 
постійно фігурують в повсякденному житті 
людини в різних актуальних ситуаціях.
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Згідно даного підходу, актуальні здібнос-
ті характеризують найважливіші параметри 
в становленні характеру людини, змісту і мо-
тивів людської поведінки, міжособистісної 
взаємодії, конфліктогенезу і психотерапії.

Н. Пезешкіан поділив актуальні здібнос-
ті на два види: первинні («любити»), які 
пов’язані з емоціями та почуттям, і вторинні 
(«знати») , які базуються на роботі лівої пів-
кулі та пов’язані з раціональністю. Перший 
вид здібностей вважається вродженим, а дру-
гий – набутим завдяки соціуму. До первинних 
здібностей вчений відносив наступні: любов, 
ідеал, терпіння, час, контакти, сексуальність, 
довіра, надія, віра, сумнів, впевненість, єдність. 

В свою чергу до вторинних здібностей 
вчений відносив: пунктуальність, охайність, 
акуратність, слухняність, чесність, вірність, 
справедливість, працьовитість, ощадливість, 
обов’язковість, точність, сумлінність.

Згідно мети дослідження у даній стат-
ті розглядається поняття  «міжособистісна 
атракція». Атракцію визначають як процес 
взаємного тяжіння людей один до одного. 
Завдяки атракції  утворюються прихильнос-
ті, дружні почуття, симпатія, любов. Форму-
вання атракції пов’язане з викликом до себе 
позитивного відношення, або прихильності 
до себе [1, с. 21]. 

Теорія атракції  багатогранна. Перша час-
тина з них описувала атракцію як внутрішньо 
індивідуальні передумови, друга частина – як 
механізми спілкування, третя – як стадії цього 
спілкування, четверта – як кінцеві результати.

Багатозначність проблеми міжособистіс-
ної атракції, а саме привабливості людей один 
для одного, зумовила різноманіття психоло-
гічних досліджень атракції.

Деякі вчені виділяли наступні рівні між-
особистісної атракції [1, с. 125]: симпатія, 
дружба, любов.

Основою формування міжособистісної 
атракції також є схильність людини до афі-
ліації, яка формує в неї потребу до міжосо-
бистісних відносин. В результаті численних 
експериментів виявлено, що люди володіють 
різним рівнем вираженності афіліативних 
тенденцій, які визначають їх ставлення один 
до одного [4, с. 75–101]. 

В рамках емпіричного дослідження між-
особистісної атракції було опитано 60 осіб: 
30 жінок і 30 чоловіків. Згідно отриманих да-
них на момент опитування з 30 жінок  15 із 
них  перебували в романтичних стосунках.  
Дані дослідження показали, що в вибірці чо-
ловіків спостерігались такі ж самі показники:   
з 30 чоловіків – 15 із них перебували в роман-
тичних стосунках.  Всіх респондентів можна 
розділити на три групи в залежності від їх 
віку: 20 осіб віком від 18 до 25 років  та віком 
від 26-35 років, та останні 20 осіб віком від 
36 років і старше.

Статистика для груп людей, які знаходять-
ся у романтичних стосунках і які не перебу-
вають у романтичних  стосунках виконана за 
допомогою математичних методів таких як: 
тест Колмогорова – Смирнова для перевірки 
розподілу на нормальність використовувався; 
коефіцієнт кореляції Пірсона для перевірки 
значимості результатів дослідження; фактор-
ний аналіз для визначення впливу між собою 
результатів за шкалами методик, які викорис-
товувалися в дослідженні. В результаті пере-
вірки розподілу на нормальність, була вияв-
лено, що асимптотична значимість дорівнює 
0,03,  що свідчить про  ненормальний розпо-
діл.  Тому у ході статичної обробки були за-
стосовані непараметричні критерії.

Згідно з метою дослідження, аналіз даних, 
які були отримані за методикою А. Мехрабі-
ана для визначення афіляціі у групі людей, 
які знаходяться у романтичних стосунках і 
які не перебувають у романтичних стосунках 
показав, що більшість респондентів, які зна-
ходяться в романтичних стосунках, живучи 
серед людей, спілкуючись з ними, не відчу-
вають від цього ні позитивних, ні негативних 
емоцій і добре себе почувають як серед лю-
дей, так і без них. Респонденти, які не знахо-
дяться у романтичних стосунках перебувають 
у активному пошуку  контактів і прагнуть 
спілкватися з людьми, відчуваючи при цьому 
в основному тільки позитивні емоції.

При дослідженні афіляціі була також вико-
ристана методика «Шкала любові і симпатії» 
З. Рубіна, яка спрямована на виявлення пере-
важного почуття у відносинах: любові або 
симпатії. Згідно отриманих даних за методи-
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кою при порівнювані відповідей респондентів 
в залежності від наявності / відсутності ро-
мантичних відносин встановлено, що рівень 
емоційності вище у респондентів, які перебу-
вають зараз у романтичних відносинах.  Це го-
ворить про те, що їхні стосунки базувалися на 
симпатії, тому не були міцними і тривалими.

Також в рамках цієї роботи був проведен 
факторний аналіз, завдяки якому було видно, 
які фактори впливають один на одний, а які – 
ні. В результаті факторного аналізу було ви-
явлено, що прагнення до любові впливає на 
виражене включення, необхідний контроль, 
необхідне включення, виражений контроль.  
Отже, контроль і включення в суспільство, 
налагодження взаємин залежить від ступеня 
прагнення до любові.

В свою чергу, шкала симпатії впливає на 
необхідне і виражене включення, необхідний 
контроль і виражений афект. Отже, ступінь 
симпатії впливає на ступінь контролю, на на-
лагодження відносин з іншими людьми, а та-
кож на побудову близьких відносин.

Підводячи підсумки вищесказаного, мож-
на зробити висновок про те, що респонденти, 
що знаходяться поза романтичних відносин, 
активно шукають контактів і спілкування 
з людьми, відчуваючи від цього в основному 
тільки позитивні емоції. Це говорить про ви-
сокий рівень афіляціі по відношенню до зо-
внішніх контактів. Зворотня ситуація спо-
стерігається у випадку з респондентами, які 
знаходяться в романтичних стосунках. Жи-
вучи серед людей, спілкуючись з ними, вони 
не відчувають від цього ні позитивних, ні нега-
тивних емоцій і добре себе почувають як серед 
людей, так і без них. У респондентів, які пере-
бувають в романтичних стосунках рівень афі-
ляціі вище по відношенню до свого партнера, 
що пояснює довговічні і міцніші відносини.

Для дослідження актуальних здібностей 
була використана методика Н. Пезеншкіна. 
Аналізуючи отримані дані, можна зробити 
висновок про те, що у респондентів, які пере-
бувають у відносинах, первинні здібності роз-
винені краще, ніж у респондентів, які  не пе-
ребувають у стосунках. Однак слід зазначити, 

що середні бали по більшості з конструктів 
були рівні у обох груп. Отже, між первинними 
здібностями і наявністю / відсутністю роман-
тичних відносин є слабкий зв’язок. 

Проведений факторний аналіз дозволив 
зробити наступні висновки: такі актуальні 
здібності, як чистоплотність, ввічливість, чес-
ність, старанність, слухняність, справедли-
вість, вірність,  терпеливість, довіра та віра 
впливають на шкалу вираженого включення, 
шкалу необхідного контролю, вираженого 
афекту, необхідного включення, вираженого 
контролю. Респонденти, у яких виражені дані 
актуальні здібності, можуть намагатися біль-
шою мірою спілкуватися і включатися в со-
ціум, не терпітимуть підвищеного контролю, 
будуть свідомо ставитися до зав’язування 
себе близькими стосунками.

Проведений  аналіз даних показав, що 
шкали «прагнення до любові» і «боязнь бути 
відкинутим» корелюють з  такими актуаль-
ними здібностями, як охайність, ввічливість, 
чесність, старанність, справедливість, вір- 
ність, терпіння. Тобто люди, в яких при зна-
йомстві з новими людьми є сильно виражений 
внутрішній конфлікт між прагненням до ін-
ших та їх уникненням, часто можуть складати 
враження охайних, ввічливих, чесних, старан-
них, справедливих, вірних та терпимих.  

Підводячи загальний підсумок, можна 
зробити висновок про те, що респонденти, 
які знаходяться у відносинах, обережніше 
підходять до зав’язування нових контактів. 
У людей, які знаходяться в романтичних сто-
сунках, розвинена в більшій мірі афіліація 
всередині відносин, і в меншій мірі афіліація 
по відношенню до зовнішніх контактів. Тобто 
такі люди більшою мірою емоційно тепло роз-
ташовані по відношенню до близьких людей, 
наприклад, до свого партнера. Також у у таких 
суб’єктів первинні актіальні здібності розви-
нені в більшій мірі, ніж у суб’єктів, які не пе-
ребувають в романтичних стосунках. Звідси 
випливає те, що первинні актуальні здібності 
впливають на формування афіліації всереди-
ні відносин, проте не сприяють формуванню 
міжособистісної атракції.
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В публикации рассматриваются вопросы о необходимости научного обоснования использования 
элементов этнокультурного казацкого наследия в процессе экзистенциального консультирования 
наших сограждан как этнопсихологического достояния. Авторы рассказывают об этнокультурном 
проекте популяризации казацкого наследия Киевской Академии Казачества, соучредителями и руко-
водителями которой они являются, – «Школе Берегини казацкого рода». 

Ключевые слова: этнокультурное наследие, «Школа Берегини казацкого рода», этнопсихологиче-
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The publication discusses the need for a scientific justification for the use of elements of the ethno-cultur-
al Cossack heritage in the process of the existential counseling of our fellow citizens as an ethno-psychological 
domain. The authors tell about the ethno-cultural project of popularization of the Cossack heritage of the Kiev 
Academy of Cossacks, whose co-founders and leaders they are, – “Keeper ("Bereginya”) of Cossack family’ 
School”.

Key words: ethno-cultural heritage, “Keeper of Cossack family’ School”, ethno-psychological domain, out-
reach activities.

Актуальність. Духовна культура укра-
їнського народу досягла достатньо високого 
рівня в період існування козацької держави. 
Кожен, хто приходив на Січ, вносив у куль-
турне середовище щось своє, певні риси, осо-
бливості культури і мистецтва свого народу. 
Внаслідок переплетіння цих індивідуальних 
культур сформувалась оригінальна, яскрава, 
різнобарвна самобутня культура, яка справила 
величезний вплив на розвиток культури всієї 
України [1], популяризація та втілення най-
кращих здобутків зараз вкрай важливе.

Постановка проблеми. Останнім ча-
сом на теренах України посилився інтерес 
до історії та етнокультурної спадщини укра-

їнського козацтва. Виникла необхідність 
у науковому обґрунтуванні та використанні ет-
нокультурної козацької спадщини в різних сферах  
нашого життя. Цікавими, з наукової точки 
зору, та самобутніми є і наші етнопсихологіч-
ні надбання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Внесок козацтва в духовний розвиток україн-
ського народу був, безперечно, важливим та 
значним. Як вважають автори «Історії укра-
їнського козацтва» [2], «підтримка братського 
руху, шкільної освіти, православних церков 
та монастирів – лише незначний перелік тих 
культурно-освітніх акцій, які здійснювало 
воно на українських землях протягом бага-
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тьох і багатьох десятиліть свого існування» 
[2]. «Про козаків і козацтво написано багато 
праць – художніх і наукових, великого і мало-
го формату, про них згадували середньовічні 
хроніки і літописи, вони оспівані у народних 
піснях і думах» [2].

В незалежній Україні з’явились і почали 
розвиватися дослідження козацької спадщи-
ни, вивчення процесів становлення системи 
освіти запорізьких козаків та козацької педа-
гогіки в цілому. Козацтву присвячені наукові 
праці сучасних вчених, а саме: М. Апанович, 
О.М. Уліщенко, Т. Чухліба, Т.Г. Таїрової-Яков-
левої, Б.Ф. Ведмедки, О.Т. Губко, B.C. Заду-
найського, В.Г. Кузя, Є.Н. Приступи, Ю.Г. Ру-
денка, М.Г. Стельмаховича, Б.М. Ступарика, 
І.Ф. Федоренко та ін. Інформація про козацтво 
в загальних рисах введена в курс програм іс-
торії для середніх загальноосвітніх, середньо-
спеціальних, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів України [3; 32].

Виклад основного матеріалу. Роки войов-
ничого безбожництва, голодомору, знищення 
інтелігенції у нашій країні призвели до істо-
ричного безпам’ятства, перервали і зруйнува-
ли чимало традицій, які зміцнювали зв’язок 
поколінь, надавали життю освячення через ві-
рність віковим звичаям, переживанням, уста-
новленням, настановам. Об’єктивна законо-
мірність успішної розбудови процвітаючого 
суспільства полягає у поверненні втрачених 
цінностей у виховний процес особистості [4]. 
На хвилі утворення самостійної Української 
держави та національного піднесення в кінці 
80-х років ХХ століття в Україні посилився 
інтерес до історії та спадщини українського 
козацтва. 

Відома дослідниця козацтва Т. Г. Таїрова-
Яковлева [5] називає козацтво «світом людей, 
які створили власні оригінальні адміністра-
тивну і судову системи, яскраву та колорит-
ну культуру українського бароко зі своїми 
каплицями, театрами, науковими диспутами, 
школами й академіями. Людей, які жили на 
помежів’ї християнського та мусульмансько-
го світів, звикли давати відсіч ворогові, уміли 
захистити себе. Багато що вони запозичили 
зі Сходу, з яким мали безперервний контакт. 
Іще більше – з Європи з її університетами 

та бароко. І цей незвичайний симбіоз зродив 
суспільство, в якому вірили в Бога, свободу 
й успіх» [5]. 

Протягом століть козаки проживали або 
ж тимчасово перебували в кожному місті, 
містечку чи селі сучасної України. Багато 
українських міст вважають себе козацьки-
ми: Фастів, Чигирин, Суботів, Запоріжжя, 
Самар, Новий Кодак та багато інших [6; 7; 8].  
Наприклад, сучасне місто Дніпро має ко-
зацькі витоки [9]. У XVI–XVIII століттях на 
Придніпров’ї вирувало запорозьке козацтво. 
У цей час на території сучасного Дніпра ви-
никли козацькі зимівники, села, слободи та 
містечка: Старі Чаплі, Діївка, Сухачівка,  
Таромське, Стара Ігрень (Огрінь), Лоцманська 
Кам’янка, Мануйлівка, Половиця, Одинківка, 
Обухівка, Мандриківка, Новобогородицьк, 
Старий Кодак, Новий Кодак (Нові Кайдаки), 
які стали основою Дніпра, збереглися, розви-
нулись і майже всі сьогодні є складниками ме-
гаполісу [9; 10; 37].

Назви великої кількості сіл, селищ та 
містечок давалися на честь козаків або ж 
пов’язані безпосередньо з козаками та їх 
прізвищами: смт Козацьке Херсонської обл. 
Бериславського району, селище Козацьке Пі-
щанського району Вінницької обл., село Ко-
зацьке Конотопського району Сумської обл., 
село Козацьке Бобровицького району Чер-
нігівської обл., село Козацьке та село Ста-
рокозаче в Білгород-Дністровському районі 
Одеської обл. [38]; село Березанівка, засно-
ване запорожським козаком Березаном [39] та 
багато інших населених пунктів на території 
сучасної України. «Багато тут полягло моєї 
праці: узяв я це місто, побудував церкви Божі і 
прикрасив їх», – казав фастівський полковник 
Семен Палій [23]. Тільки запорозьке козацтво 
стало однією з найвпливовіших політично ак-
тивних сил в суспільстві на теренах сучасної 
України кінця XVI – першої половини XVII ст. 

Майже в кожному великому місті, обласно-
му або ж районному центрі є вулиці, названі 
на честь козаків: центральна вулиця Богда-
на Хмельницького в м. Київ, вул. Козацька 
та провулок Козацький в м. Київ (Голосіїв-
ський р-н) [40]; вул. Козака в м. Полтава [41]; 
вул. Козака в м. Чернігів (цікаво відзначити, 
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що в квітні 2017 р. на ній з’явився новий му-
рал – величезний портрет козака на всю стіну 
приміщення позашкільного навчального за-
кладу “Центр роботи з дітьми та молоддю за 
місцем проживання”) [42]; вул. Козака Бабу-
ри в м. Запоріжжя [43], вул. Козака Климов-
ського в м. Черкаська Лозова Харківської обл. 
[44]; вул. Козака Мамая в м. Дніпро [45]; 
вул. Козака в м. Коростень Житомирської 
обл. [46] та багато інших. Найпоширенішою 
назвою є «Козацька» – вулиць лише з цією 
назвою зафіксовано в 23 великих та малих 
містах України: Вінниця, Вознесенськ, Дні-
про, Дрогобич, Житомир, Золочів Львівської 
обл., Івано-Франківськ, Калуш, Київ, Кропив-
ницький, Кременчук, Луганськ, Львів, Любо-
тин Харківської обл., Миколаїв, Рівне, Старий 
Самбір Львівської обл., Тернопіль, Ужгород, 
Херсон, Хмельницький, Чернігів, Черка-
си [47]. Цікаво відзначити, що м. Миколаїв 
має аж 16 Козацьких вулиць: 1-а Козацька,  
2-а Козацька, 3-я Козацька [48] тощо. Це вко-
тре свідчить про неабияку повагу та любов 
населення до козацтва взагалі. 

ГО «Київська Академія Козацтва» роз-
глядає все населення України як нащадків 
козацтва. Це легко пояснити, адже на теренах 
сучасної України протягом не одного століття 
(!) проживало так багато козаків з їх родинами, 
що в будь-якому випадку, не дивлячись навіть 
на численні спроби придушити та знищити 
представників козацтва, в явній чи прихованій 
формі їх нащадки залишилися [21; 22]. Багато 
письменників та видатних українських діячів 
вважаються козацькими нащадками – напри-
клад, М. Гоголь, І. Котляревський, М.П. Дра-
гоманов [5; 29]. І досі збереглося багато ко-
зацьких прізвищ, так як величезна кількість 
сучасних українських прізвищ кувалась у гор-
нилі Запорозької Січі та в інших місцях про-
живання та перебування козаків. Наприклад, 
Сердюк – гетьманський охоронець; Пушкар, 
Гармаш, Гарматій – козаки, які обслуговува-
ли або виготовляли цей вид зброї; Соломаха, 
Тетеря – прізвище, яке походить від назви 
страви, яку козаки вживали майже кожний 
день. Інші прізвища – це такі, як Хорунжий, 
Сотник, Компанієць, Гардовий, Крамар, Кан-
торій, Стаднюк, Скляр, Саловоз, Стороженко, 

Мельниченко, Желізняк, Писар, Порохня, Тяг-
нишкіра, Дігтяр, Стельмах, Попович, Шапо-
вал, Крамар відносяться в основному до роду 
занять, які виконував козак. Також були до-
сить яскраві і незвичайні козацькі прізвища, 
що збереглися і до наших часів: Дубогриз, 
Кривошапка, Махина, Малюта, Непийвода, 
Неїжко, Недайкаша, Неїжборщ, Наливайко, 
Нагнибіда, Паливода, Перебийніс, Криво-
ніс, Покотило, Сиротадобрий, Рябоштан, 
Циподрига, Черепаха, та інші [21; 22; 27]. 

В прямому сенсі цього слова козацька 
спадщина зберігається в музеях: в Києві є 
відомий музей Гетьманства, в Запоріжжі – 
музей історії запорозького козацтва, в Чи-
гирині – музей Богдана Хмельницького, а 
в Одесі – музей історії розвитку українського 
козацтва. Інший, нематеріальний етнокуль-
турний спадок козацтва – шанування роди-
ни, повага до старшого, любов до Батьківщи-
ни, ідеали лицарської гідності та військового 
побратимства й товариства, взаємодопомога, 
віра в Бога, шанування і дотримання право-
славної віри – зберігається та популяризу-
ється через відповідні козацькі організації, 
однією з яких і є Київська Академія Козацтва  
[32; 33; 34].

Одним із функціонуючих підрозділів 
КиАК є Центр Екзистенційного консульту-
вання (далі – Центр), в якому на громадських 
засадах працюють професійні психологи, до-
помагаючи нашим співвітчизникам якнайкра-
ще вирішувати проблемні моменти їх життя.

Центр створений як науково-практична 
консультативна служба КиАК для індиві-
дуальної допомоги кожній конкретній люди-
ні у вирішенні її нагальних проблем буття, 
а саме життя, здоров’я, побуту та бізнесу.  
Це є основне завдання роботи Центру, який 
багато років входить до складу Київської Ака-
демії Козацтва для індивідуальної консульта-
тивної роботи з населенням.

Зараз нерідко перед психологом-спеціа-
лістом постає завдання допомогти людині 
знайти себе самого, що є психологічно вкрай 
складно, але дуже необхідно і важливо, адже 
суспільство складається з кожних окремих ін-
дивідуальностей, і від їх внутрішнього стану 
залежить успіх суспільного будівництва, бо 
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саме вони, свідомі, гармонійні члени суспіль-
ства і мають його формувати. 

В період зміни соціальних формацій та 
розбудови нової української держави [30] 
допомога кожній конкретній українській лю-
дині вкрай необхідна, але має і свої досить 
дивовижні особливості. Провідні науковці 
та спеціалісти Київської Академії Козацтва 
(далі – КиАК) замислились над цим питанням 
і знайшли нові шляхи для задоволення потреб 
населення [30]. 

Консультування проблем буття (екзистен-
ційне консультування) є споконвічною націо-
нально-ментальною традицією нашого наро-
ду. Звернення до цієї теми диктує і нинішня 
етнонаціональна ситуація, котра характери-
зується зростанням національної самосвідо-
мості, підвищеним інтересом до витоків тра-
диційної культури етносів, етнічної історії, 
народної медицини тощо. Розпочатий процес 
національного відродження України може 
бути прискорений, зокрема, через засвоєн-
ня духовних багатств народу, накопичених 
поколіннями. І навпаки, кожна незаповне-
на прогалина в системі етнокультурної пере-
дачі інформації між поколіннями буде і далі 
призводити до збіднення духовності етносу, 
а відтак – і до кризи суспільства. Саме в цьо-
му криється практичний інтерес до вивчення 
народної традиції як складової загального 
культурного багатства українського та інших 
етносів на терені України [11; 12].

Ми вважаємо, що останнім часом Україна 
переживає не тільки фінансово-економічну, 
але й культурну, духовну та екзистенційну 
кризу. Саме тому населення гостро потребує 
адекватної психологічної допомоги та якісно-
го екзистенційного консультування, що спів- 
звучне з менталітетом та враховує етнокуль-
турні потреби суспільства на теренах України. 
Саме в цьому криється практичний інтерес 
до вивчення народної традиції як складової 
загального культурного багатства українсько-
го та інших етносів на терені України [12].

Багаторічний досвід консультування на-
ших співвітчизників у вирішенні проблемних 
питань життя, здоров’я, побуту та бізнесу 
виявив специфічні національно-ментальні 
особливості цього процесу серед нашого на-

селення, які безумовно варті наукової дискусії 
та уваги.

Якщо росіянин, як правило, радо йде ви-
рішувати свої життєві проблеми до гурту од-
носельців чи до компанії приятелів, західний 
європеєць прямує до психоаналітика, адже 
психоаналіз заснував, розробив та практи-
кував саме західноєвропейський спеціаліст – 
австрійський психолог та невролог З. Фрейд 
[26]; то наш український співвітчизник зі сво-
їм індивідуалізмом, як правило (в основному), 
прямує до нетрадиційного спеціаліста – «баб-
ки». Вона («бабка») розшукується через зна-
йомих, має бути, як правило, ясновидицею чи 
ще чимось таким, бо треба, щоб цю «бабцю» 
порекомендували, розповіли про її «досяг-
нення» і «мудрування», і тоді вперед, до на-
міченого «аналітиком» життя. Можна скільки 
завгодно жартувати навколо цього, але явище 
існує, має місце, і нерідко перевершує досяг-
нення будь-яких широковідомих спеціалістів.

Не будемо вдаватись поки до аналізу того, 
хто нині ті дивовижні розрекламовані або не-
розрекламовані, але добре відомі в певних 
колах «бабки», бо це також предмет окремого 
і дуже цікавого дослідження, яке не є предме-
том обговорення цієї публікації.

Черги до них, як правило, чималі, отже 
явище існує і потребує окремого фундамен-
тального дослідження, саме не паплюження 
з різними, іноді абсолютно безпідставними, 
вигадками, а дослідження етнокультурного 
феномену «бабка» як явища, здавна прита-
манного традиційному українському суспіль-
ству, яке актуальне і зараз. В козацькому се-
редовищі це були «берегині козацького роду». 
Вони і були єдині, хто міг і зцілити, і допомог-
ти психологічно.

Відношення класичної психології та церк-
ви до етнопсихологічних надбань в наш час 
неоднозначне. Одні говорять про шарлатан-
ство, інші потай від усіх «бігають» нерідко до 
«своєї бабки», а ще й просять «бабку» нікому 
не говорити про їх відвідини.

Небайдужі активісти науковці нашої Ака-
демії (КиАК), магістерські та наукові роботи 
яких безпосередньо були присвячені різним 
аспектам українського національного мента-
літету, взяли за мету з власної ініціативи до-
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слідити хоча б поверхнево попит на феномен 
«бабки» як екзистенційного консультанта та 
нетрадиційного етнопсихологічного спеціа-
ліста і спробували частково підвести наукове 
підґрунтя під це явище.

Було проведене анкетування всіх бажаю-
чих серед слухачів козацького просвітниць-
кого центру, громадян, які зверталися до гро-
мадської приймальні КиАК, учасників та 
членів «Клубу козацького дозвілля» та «Ко-
зацької Світлиці» КиАК, а також широкого 
кола однодумців та друзів Академії. Слід від-
мітити, що 33% опитаних відразу зазначили, 
що ніколи не користувалися послугами пси-
хологів, тобто лише 67% виявили інтерес до 
питань психологічної допомоги (діаграма 1). 
А щодо питання: «Чи бували ви хоч раз у не-
традиційного етнопсихологічного спеціаліс-
та (тобто «бабки»)?» – біль-
шість опитаних відповіли 
ствердно – 93%. Лише 7% 
респондентів ніколи не від-
відували такого спеціаліста 
(діаграма 2).

Як це не парадоксаль-
но на перший погляд, але і 
в кінці ХХ, і навіть на почат-
ку ХХІ століття в людському 
суспільстві спостерігається 
дві протилежні тенденції. 
З однієї сторони, відбуваєть-
ся швидке зростання науко-
вих знань, які набувають ве-
ликого значення практично 
в усіх сферах життя людей. 
З іншої – все більшого по-
ширення в масовій свідомос-
ті одержують ідеї, які часто 
сприймаються як несумісні 
з науковими і які знаходять-
ся десь на межі з магією, 
чаклунством і містикою. 
Як  можна об’єктивно аналі-
зувати реальність, при цьому 
вірячи, що спочатку всіх ре-
чей було диво, якась невло-
вима загадка? На наш час не 
складе виключення знання 
стосовно того, що людині 

підвладна сила зцілення. Очевидно, диво зці-
лення є, як і сотні літ тому, надзвичайною си-
лою, що справляє вплив на масову свідомість. 
Багато сучасних вчених, не применшуючи 
значення науки, переконані в тому, що наука 
не всесильна, що вона не може пояснити всі 
подробиці цього світу, і що в ньому залиша-
ється дещо, непідвладне нашому розуму [12; 
28].

В якості інструментарію берегині козаць-
кого роду використовували як матеріальні 
носії зцілення – зілля, відвари, напої, – так і 
вербальні: канонічні молитви та замовляння 
(неканонічні молитви), супроводжуючи про-
цес зцілення душі і тіла певними обрядовими 
діями. Вивчення цього пласту етнокультур-
ного надбання теж вкрай цікаве та може бути 
корисним для нас.

33% - ніколи не 
користувалися 

послугами 
психологів

 67%- виявили 
інтерес до питань 

психологічної 
допомоги.

Інтерес до питань психологічної допомоги

93% - так.

 7%- ні.

Чи бували ви хоч раз у нетрадиційного етнопсихологічного 
спеціаліста?

Діаграма 2

Діаграма 1
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Одним із класичних інструментів пси-
хологічного впливу на людину є слово. Про 
силу впливу слова, його доброчинну дію 
на організм було відомо ще в глибоку дав-
нину. Як вважає Пірен М. І., «замовляння – 
це особливий шар української (а ширше – 
східнослов’янської і загальнослов’янської) 
культури. Цей шар найпотаємніший, захова-
ний у надрах фольклору біля самого його сер-
ця, біля самих джерел. Найбільш замкнений 
для невтаємничених і чужинців» [12]. Посту-
пово лікувальна дія слова, його роль у бороть-
бі з недугами виростає в медицині в окрему 
галузь терапії – психотерапію, яка розгляда-
ється як «невід’ємна частина лікувального 
процесу в комбінації з іншими і аж ніяк не 
протиставляється іншим формам лікувальної 
дії на психіку і соматику хворого» [12; 13].

Розглянемо трохи докладніше феномен 
«бабки». Вчення про першу та другу сигналь-
ні системи пояснює дії слова як лікувально-
го фактора: слово, друга сигнальна система, 
як вищий регулятор, впливає на всі функції 
людського організму. Слово, матеріальна обо-
лонка думки, діє через аналізатори на мозок 
як реальний фізичний подразник. Слово «сиг-
налізує» та замінює різноманітні подразни-
ки, які проходять у великій півкулі, «… тому 
може викликати всі ті дії, реакції організму, 
які обумовлюють подразники» [16].

Швейцарський психіатр, психолог Карл-
Густав Юнг стверджував, що фундамент 
духовного життя складає залишений у спад-
щину досвід попередніх поколінь, який ство-
рений сукупністю архетипів. Архетип – спо-
сіб зв’язку образів, які переходять з покоління 
в покоління. Згідно Юнгу, архетип являє собою 
структурні елементи людської психіки, які 
приховані в колективному несвідомому, спіль-
ному для всього людства; вони структуризу-
ють розуміння світу, себе та інших людей [20]. 
В етнокультурі українців замовляння є однією 
з структурних частин архетипу, досвід пред-
ків, що впливає на наше духовне життя [12].

Можна сказати, що «немає тих функцій 
в організмі, які при відомих умовах не мож-
на було б збудити, загальмувати чи змінити 
прямим або непрямим навіюванням. Слово, 
маючи матеріальні корені, може призводити 

до матеріальних змін в організмі людини» 
[17]. А при психологічному (або ж психоте-
рапевтичному) впливі існує безперервний 
зв’язок між першою та другою сигнальними 
системами: подразники, які використовують-
ся в процесі психологічного консультування 
або ж психотерапії, поступають в мозок через 
другу сигнальну систему, досягають через неї 
першої сигнальної системи і відповідно впли-
вають на останню і на її співвідношення з від-
ділами головного мозку» [18].

Вчення про роботу сигнальних систем фізі-
ологічно обґрунтовує гіпносуггестивні явища 
в інтелектуальній, вольовій і емоційній сфе-
рах людини, дає можливість пояснити психо-
фізіологічні дії замовлянь як одного із методів 
етнопсихологічних практик. Згідно положень 
нейропсихології та нейролінгвістики, обробка 
словесної інформації проходить за наступною 
схемою. Спочатку слово шифрується в елек-
тричних імпульсах мозку, незалежно від сут-
тєвого його змісту, як складні звукові сигнали. 
«Імпульсивна активність нейронів (код), яка 
виникає при цьому, адресується в довгочас-
ну пам’ять, накопичену в результаті досвіду, 
активізуючи її. Після активізації довгочасної 
пам’яті виникає новий електричний шифр – 
смисловий код. Тепер почуте слово, пройшов-
ши через стадію акустичного коду, «оживає» 
в мозку і викликає інші, вже більш складні 
психічні процеси» [12; 19].

Центр Екзистенційного консультування 
є своєчасною відповіддю на виклики часу 
зміни історичних епох, економічних криз та 
внутрішніх потрясінь, які зараз супроводжу-
ють розбудову нової Української держави. 
Багато наших співвітчизників мають не тіль-
ки економічні проблеми, а ще й необхідність 
прийняти та усвідомити інші нові правила 
життя, знайти себе у цьому новому швидко-
плинному світі, перетворитись із будівника 
ефемерного комунізму на свідому у суспіль-
стві людину, яка розбудовує нову українську 
державу, в якій має жити і творити [31], деко-
ли використовуючи при цьому не тільки мето-
ди класичної психології, але й етнокультурні 
надбання українства, а саме національно-мен-
тально-орієнтовані етнопсихологічні практи-
ки, споконвічно притаманні нашому народові. 
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Їх породили вібрації саме нашої рідної землі 
[12]. Вдале поєднання методів класичної пси-
хології та перлин народних знань стало запо-
рукою чудової результативності роботи наших 
спеціалістів. Робота Центру має неабияку по-
пулярність серед громадян, які зверталися до 
громадської приймальні Київської Академії 
Козацтва, слухачів козацького просвітниць-
кого центру [30], учасників та членів «Клубу 
козацького дозвілля» [36] та «Козацької Світ-
лиці» КиАК [35], а також широкого кола одно-
думців та друзів Академії. 

Після численних наукових дискусій та де-
батів, Центр Екзистенційного консультування 
пропонує: методи психологічної корекції – 
«зцілення душі людини» – за методиками 
українського православного знахарства з по-
гляду психології визначити як національно-
ментально-орієнтовані етнопсихологічні 
практики гармонізації людини в оточуючому 
світі та припинити всілякі антинаукові спе-
куляції на цю тему; розумно використовувати 
їх в процесі психологічного консультування 
спеціально підготовленими дипломованими 
спеціалістами. Це можна зробити з ураху-
ванням менталітету нації, адже більшість 
її представників схильна до сприйняття саме 
елементів національно-ментально-орієнтова-
них етнопсихологічних практик: «Слово, ма-
ючи матеріальні корені, може призводити до 
матеріальних змін в організмі людини» [17]. 
Набагато краще, ефективніше та адекватні-
ше сприймаються ті психологічні практики, 
якими успішно користувалися наші предки 
протягом століть в нашому ареалі існування. 
Можна припустити, що це має місце завдяки 
широким можливостям використання бага-
товікового, надзвичайно багатогранного до-
свіду народу в галузі надання психологічної 
допомоги, а також з урахуванням генетичної 
пам’яті окремої особистості та всього народу: 
«Дія замовлянь на психіку людини – це своє-
рідна терапія» [18; 12]. А при психотерапев-
тичному впливі існує безперервний зв’язок 
між першою та другою сигнальними система-
ми: подразники, які використовуються в про-
цесі психотерапії, поступають в мозок через 
другу сигнальну систему, досягають через неї 
першої сигнальної системи і відповідно впли-

вають на останню і на її співвідношення з від-
ділами головного мозку. Вчення про роботу 
сигнальних систем фізіологічно обґрунтовує 
гіпносуггестивні явища в інтелектуальній, во-
льовій і емоційній сферах людини, дає мож-
ливість пояснити психофізіологічні дії замов-
лянь» [18; 12]. 

 Спираючись на багаторічний досвід ді-
яльності Центру Екзистенційного Консульту-
вання КиАК (далі – Центру), можемо сказати, 
що використання етнокультурних надбань в 
практиці екзистенційного консультування дає 
високий ефект та приголомшливі результати. 
Люди в захваті і стверджують про неабияку 
ефективність використання національно-мен-
тально-орієнтованих етнопсихологічних ет-
нокультурних надбань у своєму повсякденно-
му житті [31]. В чому секрет успіху?

 Спробуємо визначити основні фактори, 
які спричиняють, з точки зору науковця, та-
кий ефект:

1) самонавіювання;
2) вплив думки та відгуків оточуючих про 

даного спеціаліста;
3) самомобілізація індивіда за рахунок 

концентрації внутрішніх ресурсів (зусиль);
4) ефект плацебо;
5) віра в бога та його могутність;
6) вібраційна складова вербальних наста-

нов, які в співбесіді сприймає клієнт;
7) активізація індивідуальних польових 

характеристик індивіда (езотерична компо-
нента);

8) генетична пам’ять етнокультурних над-
бань;

9) гармонізація основних параметрів люд-
ського індивіда у відношенні із самим собою, 
з оточуючим світом та господом нашим все-
держителем;

10) очікування дива, казки, чогось незви-
чайного.

В своїй науковій праці «Основи етнопсихо-
логії» доктор соц. наук, професор Пірен М.І., 
посилаючись і на інші наукові джерела, пише: 
«Сьогоднішня забобонна свідомість вважає, 
що замовляння – це якісь особливі слова, вна-
слідок чого вони і збуваються. Та забобони – 
це віра, що втратила свою світовидчу систему, 
а тому – й істинний сенс кожної з частин цієї 
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системи. Адже сенс полягає в тому, що замов-
ляння – не особливі слова, а особливий стан 
світу й людини, «особливий – суціль значу-
щий і тому суціль віщий – діалог Людини зі 
Світом» [12; 14].

Яким же чином в такому випадку відбува-
ється вплив на організм людини? Це відбува-
ється тому, що в природі існують певні не-
пояснені зв’язки, яким вже тепер одержано 
і наукове підтвердження. Такий резонансний 
зв’язок біологічних об’єктів між собою на-
був нещодавно аналога в області, здавалося б, 
надзвичайно далекій – квантовій механіці. Те-
орема Дж.Б. Белла обґрунтовує математичну 
сторону цього явища: «Дві системи, які знахо-
дяться разом, зберігають контакт деякий час і 
після того, як їх розділяють. Причому, контакт 
цей відбувається між ними миттєво і незалеж-
но від відстані». Можна припустити, що цей 
же принцип присутній і у відносно більш склад-
них біологічних структур – людей [12; 15].

Позитивна результативність психологіч-
ного консультування з елементами національ-
ної етнокультури є не тільки суб’єктивним 
відчуттям індивіда і результатом активізації 
внутрішніх ресурсів. Навіть якщо при кон-
сультуванні ми тільки трансформуємо його 
відчуття, а далі йде самомобілізація та активі-
зація внутрішніх ресурсів індивіда, цього вже 
виявляється більш ніж достатньо для дієвої 
допомоги [31]. 

Все вищезгадане доводить можливу до-
цільність зняти з консультативної практики 
етнокультурного типу ореол «чар», але підвес-
ти наукове підґрунтя під явище як таке і дати 
нашим психологам-консультантам потужний 
пласт етнокультурного здобутку в гармоніза-
ції людини з навколишнім світом для роботи 
з населенням, яке поки що прагне саме цього. 
Врешті-решт, якби консультування з елемен-
тами національної етнокультури не давало 
реального ефекту у вирішенні проблем інди-
віда, то воно не було б таким популярним та 
затребуваним протягом століть, а також ніхто 
би його знову не використовував. Це легко до-
вести на прикладі будь-якого іншого спеціа-
ліста – чи часто ми до нього приходимо вдру-
ге або багато разів, якщо він та якість його 
послуг нам не сподобалися? 

Саме для того, щоб кожного бажаючого 
пересічного громадянина навчити саме цьому 
етнокультурному надбанню нашого народу, 
етнопсихологічним практикам самовіднов-
лення, саморегуляції, самозцілення, захисту 
сім’ї, здоров’я, побуту та бізнесу, було визна-
но доцільним заснувати на базі Центру Ек-
зистенційного консультування КиАК «Школу 
Берегині козацького роду», яка має на науко-
вій основі пояснити пересічному громадяни-
ну як науковість роботи етнопсихолога-кон-
сультанта, так і сутність езотеричності деяких 
етнопрактик, споконвіку притаманних укра-
їнському народу. Проект «Школа Берегині ко-
зацького роду» запатентований та захищений 
як інтелектуальна власність у відповідності 
до законодавства України.

Як вважає доктор соціологічних наук 
та дослідник української етнопсихології  
М.І. Пірен: «Езотеричність споконвіку при-
таманна українському народу. Вібрації рідної 
землі породили цей феномен», а також: «Якщо 
людина добра, веде некорисливий спосіб жит-
тя, уникає не тільки злих вчинків і слів, але 
навіть помислів, вона створює навкруг себе 
ніби особливу атмосферу доброти» [12].

«Школа Берегині козацького роду» – це 
відповідь на запит рядових членів Київської 
Академії Козацтва, населення, що корис-
тується послугами Центру, друзів та одно-
думців КиАК. Вони прагнуть організації 
розповсюдження етнокультурних та етноп-
сихологічних методик самовідновлення, са-
морегулювання, самозцілення, захисту сім’ї, 
оселі та бізнесу, споконвіку притаманних 
нашому народу, серйозно втрачених за роки 
Радянської влади, для більш широкого за-
галу наших співвітчизників і всієї козацької 
спільноти. 

 Ми вважаємо за необхідне ґрунтовно ви-
вчити проблему соціальної і психологічної 
допомоги з використанням надбань націо-
нально-ментально-орієнтованої української 
етнопсихології; методикам, що використову-
ються в цій діяльності, дати назву етнопсихо-
логічних практик; та помірковано і дозовано 
використовувати їх в побуті, як наші пращури, 
та при консультуванні тих, хто потребує на-
шої професійної допомоги. 
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Треба обов’язково відмітити, що саме ті, 
хто голосно волають про якісь «чари» в езо-
теричності нашої етнокультури, не забули 
ввести на психологічних та філософських 
факультетах своїх університетів курс «Осно-
ви езотеричних знань» як наукову дисципліну. 
Подібний курс також викладається в духо-
вних академіях та семінаріях. В той же час 
нас нерідко закликають відцуратися та зне-
хтувати величезними здобутками нашої бага-
тющої духовної і культурної спадщини, осно-
ви і душі народу, пропагуючи при цьому чуже 
невігластво і чужу нам культуру. Але не треба 
забувати, що використання етнокультурного 
спадку козацтва може бути цікавим та небез-
успішним для ефективного екзистенційного 
консультування населення України щодо ви-
рішення проблем життя, здоров’я, побуту та 
бізнесу, адже козацька етнокультура була ба-
гатогранною і самобутньою і залишила для 
нас, своїх нащадків, величезний етнокуль-
турний та духовний спадок, який з плином 

часу увійшов як складова частина в культур-
но-духовне життя сучасної української нації. 
Козацтво акумулювало величезний духовний 
досвід XVII – XVIII ст., відтак залишивши 
в культурній свідомості нашого народу най-
глибший слід [31].

Досвід, набутий нашими провідними спе-
ціалістами при індивідуальній роботі з насе-
ленням, та надбання при дослідженнях наці-
ональної традиції здорового способу життя 
козацтва та українського народу взагалі, 
знаходять своє логічне продовження в тема-
тичних зустрічах та майстер-класах «Школи 
Берегині Козацького роду» – етнокультурно-
му проекті популяризації козацької спадщи-
ни, – де кожен бажаючий може долучитись 
до споконвічної традиції козацтва та всього 
українства у самовідновленні та саморегу-
ляції, захисту сім’ї, оселі та бізнесу, відчути 
відлуння сивої давнини, «почути голоси пред-
ків» та стати їх гідними нащадками – здорови-
ми, веселими, самодостатніми та щасливими.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ МУЗИЧНОГО  
СУПРОВОДУ КЛАСИЧНИХ ТВОРІВ НА РОЗВИТОК  

ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ 
ПІДЛІТКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКІВ ІСТОРІЇ  

ТА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ МИСТЕЦВА
У статті розглянуто питання особливостей дослідження творчого розвитку особистості 

учнів середньої ланки школи на уроках історії та інтегрованого курсу мистецтва засобами су-
проводу класичної музики як психолого-педагогічного впливу. Проаналізовано особливості чин-
ників творчого розвитку особистості підлітків. Запропоновано програму розвитку творчої 
активності особистості учнів середнього шкільного віку. Виявлено особливості прояву творчої 
активності як навчальної успішності особистості учнів середньої шкільної ланки. Визначено 
психологічні чинники творчого розвитку особистості підлітків. 

Ключові слова: підліток, музичний супровід, навчальна успішність, історія, мистецтво, 
творчий розвиток, особистість, психологічні чинники, методики, адаптація. 

В статье рассмотрены вопросы особенностей исследования творческого развития личности 
учеников среднего школьного звена на уроках истории и интегрированного курса искусства по-
средством сопровождения классической музыки как психолого-педагогического влияния. Проана-
лизированы особенности факторов творческого развития личности подростков. Предложена 
программа развития творческой активности личности учеников. Выявлены особенности про-
явления творческой активности личности как учебной успеваемости учеников. Определены пси-
хологические факторы творческого развития личности подростков. 

Ключевые слова: подросток, музыкальное сопровождение, учебная успеваемость, информа-
тика, творческое развитие, личность, психологические факторы, методики, адаптация. 

The paper deals with the study of psychological characteristics of the factors of success of art, as the 
basis of mental. The features of psychological factors of art success of people. Proposed metodical and 
model studies of psychological factors of art of training, and the analysis of their research. The pecu-
liarities of manifestation of art success of people. Defined phychological factors of art success of people.

Key words: psychological factors, аrt-success, people, methodical, adaptation. 

Актуальність статті. У стрімкий час ін-
формаційного розвитку суспільства особливо 
необхідно підтримувати психологічну ста-
більність підлітків. Успішність навчання у 
цьому віці відповідає успішному співладнан-
ню підлітком з соціальною ситуацією розви-

тку. Тож, розгляд конкретних умов для мож-
ливості успішного навчання підлітків є чи не 
найнагальнішим завданням психолого-педа-
гогічної науки. 

Постановка проблеми. У наш час є на-
гальна потреба програм оптимізації творчого 
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розвитку як навчальної успішності підлітків 
та подальшої самореалізації їх особистості. 
В роботах Г. С. Абрамової [1] з вікових особли-
востей розвитку, Л. С. Виготського [3, с. 129] 
з розвитку вищих психічних функцій та осо-
бливостей творчого розвитку виявлено погляд 
на творчий розвиток, де [6, с. 121] основу осо-
бистості складають: здатність до саморефлек-
сії і емпатії; воля (здатність до саморегуляції 
і самомотивування дослідження й пізнання, 
подолання труднощів в процесі досягнення 
цілей і реалізації своїх цінностей); творчість 
(як створення нового за реальних потреб). Се-
ред детально розглянутих [1-7] особливостей 
творчої діяльності особисті невирішеними за-
лишаються проблеми психолого-педагогічних 
чинників творчого розвитку як навчальної 
успішності особистості підлітків засобами 
супроводу класичної музики на уроках історії 
і інтегрованого курсу мистецтва. 

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Мета дослідження – вивчити 
особливості творчого розвитку як навчальної 
успішності особистості учнів середньої шкіль-
ної ланки засобами психолого-педагогічного 
впливу супроводу класичної музики на уро-
ках історії та інтегрованого курсу мистецтва. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В основі психічного розвитку особистос-
ті, як основного засобу її існування [6, с. 98] 
є творчий розвиток особистості, як співво-
лодіння з соціальною ситуацією її розвитку. 
Внутрішні і зовнішні психологічні чинники 
є рушійною силою, спонуканням до актив-
ної творчості, що визначаються навколиш-
нім середовищем і генетичною зумовленістю 
[6, с. 42]. Особистість підлітка у творчій ді-
яльності в межах психолого-педагогічного 
впливу, розглядається як суб’єкт творчої ак-
тивності і творець процесів культурного ви-
робництва, що має на увазі ініціативність 
особистості, вибірковість, свободу вибо-
ру і переваг, високий рівень самостійності 
[7, с. 41], де одночасно передбачається висо-
кий щабель організованості занять, що дося-
гається інтерактивністю процесу шляхом фо-
кусування уваги учасників на значимих темах 
занять й складає основу цілеспрямованості 
творчої діяльності як навчальної успішності. 

Дослідження з проблем особистісної адапта-
ції підлітків визнає процес творчої діяльності 
в якості варіанту захисно-пристосувальної ко-
пінг-стратегії, котра має відносно високоорга-
нізований комплексний характер і активізує 
фізичну, емоційну, когнітивну і поведінкову 
сфери особистісного функціонування [6, с. 73].  
Процесу [6, с. 28] художньої та музичної твор-
чості притаманна адаптивна поведінка, ко-
тра стимулює комунікативні потреби, слугує 
відволіканням від негативної ситуації, що є 
ефективним механізмом зниження перешкоди 
входженню учасника на етапи актуалізації і 
оптимізації особистісних ресурсів, як мобілі-
зація латентного ресурсу, розрішення проти-
річ життєдіяльності та прийняття себе в но-
вому статусі підлітка, впливаючи на розвиток 
соціальних навичок спілкування та творчого 
потенціалу. Суть розвитку полягає в оволо-
дінні відповідними соціальними ролями на 
вищому рівні, реалізації своїх здібностей, бо 
в кожній людині закладено здатність до твор-
чості [2, c. 34]. 

У педагогічній та віковій психології, на 
наше переконання, є недостатньо вивченим 
усвідомлення особистістю потреби в творчій 
реалізації особистісного досвіду відносин зі 
світом, набутого на початкових етапах життя 
та існує потреба збереження повноцінного 
функціонування загального механізму психі-
ки, виокремленого С. Д. Максименко [2, с. 48], 
як – опредметнення, який являє собою форму 
власне творчої активності. Механізмом роз-
витку творчого потенціалу та адаптивним 
ресурсом соціалізації [6] є фантазія, а уява є 
основою творчого процесу, пов’язана з дій-
сністю, створена з пережитих людиною подій, 
досвіду. Творча діяльність залежить від набу-
того досвіду, де чим різноманітніший досвід, 
тим багатша уява. Групове прослуховуван-
ня класичної музики у навчальному процесі 
уроків історії та мистецтва характеризується 
орієнтуванням на творчий простір, який відо-
бражає процес взаємодопомоги в емоційній 
та вольовій сфері особистості підлітка, дає 
змогу підтримувати почуття гідності, пози-
тивного «Я»; відчувати поступ в особистісно-
му зростанні; бути самим собою і розвивати 
творчий потенціал, що має соціалізуючий 
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вплив на учня та його поведінку [6, с. 74].  
У О. І. Копитіна [6, с. 69] такі чинники «арт»-
впливу, як: художня експресія (відреагування, 
катарсис, імітація, фантазування, універсаль-
ність та індивідуалізація переживань, пси-
хічний досвід); психотерапевтичні стосунки 
(відчуття довіри та безпеки в групі, згуртова-
ність, взаємодопомога, досвід усвідомлення 
цінності спілкування та спільної творчості); 
інтерпретація та зворотній зв’язок (осмис-
лення і вербалізація переживань, самодіаг-
ностика, інтерпретація малюнків, рефлексія, 
когнітивний досвід). Психологічні принци-
пи [6, с. 142] виявлення творчого потенціалу 
полягають у тому, що вправи в роботі класу 
мають бути побудовані на принципах посту-
пового виявлення творчого потенціал; екс-
пресивних переживаннях; нагромадженні 
досвіду творчого самовираження; самоак-
туалізації в процесі рефлексії; здатності ви-
користовувати задані вправи з метою само-
допомоги; критичності щодо деструктивних 
засобів виявлення творчого потенціалу. Се-
ред дидактичних принципів, що зумовлюють 
соціальнорозвивальний ефект розглянуто: 
толерантне прийняття й сприйняття: відсут-
ність оцінки, критики, порівняння; опори на 
позитивне: прагнення досягти кращого; опо-
ра на унікальність, неповторність; безпечної 
творчості: конфіденційність, хороше самопо-
чуття; спонтанної творчості: свобода у вибо-
рі, право експериментувати; імпровізації са-
мопрояву, розкутість [7, с. 86]. Застосування 
психолого-педагогічного музичного впливу 
існує в умовах освітнього процесу мислення. 
Робота фантазії виявляється в візуальних об-
разах і лише потім – у словах, де образотворча 
робота безпечний і природний для дитини вид 
діяльності, «транзитний простір» (Р. Гудман, 
Д. Джонсон) [6, с. 97]. 

Використання музичних «арт-
терапевтичних» методів розвиває схильність 
до аналізу продуктів власної творчості, реф-
лексії своїх психологічних особливостей, де 
«арт – терапія» відіграє значну роль у пережи-
ванні та зміцненні ідентичності, розробці но-
вих, більш відповідних логіці внутрішнього 
розвитку особистості й суспільства патернів 
поведінки [7, с. 141]. Заняття з історії та мисте-

цтва у супроводі класичних музичних творів, 
сприяють активізації ділянок мозку, що галь-
мують тривожні фантазії. Природна спонтан-
ність, експресія, відсутність рольової маски 
допомагають викликати відповідну емоційну 
реакцію підлітка, а педагог поділяє з кожною 
дитиною відповідальність за її особистісний 
розвиток, за порушення в її внутрішньому 
стані, в думках, почуттях, бажаннях, пере-
живаннях, діях не формуючи особистість, на-
магаючись «відділити» в заздалегідь вигадану 
форму, а допомагає відкрити в собі позитив-
не, те, що раніше було приховане, порушене 
(К. Роджерс) [3, с. 127]. Також, малюнок ди-
тини, на нашу думку, має діагностичні та те-
рапевтичні можливості, несе особливу інфор-
мацію про стан її здоров’я; малювання можна 
розглядати як спеціальну техніку для збалан-
сованості внутрішнього стану фізичних, пси-
хічних й емоційних якостей у розвитку осо-
бистості, і в цьому процесі «ведучою» є сама 
дитина. Важливим є створення, підтримка і 
корегування атмосфери творчої безпеки, що 
передбачає рівноправність, безоцінність про-
дуктів творчої діяльності (передбачуваність їх 
суб’єктивної новизни), охоплення й включен-
ня в подію, свободу вибору особистісних пе-
реваг взаємовідносин в класі, що забезпечує 
сприятливі умови продуктивності творчого 
процесу, стимулювання особистісної актив-
ності учасників в ході занять, де групова ди-
наміка слугує актуальним джерелом зовніш-
нього соціального ресурсу. 

Тож, надбання сенсу життя, переживання 
його цінності й унікальності, осмислення і 
усвідомлювання вже власного життєвого до-
свіду: стосунків зі світом, самопізнання, са-
морегуляції, самоорганізації та неповторності 
життєвого шляху, спонукають юну людину 
до подальшої творчої самореалізації. Про-
грама занять відповідає етапам оптимізації 
особистісних творчих ресурсів: мобілізація 
латентних психологічних ресурсів особистос-
ті; творче вирішення протиріч й неспівпадінь 
в життєдіяльності; самопрезентація і розвиток 
творчої активності як навчальної успішності. 

1. Мобілзація латентних творчих ресурсів 
особистості (тематична дискусія). Завдання 
заняття: Стабілізувати емоційний стан осо-
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бистості учня. Стимулювати творчоактивний 
потенціал особистості підлітка як навчальної 
успішності. 2. Рівні розвитку творчої актив-
ності особистості. Гра з розвитку креатив-
ності особистості по завданню педагога-пси-
холога. Аналіз результатів. Метод активації 
творчого мислення «Використання аналогій» 
(П. Гордон [6, с. 191]), як постійно діючий у 
творчій групі. – Групова дискусія «Життя як 
можливість реалізації кожного». Метод арт-
терапії (А. Копитін, П. Гордон [4, с. 126]). 
Аналіз результатів. Механізм передбачав 
отримання зміни самоприйняття і позитивних 
стосунків з іншими, фокусування направле-
ності на творчість, опори на себе, підвищення 
художньо-естетичної та пізнавальної потре-

би, загострення відчуття новизни, розвиток 
креативності, творчого потенціалу, що перед-
бачало посилення позитивних характеристик 
особистості і благополучне творче активне 
функціонування. 3. «Самопрезентація та 
розвиток творчої активності як навчальної 
успішності». Метод арт-терапії по самопре-
зентації особистості в художньому самовира-
женні (матеріал обирається самою дитиною). 
Виготовлення арт-продукції. Обговорення 
результатів. Терапія «шедеврами мистецтва» 
[1, с. 29], перформанс (музична вистава, гру-
пова) (Н. Пурнис [3, с. 94]). Прийняття себе 
в новій якості розвитку творчої активності як 
навчальної успішності (П. Гордон [6, с. 78]). 
Обговорення та дослідження результатів. За-

Таблиця 1 
Тематичний план групових занять з розвитку творчої активності як навчальної успішності 

підлітків на уроках інформатики та мистецтва
№  
пп Назва етапу Тематична дис-

кусія
Елементи тре-

нінгу
Самостійна 

робота Разом

1 Мобілізація 2 2 1 5
2 Вирішення протиріч 4 2 1 7
3 Самопрезентація 1 1 - 2

Усього 7 5 2 14

Таблиця 2 
Показники динаміки психолого-педагогічних чинників розвитку творчої активності  

як навчальної успішності підлітків

Рівень  
адаптації  

до проведення 
занять, %

Рівень  
адаптації після 

проведення  
занять, %

Рівень  
рефлексії  

до проведення 
занять, %

Рівень  
рефлексії  

після проведення 
занять, %

Рівень  
творчого  

потенціалу до 
проведення 
занять, %

Рівень  
творчого  

потенціалу 
після проведення 

занять, %
Середньо- 

низький – 68,
Середньо- 

високий – 32

Середньо- 
низький – 28

Середньо- 
високий – 72

Середньо- 
низький – 56

Середньо- 
високий – 44

Середньо- 
низький – 26

Середньо- 
високий – 74

Середньо-
низький – 62

Середньо- 
високий – 38

Середньо- 
низький – 25

Середньо- 
високий – 75

Таблиця 3 
Показники динаміки розвитку компонентів творчої активності 

 як навчальної успішності підлітків

Рівень  
розвитку 

когнітивного 
компоненту  

до проведення 
занять, %

Рівень  
розвитку  

когнітивного 
після проведення 

занять, %

Рівень  
розвитку  
емоційно- 
оцінного  

компоненту  
до проведення 

занять, %

Рівень  
розвитку  
емоційно- 
оцінного  

копонету після 
проведення  
занять, %

Рівень  
розвитку  

діяльнісно- 
вольового  

компоненту  
до проведення 

занять, %

Рівень  
діяльнісно- 
вольового  

компоненту 
після  

проведення  
занять, %

Середньо- 
низький – 42,

Середньо- 
високий – 58

Середньо- 
низький – 28

Середньо- 
високий – 72

Середньо- 
низький – 51

Середньо- 
високий – 49

Середньо- 
низький – 25

Середньо- 
високий – 75

Середньо- 
низький – 61

Середньо- 
високий – 39

Середньо- 
низький – 28

Середньо- 
високий – 72
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ключна частина. Застосовано комплекс пси-
хологічних засобів, направлених на усвідом-
лення активної життєвої позиції юної людини, 
її власної життєвої компетенції, креативності, 
творчої активності й її розвитку, важливості 
творчої активності як навчальної успішнос-
ті. Тож, поступове ускладнення, збагачення 
творчих занять, направлених на стимулюван-
ня регулятивної, емоційної, комунікативної 
сфери через розвиток рефлексії, підвищення 
адаптивних функцій, розкриття особистісного 
творчого, життєвого психологічного потенці-
алу, актуалізує латентний творчий особистіс-
ний ресурс підлітка, реалізація якого зумовлює 
нову організацію життєдіяльності і розвиток 
творчої активності як навчальної успішності. 

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. У роботі проведено аналіз музич-
ного та арт-терапевтичного впливу на твор-
чий розвиток особистості учня середньої 
ланки школи на уроках історії та мистецтва, 
як основи розвитку творчої активності й на-
вчальної успішності. Особистість підлітка 
може розвиватися за допомогою поступового 
ускладнення психолого-педагогічних занять 
у три етапи, як мобілізація особистісного 
ресурсу, вирішення життєвих протиріч та 
прийняття нової соціальної ситуації розви-
тку. Основними психологічними чинниками 
творчого розвитку особистості підлітка виді-
лено адаптацію, рефлексію, творчий особис-
тісний ресурс. 
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ПРОБЛЕМА СТІЙКОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я

У статті йде мова про формування стійкої мотивації студентської молоді до самозбереження 
здоров’я. З’ясовано, якої шкоди зазнає особистість студента під час навчального процесу у ВНЗ як 
фізично так і психологічно. Досліджено рівень стійкої мотивації студентської молоді до самозбере-
ження здоров’я. 

Ключові слова: мотивація, самозбереження, здоров’я, студентство, здоров’язбереження, молодь.

В статье идет речь о формировании устойчивой мотивации студенческой молодежи к самосохра-
нению здоровья. Выяснено, какой вред несет личности студента во время учебного процесса в вузе как 
физически так и психологически. Исследован уровень устойчивой мотивации студенческой молодежи 
к самосохранению здоровья.

Ключевые слова: мотивация, самосохранение, здоровья, студенчество, здоровьесбережение, моло-
дежь.

This article is about formation stable motivation university-age students to self-preservation of health. 
We found out what damage can affect to students personality physically and mentally during their studying 
at the university. We explored a level of students’ stable motivation to self-preservation of health.

Key words: motivation, self-preservation, health, students, health preservation, youth.

Актуальність статті. Здоров’я молоді є 
одним з самих досконалих індикаторів стану 
здоров’я населення в цілому, однією з пріори-
тетних цінностей, які визначають благополуч-
чя країни. Однак в останнє десятиліття відзна-
чається наростаюча тенденція до погіршення 
стану здоров’я студентської молоді. Сучасний 
навчальний процес зі своїми технологіями, 
обсягом інформації, побудовою, специфікою 
і умовами проведення занять пред’являє мо-
лоді вимоги, які часто призводять до значного 
інтелектуального навантаження, нервово-пси-
хічних і психологічних напружень, недотри-
мання режиму і якісного складу харчування, 
недостатньої рухової активності, порушень 
здоров’я і зниження якості навчання [4, с. 197].

Однією з основних причин такого стану 
вчені вважають відсутність мотивації пози-
тивного ставлення до свого здоров’я. Справа 
у тому, що в ієрархії потреб, що лежать в осно-
ві поведінки студента, здоров’я знаходиться 
далеко не на першому місці. Це пов’язано 
з низькою культурою суспільства, що обумов-
лює відсутність установки на пріоритетність 
здоров’я в системі людських цінностей. Від-
повідно, формування здоров’я – це передусім 
проблема, яку треба починати вирішувати 

з виховання мотивації здоров’я, оскільки ця 
мотивація виступає самоутворюючим факто-
ром поведінки особистості [1, 336 с].

Постановка проблеми. Серед сучасних 
науковців, які займаються вивченням про-
блем мотиваційної сфери та закономірностей 
її формування у студентському віці, слід від-
значити дослідження В. Галузяка, В. Клач-
ка, І. Жадан, І. Зарубінської, К. Кальницької. 
В роботах Л. Божович, В. Ковальова, О. Леон-
тьєва, А. Маркової, В. Ляудіс, К. Ізард, І. Ільїн, 
А. Маслоу, М. Савчин, Д. Мазоха, Н. Опана-
сенко, Н. Юдіна. У роботах Л. Божович, С. Ру-
бінштейна досліджено закономірності форму-
вання мотиваційної сфери.

Теоретико-методологічним засадам 
здоров’язбереження та самозбереження 
здоров’я приділяється надзвичайна увага. 
У своїх дослідженнях науковці розглядають 
загальнотеоретичні питання (Г. Апанасенко, 
В. Бобрицька, Т. Бойченко, Е. Бондаревська, 
О. Вакуленко, В. Вернадський, М. Віленський, 
А. Здравомислов, Ю. Лісіцин, В. Платонов, 
І. Смирнов, Л. Сущенко та ін.); методологіч-
не (Н. Агаджанян, Н. Амосов, В. Бальсевич, 
І. Брехман, Е. Булич, Е. Вайнер, Г. Зайцев, 
Е. Казін, В. Колбанов, С. Лапаєнко, Ю. Лісі-
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цин, Л. Лубишева, Л. Татарнікова, Б. Чумаків, 
А. Щедріна, В. Шкуркіна та ін.

З огляду на важливість порушеної про-
блеми, актуальним є впровадження в освіт-
нє середовище вищого навчального закладу 
здоров’яформувальних і здоров’язберігальних 
шляхів, методів, прийомів, технологій, метою 
яких є формування стійкої мотивації до само-
збереження здоров’я, збереження та зміцнен-
ня здоров’я, оволодіння навичками ведення 
здорового способу життя.

Мета дослідження – на основі теоретич-
ного обґрунтування досліджуваної проблеми 
експериментально перевірити шляхи форму-
вання стійкої мотивації студентської молоді 
до самозбереження здоров’я.

Завдання дослідження: 
1. Здійснити теоретичний аналіз шляхів 

формування стійкої мотивації студентської 
молоді до самозбереження здоров’я.

2. Експерементально дослідити рівень мо-
тивації студентської молоді до самозбережен-
ня здоров’я. 

 3. Розробити та апробувати алгоритми 
формування стійкої мотивації студентської 
молоді до самозбереження здоров’я. 

4. Розробка рекомендацій для студентів –
як суб’єктів самозбереження здоров’я.

Об’єкт дослідження – формування стійкої 
мотивації студентської молоді до самозбере-
ження здоров’я. 

Предмет дослідження – психологічні 
особливості формування стійкої мотива-
ції студентської молоді до самозбереження 
здоров’я.

Гіпотеза дослідження. Формування стій-
кої мотивації студентської молоді до самозбе-
реження здоров’я можливе за умови впрова-
дження в освітнє середовище запропонованих 
нами шляхів. 

Студенти – основний трудовий резерв дер-
жави, майбутні батьки, і їх здоров’я і благо-
получчя є запорукою здоров’я і благополуччя 
всієї нації.

На сьогоднішній день в України склалася 
критична ситуація зі станом здоров’я студент-
ської молоді. Так, майже 90% студентів мають 
відхилення у здоров’ї, що в свою чергу веде 
до зниження загальної фізичної підготовки. 

До того ж, викликає занепокоєння постійно 
зростаючий рівень захворюваності, тенденція 
до зниження середньої тривалості життя насе-
лення та загальна демографічна ситуація, що 
склалася в останні роки у країні [3].

Термін «мотивація» науковці розглядають 
по різному Я. Крушельницька мотивацією на-
зиває систему мотивів, яка визначає конкрет-
ні форми діяльності або поведінки людини. 
На думку А. Пономаренко, мотивація – це 
сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних 
сил, які спонукають людину до діяльності, за-
дають межі і форми діяльності та додають цій 
діяльності спрямованість, орієнтовану на до-
сягнення певних цілей [5, с. 356–358].

Спостереження В.О. Бароненко показу-
ють, що у студентської молоді часто втрача-
ється значимість мотивації самозбережен-
ня. Послаблене відчуття відповідальності 
за свою поведінку є запорукою, на приклад, 
венеричних захворювань після випадкових 
статевих стосунків, втягування в наркоманію 
чи пияцтво [2, с. 412 ].

Дослідник А. Полулях акцентує, що са-
мозбереження – «це здатність до самозбере-
ження і збільшення життєвих сил людини, 
а також поліпшувати можливості, властивості 
і здібності свого організму» [1, с. 340 ].

Для дослідження були обрані методики: 
«Спонукальний компонент здорового способу 
життя » (методика Н.І. Волошко, В.В. Рибал-
ка), «Знаннєвий (компетентністний) компо-
нент » (методика Н.І. Волошко, В.В. Рибалка), 
тест «Чи здорові Ви фізично?».

Результати емпіричного дослідження. 
Респондентами психодіагностичного дослі-
дження були студенти перших курсів Хмель-
ницького національного університету. Вдослі-
джені взяло участь 60 осіб.

Наведемо результати констатувально-
го експерименту за анкетою «Мотивацій-
ний (спонукальний) компонент» (методика 
Н.І. Волошко, В.В. Рибалки), де пропонувало-
ся оцінити рівень інтенсивності власних по-
треб, бажань, прагнень за шкалою: -5, -4, -3, 
-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 (де -5 – мінімальний бал 
(ні, абсолютно не згоден), 5 – максимальний 
бал (так, абсолютно згоден)). Результати наве-
дені в таблиці 1.
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За допомогою даної методики було вста-
новлено, що серед першокурсників більшість 
з них мотивовані до самозбереження свого 
здоров’я, про те ми не можемо не зверну-
ти увагу на наявність немалих показників 
низького та середньо-низького рівнів в усіх 
компонентах мотиваційної шкали. Підтвер-
дження наявності негативних результатів 
за анкетою «Мотиваційний (спонукальний) 
компонент» ми знайшли і в іншій анкеті з 
авторського комплексу психодіагностичних 
методик «Психологія становлення збережен-
ня здоров’я у навчально-виховному процесі» 
(методики Н.І. Волошко, В.В. Рибалка)

Наведемо результати констатувально-
го експерименту за анкетою «Знаннєвий 
(компетентністний) компонент» (методика  
Н.І. Волошко, В.В. Рибалки), де пропонувало-
ся оцінити рівень інтенсивності власних по-
треб, бажань, прагнень за шкалою: -5, -4, -3, 
-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 (де -5 – мінімальний бал 
(ні, абсолютно не згоден), 5 – максимальний 
бал (так, абсолютно згоден)). Результати наве-
дені в таблиці 2.

Дана анкета підтверджує результати по-
передньої, більшість студентів ознайомлені 
тобто компетентні в сфері самозбережен-
ня здоров’я, але знову ж таки не можемо не 

звернути увагу на чи немалі 
показники низького та се-
редньо-низького рівнів зна-
ннєвого компоненту.

Тест «Чи здорові Ви фі-
зично?» дає змогу зрозуміти 
оцінку фізичного здоров’я 
на теперішній час. Отрима-
ні результати висвітлені на 
рис. 1. Отже 40% студентів 
вказують на те що відчува-
ють себе повністю здорови-
ми, їх час від часу турбують 
хвороби легкої форми пе-

Таблица 1
«Мотиваційний (спонукальний) компонент»

Шкали мотиваційного 
компонента

Відсоток учнів, %
Рівні спонукального компонента

Низький Середньо-
низький середній Середньо- 

високий Високий

Духовне здоров’я 18.3 7.4 18.9 17.4 38.0
Соціальне здоров’я 12.2 4.0 10.5 28.5 38.0
Психологічне здор. 10.5 3.3 10.0 26.2 50.0
Фізичне здоров’я 17.2 16.3 12.8 10.7 40.3

Таблица 2
«Знаннєвий (компетентністний) компонент»

Шкали  
знанєвого  

якомпонента

Відсоток учнів, %
Рівні компетентністного компонента

Низький Середньо-
низький середній Середньо- 

високий Високий

Духовне здоров’я 20.3 9.4 18.9 17.4 34.0
Соціальне здоров’я 12.2 10.0 10.5 28.5 32.0

Психологічне здоров’я 10.5 14.3 14.0 22.2 39.0
Фізичне здоров’я 17.2 18.3 12.8 8.7 40.3

18% 

22% 

20% 

40% 
Низький рівень 

Серед.-низь. 

Середній 

Високий 

 
Рис. 1. «Чи здорові Ви фізично?»
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ребігу. 20% студентів стверджують що вони 
почувають себе здоровими проте їх часто су-
проводжують хвороби легкої форми перебігу, 
середньо-низький рівень на який припадає 
22% студентської молоді часто не задоволені 
своїм фізичним станом скаржаться на хроніч-
ні хвороби. Так 18% студентів постійно не за-
доволені своїм фізичним станом, скажаться як 
на хронічні хвороби так і на хвороби які набу-
вають гострого перебігу. Також варто зазначи-
ти що анкети і тести знайшли підтвердження 
одне в одному.

Висновки. Проблема формування по-
зитивної мотивації на збереження здоров’я 
суб’єктів освітнього процесу складна в силу 
того, що розвиток мотиваційних процесів лю-
дини є проблематичним. Усвідомлюючи зна-
чущість сформованості у студентів мотивації 
на здоров’язбереження, необхідно врахову-
вати, що вона розвивається не спонтанно, а 
в результаті специфічних, цілеспрямованих, 
формуючих дій, підкріплюється мовленням, 

свідомістю, здійснюється вольовими зусилля-
ми і тому спрямована на найближчі чи відда-
лені життєві цілі. Тож якщо навчити студентів 
цінити, зберігати і зміцнювати своє здоров’я, 
особистим прикладом демонструвати здоро-
вий спосіб життя, то в цьому випадку мож-
на сподіватися, що майбутнє покоління буде 
більш здоровим і розвиненим особистісно, 
інтелектуально, духовно і фізично.

Отже, узагальнюючи результати дослі-
дження зазначимо, що переважній більшості 
студентів властиві високі рівні розвитку мо-
тиваційного компонента до самозбереження 
здоров’я. Про те варто зазначити що в усіх 
трьох анкетах присутні чи немалі показни-
ки низького та середньо-низького рівнів до 
свідчить про не замотивованих та безвідпові-
дальних студентів, які не піклуються про своє 
здоров’я, а значить не самозберігаються. Тому 
ми маємо на меті пошук шляхів за допомогою 
яких можна було б мотивувати студентську 
молодь до самозбереження здоров’я. 
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ДИТЯЧІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Стаття містить поради вихователям старших дошкільних груп щодо зниження рівня конфлік-

тності серед дітей в групі, вивчення особистості дитини, а також деякі поради по покращенню пси-
хологічного клімату серед дошкільнят.

Ключові слова: конфлікт, дитина, дошкільник, попередження.

Статья содержит советы воспитателям старших дошкольных групп по снижению уровня кон-
фликтности среди детей в группе, изучение личности ребенка, а также некоторые советы по улучше-
нию психологического климата среди дошкольников.

Ключевые слова: конфликт, ребенок, дошкольник, предупреждение.

The article provides advice to educators of senior preschool groups on reducing conflict among children in 
the group, studying the child’s personality, as well as some tips for improving the psychological climate among 
preschoolers.

Key words: conflict, child, preschooler, warning.

Постановка проблеми. Дитина з само-
го народження живе серед людей та вступає 
з ними у відношення різного роду. Але на від-
міну від дорослих, діти ведуть себе безпосе-
редньо та емоційно. Їм важко розібратися зі 
своїми емоціями та бажаннями, важко зрозу-
міти бажання однолітка, його почуття, і зовсім 
неможливо поставити собе на місце іншої ди-
тини. Часто це приводить до невдоволення та 
переростає в сварки між дітьми. Якщо дорос-
лий у відповідь на образу може промовчати, 
не показати свою реакцію, то у дітей незгоди 
легко переростають у конфлікти.

Дошкільний період – короткий, але дуже 
важливий етап становлення особистості лю-
дини. В ці роки дитина пізнає світ, в неї почи-
нає формуватися певне відношення до своїх 
однолітків. В цей період у дітей закладають-
ся почуття справедливості, поняття «добре», 
«погано».

Діти – це маленькі люди. Вони живуть 
в своєму світі, спілкуються, готуються до до-
рослого життя. Вони повторюють наші дорослі 
ситуації, вчаться бути лідерами, вони вчаться 
взаємодії в команді або протистояти колективу.

Дошкільнику важливо показати себе пе-
ред однолітками, впевнитись, що його помі-
чають, що відчувають його переваги та уні-
кальність. Дошколярик сприймає однолітка 
як об’єкт порівняння з собою, але інтереси 

однолітка його не цікавлять. Діти до остан-
нього стоять на своєму, кричать, не вміють 
слухати один одного. Вони не вміють пога-
сити конфлікт на початку, вони не знають, як 
вгадати наступний хід супротивника. Кожна 
дитина думає, що тільки її треба слухати., що 
хто сильніший, той і правий. Тому й вини-
кають конфлікти між дітьми. У дітей в дитя-
чому садку конфліктні ситуації можуть бути 
разові (між двома дітками) або колективні, 
коли колектив протистоїть одній дитині.

Завдяки конфлікту емоційний світ дитини 
може змінитись. Деякі діти стають агресив-
ними, інші можуть боятися. Конфлікти в цьо-
му віці мають вигляд погроз («Все розповім 
вихователю!», «Не буду з тобою гратися!», 
«Не буду дружити!», «Чи тобі ясно?»). Проте, 
старші дошкільнята вже починають користу-
ватися логічними обгрунуваннями («Я знаю, 
як це робити!», «Я перший!»). Діти дошкіль-
ного віку знають правила поведінки та їх ви-
користовують: «Треба ділитись! Треба бути 
ввічливим! Треба слухатись!»

Отже, діти не мають навичок спілкування 
між собою. Щоб конфлікти в дитячому садоч-
ку зводились до мінімуму, необхідно докласти 
певних зусиль. Необхідно, щоб діти замислю-
вались над своєю поведінкою Для цього їм 
слід періодично задавати питання, наприклад:

• Чому ви посварились?
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• А що можна було зробити, щоб не сва-
ритись?

• Чи намагались ви самі вирішити спірне 
питання?

• Як треба поступити кожному з вас, щоб не 
образити товариша та отримати те, що хочеш?

• Якщо така ситуація виникне знову, що ви 
будете робити?

Потрібно навчити малюка відстоювати 
свою точку зору, при цьому треба наголошу-
вати , що не слід використовувати образливі 
слова, які не допоможуть вирішити проблему.

Важливою є профілактика конфліктних си-
туацій. З цією метою запропоновано декілька 
підходів для вирішення конфліктних ситуацій.

Для початку необхідно ознайомитись з гру-
пою дітей, визначити рівень конфліктності  
дітей. Спостереження за дітьми слід розпоча-
ти в просесі їх спілкування, занять та ігор.

Наступним етапом може бути викорис-
тання методики мандалотерапії (арт-терапії), 
яка вказує на загальну картину стану людини 
(в даному випадку дитини 6-8 років). Кожній 
дитині роздають аркуш паперу, на якому на-
мальоване коло і просять намалювати малю-
нок всередині кола кольоровими олівцями на 
довільну тему. Один з найважлиших моментів 
при трактовці мандали- це робота з кольоро-
вою гамою. Основними базовими кольорами є 
три- червоний, жовтий, синій. Це кольори жит-
тя та здоров’я. У випадку наявності в манда-
лах чорного, сірого, коричневого кольорів слід 
звернути увагу на таких дітей, оскільки їх вну-
трішній світ потребує додаткового вивчення.

Наступним етапом ознайомлення може 
бути метод бесіди з дітьми щодо обізнаності 
про причини виникнення конфліктів. Бесіда 
включає орієнтовно 20 питань та супроводжу-
ється спостереженням за поведінкою дітей.

 Приблизний опитувальник для дітей:
1. Чи є в тебе улюблена гра?
2. Як в неї грати?
3. Чи є в цій грі правила, яких треба до-

тримуватись?
4. Чи можна порушувати ці правила?
5. Чи знаєш ти, що таке конфлікт (сварка)?
6. Чи знаєш ти, що може бути його причиною?
7. Чи часто ти конфліктуєш (сваришся) 

з однолітками?

8. Через що це відбувається?
9. Як зазвичай закінчуються твої конфлік-

ти (сварки) з друзями?
10. Чи бувають в тебе конфлікти з батьками?
11. А як закінчуються конфлікти (сварки) 

з дорослими?
12. Що ти відчуваєш, коли потрапляєш 

в конфліктну ситуацію (береш участь в сварці)?
13. Чи можешь ти першим піти на поступ-

ку, щоб домовитися або першим піти на при-
мирення, визнаючи провину?

14. Чи зможеш ти справедливо розсудити 
хто правий і хто винен в чужому конфлікті 
(чужій сварці)?

15. А якщо один з учасників конфлікту – 
твій близький друг?

16. Чи спостерігав ти коли-небудь конфлік-
ти (сварки) у дорослих людей?

17. Чи хотілося б тобі втрутитися?
18. Що саме ти зробив би, щоб конфліктів 

(сварок) не було?
19. Як ти вважаєш, чи бувають такі люди, 

які ніколи ні з ким не конфліктували (не сва-
рилися)?

20. А міг би ти тривалий час ні з ким не 
конфліктувати?

Тепер за допомогою методики Урунтає-
вої Г.А «Вивчення комунікативних вмінь» 
бажано з’ясувати початковий рівень конфлік-
тності дітей дошкільного віку. Для цього двом 
дітям одного віку дають по одному зображен-
ню відерця з лопаткою і просять прикрасити 
їх, але так, щоб вони склали пару, були одна-
кові. Пояснюють, що спочатку потрібно до-
мовитися, яким кольором розмалювати квітку 
на відерці, саме відерце та окремо лопатку, а 
потім приступати до малювання. Діти отри-
мують по однаковому набору олівців та вико-
нують завдання самостійно.

Вивчення комунікативних вмінь проходить 
за такими параметрами:

1. Чи вміють діти домовлятися, приходити 
до спільного рішення, як вони це роблять, які 
методи використовують: вмовляють, переко-
нують, змушують і т.д.

2. Як здійснюють взаємний контроль 
у процесі виконання діяльності: чи помічають 
один у одного відступ від початкового задуму, 
як на них реагують.



48

№ 15 / 2018 р.
♦

3. Як ставляться до результату діяльності, 
свого і партнера.

4. Чи здійснюють взаємодопомогу в про-
цесі малювання. В чому це виражається?

5. Чи вміють ділитися олівцями при потребі.
Також доцільно провести індивідуальне 

опитування дітей згідно тестів з методики 
Рене-Жиля (тести на конфліктність та агре-
сивність, тести на прагнення до спілкування 
у великих групах дітей).

Переходячи до профілактики конфліктних 
ситуацій, слід звернути увагу на необхідність 
показувати дітям казки та мультиплікаційні 
фільми. Улюблений герой повинен показати 
приклад, як товаришувати з однолітками або 
з іншими героями, як разом вирішувати спір-
ні питання.

Велике значення для дитини має спільна 
гра, яка повинна навчити дитину розподілу 
ролей, узгодженим діям, пошуку загальних рі-
шень. Це можуть бути ігри про лікаря та паці-
єнтів, про торгівлю в супермаркеті, про будів-
ництво або про зустріч на морі (у бабусі в селі).

Бажано ознайомити дітей з казками про 
конфлікти на основі матеріалу, запропонова-
ного М.А.Панфіловою Ці казки спрямовані на 
корекцію агресивної поведінки. Казки про тва-
рин, про героїв з Лісової школи надають мож-
ливість дитині відійти від світу людей, тому 
з ними легше працювати над загостреною 
проблемою. Казки з книги Панфілової М.А. 
«Лісова школа: корекційні казки і настільна 
гра для дошкільнят і молодших школярів» 
слід прочитати та обговорити з дітьми.

Дітей можна ознайомити з «Казками, які 
лікують» А.В.Руденко та з казками з книг Су-
хомлинського В.О. «Бути людиною» та «Май-
же чарівна розмова».

Наостанок за допомогою методики Урун-
таєвої Г.А «Вивчення комунікативних вмінь» 
бажано з’ясувати, як змінився рівень кон-
фліктності дітей. Для цього двом дітям одно-
го віку знову дають по одному зображенню 
відерця з лопаткою і просять прикрасити їх 
так, щоб вони склали пару, були однакові. 
Діти отримують тепер один набор олівців 
на двох та виконують завдання. Методом 
спостереження виявляють, чи вміють діти 
в парі домовлятися, приходити до спільного 
рішення, як вони це роблять, які методи ви-
користовують, як ставляться до результату 
діяльності ( свого і партнера) та чи здійсню-
ють взаємодопомогу в процесі малювання. 
Результати порівнюють з тими, що були на 
початку навчання.

Слід зауважити, що навчання дітей стар-
шого дошкільного віку навичок позитивного 
вирішення конфліктів та обговорення різних 
ситуацій веде до зменшення числа конфліктів.

Нормальний психічний розвиток дитини 
можливий за умови домінування в житті ди-
тини позитивних емоцій, хорошого настрою, 
властивого дитинству. Від емоційного став-
лення до навколишнього світу залежатиме, як 
будуть використані набуті дитиною знання та 
вміння. Саме в дитинстві закладається стри-
жень внутрішнього світу, де є місце співчут-
тю, взаємопідтримці, вмінню прощати.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Гуменюк Г.В. Віра в дитину і довіра до неї-духовні орієнтири її особистісного зростання //  
Актуальні проблеми психології. Т. IV. – Вип. 5: Психологія розвитку дошкільника : Зб. наукових ста-
тей / За ред. Максименка С.Д., Ладивір С.О. – К., 2008. – С. 39-48.

2. Ельконін Д.Б. Психологія гри. – М., 2009.
3. Коломінський Я.Л., Жизневський Б.П. Соціально-психологічний аналіз конфліктів між дітьми в 

ігровій діяльності // Питання психології. – 1990. –№ 2. – С. 35-42.
4. Корчак Я. Як любити дитину. – Харків, 2016
5. Панфілова М.А. Ігротерапія спілкування. – М., 2000.
6. Панфілова М.А. Корекційні казки і настільна гра для дошкільнят і молодших школярів. – М., 2002.
7. Руденко А.В. Ігри і казки, які тебе лікують. – Харків, 2018.
8. Сухомлинський В.О. Бути людиною: Оповідання, казки. – Х. : Белкар-книга, 2014. – 64 с.
9. Сухомлинський В.О. Майже чарівна розмова:Оповідання, казки. – Х. : Белкар-книга, 2015. – 64 с.
10. Урунтаєва Г.А. Дошкільна психологія. – М., 2011.
11. Урунтаєва Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум з дитячої психології. – М., 1995.
12. Фахретдинова М.Д. Психолого-педагогические условия предупреждения детских конфлик-

тов. – Челябинск, 2017.



49

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Гунченко Я.В.
магістрант

Дніпровського гуманітарного університету

ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ  
СОЦІАЛЬНИХ СТРАХІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

В статті проаналізовано наукові джерела щодо проблематики виникнення соціальних страхів. 
Було розглянуто особливості юнацького віку та визначено актуальні страхи цього віку. Визначено 
вплив ґендерних та індивідуальних особливостей на формування страхів. Здійснено аналіз та запро-
поновано рекомендації щодо подолання соціальних страхів у студентів. 

Ключові слова: емоційна сфера, емоція, страх, соціальний страх, страх смерті, тривога, юнацтво.

В статье проанализированы научные источники по проблематике возникновения социальных 
страхов. Были рассмотрены особенности юношеского возраста и определены актуальные страхи 
этого возраста. Определено влияние гендерных и индивидуальных особенностей на формирование 
страхов. Осуществлен анализ и предложены рекомендации по преодолению социальных страхов 
у студентов.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоция, страх, социальный страх, страх смерти, тревога, 
юношество.

The article analyzes scientific sources concerning the problems of social fears. The peculiarities of 
adolescence were considered and actual fears of this age were determined. The influence of gender and 
individual peculiarities on the formation of fears is determined. The analysis and suggestions for the 
elimination of students’ social fears have been made.

Key words: emotional sphere, emotion, fear, social fear, fear of death, anxiety, youth.

Актуальність. Страх, як одна з базисних 
емоцій, супроводжував людину завжди, з ча-
сом змінювались лише об’єкти та його інтен-
сивність. Страх – це негативна емоція, яка ви-
никає в ситуаціях уявної чи реальної загрози 
біологічному чи соціальному існуванню лю-
дини. Емоція страху безпосередньо впливає 
на життєдіяльність особистості, тобто в ситу-
аціях загрози страх не лише гальмує людину 
шляхом заціпеніння або ступору, а й здатен 
мобілізувати її енергію. 

Більшість соціальних страхів припадає на 
юнацтво – період, коли перед студентом по-
стає питання вибору життєвих позицій, від-
бувається зіткнення юнака з вимогами реаль-
ного життя, які не відповідають його власним 
уявленням. Соціальні страхи – це ті, що ви-
никли в процесі адаптації до соціальної си-
туації чи соціального середовища [1, с. 37].   
На сьогоднішній день, у зв’язку з неста-
більною соціально-політичною ситуацією 
в країні на перший план серед юнаків ви-
ходить страх перед смертю. Проблематика 
соціальних страхів студентів розробляла-
ся зарубіжними психологами-практиками 

(Джст. Вольпе, Ост. Кондашем, Фст. Ріманом, 
Іст. Сст. Коном тощо) та вітчизняними пси-
хологами (Вст. Аст. Гузенко, Лст. Вст. Горо-
ховою, Лст. Мст. Грошевою, Рст. Ост. Гриш-
ковою, Юст. Вст. Щербатих)ст. Вивченням 
соціальних проблем, пов’язаних з професій-
ним становленням особистості займались 
Гст. Вст. Акопов, Тст. Лст. Варфоломеева, 
Сст. Гст. Вершловскій, Мст. Рст. Гинзбург, 
Аст. Вст. Горбачева, Тст. Аст. Казанцева, 
Нст. Пст. Літванова, Юст. Нст. Олейнік.

Об’єкт: емоційна сфера особистості.
Предмет: особливості виникнення соці-

альних страхів у студентів.
Мета: виявити особливості виникнення 

соціальних страхів у студентської молоді.
Гіпотеза: припущення про існування 

впливу ґендерних та індивідуальних особли-
востей на формування соціальних страхів.

Завдання: 
1. Проаналізувати наукові джерела стосов-

но питання виникнення соціальних страхів; 
2. Провести емпіричне дослідження щодо 

впливу індивідуальних особливостей на ви-
никнення соціальних страхів; 
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3. Запропонувати практичні рекомендації 
щодо подолання соціальних страхів у сту-
дентів.

Юнацький вік – складний та відносно 
самостійний період життя особистості. Це 
період переходу від залежного дитинства до 
автономного майбутнього. Юнацтво – це з од-
ного боку, прагнення самовираження, пошук 
власної системи життєвих цінностей, активна 
суспільна та індивідуальна позиція, а з іншо-
го – конформізм, нездатність успішно при-
стосовуватися до мінливих життєвих умов, 
ригідність та соціальний страх. Головними 
новоутвореннями студентського віку є криза 
ідентичності, професійне та особистісне са-
мовизначення. В цей період у юнаків розши-
ряється діапазон соціальних зв’язків, додаєть-
ся виконання нових соціальних ролей, зміни 
в когнітивній сфері пов’язані з професійною 
та особистісною сферою інтересів, юнаки 
спрямовані на розкриття свого внутрішнього 
світу, на формування особистої ідентичності 
та пізнання своєї унікальності [2]. 

Соціальний страх є поведінковою схиль-
ністю адаптивного характеру, який форму-
ється в процесі соціалізації і детермінується 
об’єктивними та суб’єктивними чинниками. 
До них належать: страх публічних виступів, 
страх керівництва, страх відповідальнос-
ті, страх успіху та невдачі, страх соціальних 
контактів. Джерелом їх виникнення можуть 
бути вплив середовища, несприятливі ситу-
ації, батьківські приписи, що закладались 
в процесі розвитку дитини та індивідуальні 
особливості особистості (рівень особистісної 
тривожності та депресії). 

Емпіричне дослідження. В дослідженні 
взяло участь 120 осіб різного віку та статі. 

Дослідження проводилось за допомогою на-
ступних методик: «Шкала тривоги та три-
вожності» Ч. Спілбергера, яка спрямована на 
дослідження рівня особистісної (ОТ) та ситу-
ативної (СТ) тривожності. Методика дає мож-
ливість визначити коефіцієнт співвідношення 
тривожності (К), який розраховується за фор-
мулою: К = ОС / СТ. Він дозволяє розділити 
учасників на три групи за інтенсивністю про-
яву тривоги. «Страх перед успіхом» М. Хор-
нер спрямована на дослідження рівня про-
яву страху в учасників дослідження залежно 
від ґендерних особливостей. Дослідження 
страху перед успіхом  є реальною проблемою, 
так як він здатен гальмувати результати ді-
яльності, блокувати активність та мотивацію 
досягнення особистості. «Шкала депресії» 
Е. Бека, яка спрямована на визначення рівню 
прояву стану депресії. «Відношення до смерті 
і страхів смерті» П. Вонг, Дж. Рекер спрямо-
вана на визначення рівня прояву страху смер-
ті серед учасників дослідження. Результати за 
представленими методиками продемонстро-
вані у вигляді таблиці (табл. 1) та у графічно-
му вигляді (рис. 1–2). 

Проаналізувавши результати за використа-
ними методиками серед студентів ми вияви-
ли, що:

1) зі збільшенням коефіцієнту співвідно-
шення особистісної та ситуативної тривож-
ності зростають значення показників по мето-
дикам «Страх перед смертю» та «Страх перед 
успіхом», тобто особистісна тривожність 
впливає на значення показників;

2) при співставленні страху перед успіхом 
та страхом перед смертю існують співвідно-
шення, а саме: 

– серед хлопців: 

Таблиця 1
Результати (середні показники) за методиками дослідження

Результати по методиці Ч. Спілбергера
Коефіцієнт співвідношення (К)

Перша група 
(0,7-1,0)

Друга група 
(1,1-1,3)

Третя група 
(1,4-1,7)

Методика «Страх перед успіхом»
Хлопці 9,0 19,4 24,0
Дівчата 10,3 23,0 25,0

Методика «Страх перед смертю»
Хлопці 78,0 88,0 108,0
Дівчата 67,0 72,0 76,0

Методика «Шкала депресії»
Хлопці 6,3 12,6 21,6
Дівчата – 10,3 24,6
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 перша група (К = 0,7-1) співвідношення 
складає – 78 / 9 = 8,6

 друга група (К = 1,1-1,3) співвідношення 
складає – 88 / 19,4 = 4,5

 третя група (К = 1,4-1,7) співвідношення 
складає – 108 / 24 = 4,5

– серед дівчат: 
 перша група (К = 0,7-1) співвідношення 

складає – 67 / 10,3 = 6,5; 
 друга група (К = 1,1-1,3) співвідношення 

складає – 72 / 23 = 3,1
 третя група (К = 1,4-1,7) співвідношення 

складає – 76 / 25 = 3,04, тобто співвідношення 
показників страху перед успіхом 
та страху перед смертю зменшу-
ються в зв’язку із зростанням 
коефіцієнту співвідношення осо-
бистісної та ситуативної тривож-
ності. 

3) отримані співвідношення 
показників обох статей змен-
шуються тому, що значення по-
казників страху збільшуються. 
Зі збільшення особистісної три-
вожності збільшуються показ-
ники страху перед успіхом та 
страху перед  смертю, а також 
показники депресії;

4) отримані співвідношення 
показників страху перед успіхом 
та страху перед смертю дозволя-
ють екстраполювати ті зміни, які 
існують в студентському серед-
овищі в емоційній сфері. 

Отже, аналіз результатів 
дав можливість визначити фак-
тори, що впливають на ви-
никнення соціального страху 
і тому важливим питанням є 
визначення методів боротьби 
з ним та рекомендації щодо по-
вторного виникнення. Серед 
методів боротьби найефектив-
нішим є метод релаксації та со-
ціально-психологічний тренінг. 
Стан тривоги та страху завжди 
пов’язаний з напруженням, а 
релаксація – це метод направ-
лений на зменшення напруги. 

Він полягає у навчанні клієнта концентру-
ватись на систематичній релаксації різних 
груп м’язів, котре призведе до зниження рів-
ня фізіологічного збудження і комфортного 
відчуття спокою [3, с. 167]. Стосовно методу 
тренінгу, то він має бути спрямованим на зни-
ження напруження, підвищення самооцінки, 
на розвиток соціальних установок, знань, 
умінь та досвіду міжособистісної взаємодії 
[3, с. 173]. Стосовно запобігання виникнення 
страху в майбутньому розглянемо рекомен-
дації щодо актуального соціального стра-
ху – публічних виступів.  Виступаючи перед 
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Рис. 1. Графічний вигляд результатів за методиками 
дослідження серед студентів чоловічої статі

Рис. 2. Графічний вигляд результатів за методиками 
дослідження серед студентів жіночої статі
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аудиторією необхідно сфокусувати погляд на 
двох-трьох людях, які найбільш уважно слу-
хають. Вони допоможуть стабілізувати емо-
ційний стан та нададуть необхідну підтрим-
ку доповідачу. Щоб конструктивно боротись 
зі страхами необхідно усвідомити свій страх, 
як психологічну проблему, яку можливо ви-
рішити. Рекомендується ставити перед со-
бою невеликі цілі, після їх досягнення ви-
никає приємне відчуття невеликої перемоги 
та з’являється бажання діяти далі. Необхідно 
правильно організувати час свого виступу, 
адже страх виникає через невизначеність та 
необхідність імпровізувати. Важливо в кін-
ці робити висновки та виносити позитивний 
досвід з помилок і не переносити негативний 
досвід на майбутні події [3, с. 178-182]. 

Висновок. Таким чином, ми визначили 
наукові джерела щодо виникнення страхів, 
проаналізували результати дослідження сто-
совно факторів, які впливають на формування 
соціальних страхів та запропонували ефек-
тивні методи боротьби з наявними страхами 
студентів.  У ході дослідження ми виявили, 
що індивідуальні характеристики особистос-
ті впливають на прояв соціальних страхів у 
студентів. Ми з’ясували, що в учасників до-
слідження переважають показники за шкалою 
«особистісна тривожність» (К>1), що свід-
чить про наявність тривожності, як стійкої 

характеристики особистості. Особи з підви-
щеною тривожністю більш схильні сприйма-
ти навколишній світ, як небезпечний та за-
грозливий. Ми визначили, що зі збільшенням 
особистісної тривожності збільшуються по-
казники депресії, страху смерті та успіху. Ви-
сокі показники (дівчата – 24,6; хлопці – 21,6) 
за шкалою «депресія» характеризується наяв-
ним негативним емоційним фоном та загаль-
ною пасивністю поведінки. Що стосується 
результатів відносно показників за шкалами 
«страх смерті» та «страху перед успіхом», то 
результати серед осіб чоловічої статі та жі-
ночої відрізняються, а саме чоловіки більш 
схильні до переживання страху смерті (дівча-
та – 76; хлопці – 108), а жінки – страху перед 
успіхом (дівчата – 25; хлопці – 24). На думку, 
М. Хорнер це пов’язано насамперед з тим, що 
страх перед успіхом виникає у здібних жінок, 
орієнтованих на високі досягнення. Він вини-
кає там, де досягнення жінки порівнюються 
з досягненнями визначних чоловіків – друзів 
або коханих. Таким чином, жінки поступа-
ються своїм успіхом, щоб зберегти важливі 
для себе відносини. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, 
що гіпотезу дослідження про існування впли-
ву ґендерних та індивідуальних особливостей 
на формування соціальних страхів у студент-
ської молоді підтверджено.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ  
РІВНЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ПСИХІЧНОЇ 

АДАПТАЦІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
У статті проаналізовано результати емпіричного дослідження, проведеного серед військовослуж-

бовців Збройних сил України. По даним емпіричного дослідження визначено взаємозв’язок рівня нерво-
во-психічної стійкості та психічної адаптації у військовослужбовців які приймали участь у бойових 
діях. Також виявлено вплив ґендерного і вікового складу учасників на стан нервово-психічної стійкос-
ті та проблему психологічної адаптації військовослужбовців.

Ключові слова: військовослужбовці, стрес, психічна травма, стійкість, нервово-психічна стій-
кість, адаптація, нервово-психічна адаптація, бойові дії, вік, ґендерні особливості.

В статье проанализированы результаты эмпирического исследования, проведенного среди воен-
нослужащих Вооруженных сил Украины. По данным эмпирического исследования определена взаи-
мосвязь уровня нервно-психической устойчивости и психической адаптации у военнослужащих при-
нимавших участие в боевых действиях. Также выявлено влияние гендерного и возрастного состава 
участников на состояние нервно-психической устойчивости и проблему психологической адаптации 
военнослужащих.

Ключевые слова: военнослужащие, стресс, психическая травма, устойчивость, нервно-психиче-
ская устойчивость, адаптация, нервно-психическая адаптация, боевые действия, возраст, гендерные 
особенности.

The article analyzes the results of an empirical study conducted among military personnel of the Armed 
Forces of Ukraine. According to the empirical study, the relationship between the level of neuropsychic stabili-
ty and psychological adaptation in the military personnel participating in combat operations was determined. 
Also, the influence of gender and age structure of participants on the state of neuropsychic stability and the 
problem of psychological adaptation of servicemen were revealed.

Key words: servicemen, stress, psychic trauma, stability, neuro-psychic stability, adaptation, neuro-psy-
chic adaptation, fighting, age, gender characteristics.

Актуальність теми дослідження. Участь 
у військових подіях є потужним стресом, що 
призводить до функціональних порушень ор-
ганізму, розвитку соматичних захворювань і 
виникненню патологічних реакцій. Важливо 
також усвідомлювати і те, що у значної части-
ни осіб, які пережили психотравмуючі події, 
проблеми у сфері психічного здоров’я вини-
катимуть неодразу, а можуть з’явитися за де 
який час. У значної частини військовослуж-
бовців Збройних Сил України, які постражда-
ли в результаті участі в збройному конфлікті 
(АТО), спостерігаються психогенні розлади. 
Це вимагає оперативної оцінки їх стану, про-
гнозу розвитку розладів, проведення всіх мож-
ливих лікувальних і реабілітаційних заходів.

Соціально-психологічна адаптація військо-
вослужбовців, які перенесли психотравмую-
чій вплив факторів бойової обстановки, є над-

звичайно актуальною проблемою. Пов’язані 
зі стресом під час військових дій психіч-
ні розлади є одним з головних внутрішніх 
бар’єрів на шляху адаптації до мирного життя.

Об’єктом дослідження є нервово-психіч-
на стійкість та нервово-психічна адаптація 
особистості військовослужбовця.

Предметом дослідження є психологічні 
наслідки участі у бойових діях, які проявляють-
ся у вигляді психічної травми бойового стресу.

Мета дослідження: визначення взаємо- 
зв’язку особливостей нервово-психічної стій-
кості та психологічної адаптації військовос-
лужбовців Збройних Сил України.

Гіпотеза дослідження полягає в припуще-
ні про те, що участь у бойових діях впливає 
на нервово-психічну стійкість військовослуж-
бовців та на психічні адаптаційні можливості 
особистості.
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Завдання дослідження:
1. Провести емпіричне дослідження по 

визначенню особливостей нервово-психічної 
стійкості та психічної адаптації особистості 
військовослужбовця; 

2. Здійснити порівняльний аналіз отрима-
них результатів та сформулювати висновки.

Аналіз літературних джерел і публіка-
цій. Психологічному аналізу поведінки осо-
бистості в екстремальній ситуації присвячені 
праці Ю.А. Александровського, В.Г. Архан-
гельського, В.А. Вяткиної, П.І. Сидорова, 
В.М. Литкіна, М.Ф. Лукманова. Вивченням 
проблеми нервово-психічної стійкості за-
ймалися вітчизняні та зарубіжні дослідни-
ки, зокрема: Г. Сельє, Г. Лазарус, Р. Бернс, 
М. Борневассер, для пояснення психічної 
стійкості використовували термін «стресос-
тійкість». І. Малкіна-Пих, Л. Аболін, В. Бо-
дров, В. Мясников та інші вивчали емоційну 
та психічну стійкість особистості [4].

Проблему адаптації розглядали Г. Балл, 
Ф. Березін (соціальний, біологічний і медич-
ний аспекти); Ф. Василюк (адаптація людини 
до кризових подій життя); К.О. Абульханова-
Славська, Г. Андрєєва, Є. Головаха, А. Нал-
чаджян, Б. Паригін, Т. Титаренко (соціальна 
адаптація) [2].

У вітчизняній військовій науці окремі 
аспекти адаптації військовослужбовців роз-
глядалися в працях А.В. Барабанщикова, 
А.Д. Глоточкін, Л.Ф. Залізняка, В.Л. Ма-
рищук, В.Ф. Перевалова, Я.В. Подоляка, 
Е.П. Утлік, Н.Ф. Феденко та інші. 

Виклад основного матеріалу. Людський 
організм володіє високими резервами стій-
кості, що зумовлено взаємодією всіх його 
систем, цілісністю, спроможністю до адапта-
ції і компенсації у всіх ланках, а також станом 
відносної динамічної стабільності. Резерви 
організму людини надзвичайно високі. Це дає 
змогу виживати людині як біологічному виду 
в складних швидкозмінних умовах. Стійкість 
тлумачать як здатність організму до тривало-
го виконання будь-якої роботи без помітного 
зниження працездатності. 

Нервово-психічна стійкість – сукупність 
вроджених (біологічно обумовлених) і при-
дбаних особистісних якостей, мобілізацій-

них ресурсів і резервних психофізіологічних 
можливостей організму, що забезпечують 
оптимальне функціонування особистості у не-
сприятливих умовах професійного середовища 
[1]. Водночас нервово-психічну нестійкість 
розуміють як схильність індивіда до зривів у 
діяльності нервової системи при значному пси-
хічному та фізичному напруженні. Це поняття 
включає в себе різні передхворобливі стани 
(крайні варіанти психічної норми) з прихова-
ною, ще не вираженою, або помірно вираже-
ною, але компенсованою формою перебігу [1]. 

Проблема психічної стійкості сьогодні має 
велике значення, адже задля повноцінного 
та ефективного функціонування військовос-
лужбовець має залишатися стійким, врівно-
важеним, гармонійним, мати високу працез-
датність та повноцінне психічне здоров’я. 
В екстремальних умовах порушується звич-
ний режим праці та відпочинку людини. 
У важких екстремальних ситуаціях психічні 
та інші перевантаження досягають меж, за 
якими можуть слідувати перевтома, нерво-
ве виснаження, цілковитий зрив діяльності, 
афективні реакції. Вплив екстремальних умов 
складається не тільки з прямої, безпосеред-
ньої загрози життю людини, але й опосеред-
кованої, пов’язаної з очікуванням її реалізації.

Проблема адаптації військовослужбов-
ця до постійних змін навколишнього серед-
овища має надзвичайну актуальність. Це 
пов’язано з тим, що саме процес адаптації 
визначає можливості людини стосовно вижи-
вання та діяльності в умовах підвищеної стре-
согенності зовнішнього середовища, що по-
стійно змінюється. Недостатня адаптованість 
до дії різноманітних стресорів призводить як 
до зниження ефективності діяльності військо-
вослужбовця, так і до виникнення різнома-
нітних нервово-психічних і психосоматичних 
захворювань. У найбільш загальному змісті 
адаптацію можна визначити як процес її при-
стосування до зміни умов життєдіяльності.

Психічну адаптацію можна визначити як 
процес установлення оптимальної відповід-
ності особистості і навколишнього середови-
ща в ході здійснення діяльності, що властива 
людині, яка дозволяє індивіду задовольняти 
актуальні потреби і реалізовувати пов’язані 
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з ними значущі цілі (при збереженні психіч-
ного й фізичного здоров’я), забезпечуючи 
в той же час відповідність психічної діяльнос-
ті людини, її поведінки вимогам середовища 
[2]. Поняття «адаптація» – одне з основних 
у дослідженні процесу психотравмування і 
наступної реабілітації. Завдяки процесу адап-
тації досягається оптимізація функціонуван-
ня систем організму і збалансованість його 
в системі «людина-середовище». Адаптація – 
це одночасно рівновага між середовищем і 
організмом і процес пристосування до умов 
середовища, що змінюються. Адаптивність 
особистості визначається ступенем розвитку 
в неї здатності до психічної регуляції. Резуль-
татом порушення процесу адаптації є ряд пси-
хічних розладів, зокрема, постстресовий пси-
хічний розлад (ПТСР).

Результати емпіричного дослідження. 
Для вивчення особистісної сфери військовос-
лужбовців нами були взяті такі методики: 

1. Методика визначення нервово-психіч-
ної стійкості та ризику дезадаптації в стресі 
«Прогноз» (НПС). Методика призначена для 
початкового орієнтовного виявлення осіб 
з прикметами нервово-психічної нестійкос-
ті. Вона дозволяє виявити окремі початкові 
симптоми порушень особистості, а також оці-
нити вірогідність їх розвитку й прояву в по-
ведінці та діяльності людини.

2. Тест «Нервово-психічної адаптації» 
(НПА) автор І. Н. Гурвіч. Дана методика ви-
користовується для виявлення рівня нерво-
во-психічної адаптації шляхом встановлення 

наявності і виразності в індивіда деяких пси-
хіатричних сиптомів. Тест направлений на ви-
явлення у досліджуваних однієї з п’яти груп 
психічного здоров’я: І група – здорові; ІІ гру-
па – майже здорові зі сприятливими прогнос-
тичними ознаками; ІІІ група – майже здорові 
з несприятливими прогностичними ознаками 
(перед патологія); ІV група – легка патологія; 
V група – явна патологія.

Учасники емпіричного дослідження.
В емпіричному досліджені прийняли 

участь військовослужбовці, які були задіяні 
у проведенні антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей 
України. Всього добровільно було обстежено 
120 осіб у віці від 20 до 52 років, з них 78 чо-
ловіків (65%), жінок – 42 (35%). Із них 70 осіб 
мають статус УБД 58,3% – 18 жінок (15%) та 
52 чоловіків (43,3%); та 50 осіб не мають ста-
тусу УБД 41,7% – 24 жінки (20%) та 26 чоло-
віків (21,7%).

Для подальшого аналізу результатів ем-
піричного дослідження всі учасники були 
об’єднані в 2 групи: І група – військові, що ма-
ють статус УБД, ІІ група – військові не мають 
УБД. Також були розділені на групи по віку 
та по ґендерним ознакам (статті). Військовос-
лужбовці, які приймали участь у бойових діях 
жінки до 30 років склали 4,17%, жінки понад 
30 років 10,83%, чоловіки до 30 років 11,66%, 
та понад 30 років 31,67%. Ті хто не мають 
статусу УБД жінки до 30 років 6,67%, понад 
30 років 13,33%, чоловіки до 30 років 14,17%, 
понад 30 років 7,5%.

Таблиця 1 
Середні значення нервово-психічної стійкості та нервово-психічної адаптації  

в залежності від складу та статусу УБД

№  
п/п Найменування

Значення НПС 
І група статус 

УБД

Значення НПС 
ІІ група Не має 

статусу УБД

Значення НПА 
І група статус 

УБД

Значення НПА 
ІІ група Не має 

статусу УБД

1 військовослужбовці жінки 
віком до 30 років включно 3 7 28 15

2 військовослужбовці жінки 
віком понад 30 років 4 6 25 24

3
військовослужбовці 

чоловіки віком до 30 років 
включно

4 6 41 11

4 військовослужбовці чоло-
віки віком понад 30 років 4 7 21 10

Середні значення 3.75 6.5 28.75 15
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Результати проведення дослідження на ви-
явлення нервово-психічної стійкості, ризику 
дезадаптації військовослужбовців в стресо-
вих ситуаціях наведені на рисунку 1.

Аналізуючи результати дослідження за 
методикою «Прогноз», виявлено що військо-
вослужбовці І групи, які приймали участь у 
бойових діях мають задовільний рівень нер-
вово-психічної стійкості 3-4 бали за оцін-
кою результатів, прогноз малосприятливий, 
можливі прояви нервових зривів у ситуаціях 
службової діяльності, особливо в екстремаль-
них умовах. У військовослужбовців ІІ гру-
пи, які не приймали участь у бойових діях 
хороший рівень нервово-психічної стійкості 
6-7 балів, прогноз сприятливий, зриви мало 
вірогідні. По результатам емпіричного до-
слідження виявили закономірність впливу на 
рівень нервово-психічної стійкості прийнят-
тя участі військовослужбовцями у бойових 
діях. Також визначили вплив, ґендерного та 
вікового складу учасників на стан нервово-
психічної стійкості військовослужбовців, які 
приймали участь у бойових діях. Найнижчий 
рівень нервово-психічної стійкості 3 бали 
у  жінок військовослужбовців віком до 30 ро-
ків, що мають статус УБД, а найвищий 7 балів 
у жінок цієї ж вікової групи до 30 років, які 
не мають статус УБД. Це свідчить про те що 
у жінок після важкої психічної травми ризик 
схильності до виникнення психічних розладів 

та розвитку ПТСР вище ніж у чоловіків. Будь-
яка війна несе психологічні наслідки для лю-
дини, особливо для жінок, які приймали без-
посередню участь у бойових діях.

За результатами дослідження нерво-
во-психічної адаптації виявили, що рівень 
НПА у жінок І групи які приймали участь у 
бойових діях з віком незначно збільшуєть-
ся, а у чоловіків – значно зменшується. Вій-
ськовослужбовці даної групи відносяться  
до ІІІ-ої (предпатологія) та ІY-ої (проява ви-
раженої патології) групи НПА. Рівень НПА 
у жінок ІІ групи які не мають статус УБД з 
віком незначно збільшується, а у чоловіків –  
незначно зменшується. Всі військовослуж-
бовці даної групи відносяться до І-ої (здо-
рові люди) та ІІ-ої (практично здорові люди 
з сприятливими прогностичними ознаками) 
групи НПА. Таким чином, з вище наведених 
результатів проходження тесту нервово-пси-
хічної адаптації Н.І. Гурвич виявили залеж-
ності рівня нервово-психічної адаптації від 
ґендерних, вікових особливостей людини та 
від прийняття даними військовослужбовцями 
участі у бойових діях.

Порівняльний аналіз отриманих резуль-
татів по двом методикам допомагає виявити 
окремі початкові симптоми порушень особис-
тості з прикметами нервово-психічної нестій-
кості, а також оцінити вірогідність їх розвитку 
й прояву в поведінці та діяльності військовос-
лужбовців, та ризику дезадаптації до умов 
мирного життя. 

Висновки. Підводячи підсумок, на основі 
узагальнення одержаних результатів, можна 
зробити висновки щодо взаємозв’язку впли-
ву на рівень нервово-психічної стійкості та 
психічної адаптації прийняття участі вій-
ськовослужбовцями у бойових діях. Наслідки 
стресових подій збройних конфліктів мають 
величезний вплив на учасників бойових дій – 
військовослужбовці, виконуючи особливі 
функції, виявляються найбільш уразливими 
у фізичному й психічному відношеннях і не-
суть основну вагу всіх наслідків збройних 
конфліктів. Діагностика психічних станів, 
рівня нервово-психічної стійкості та психіч-
ної адаптації, має бути основним змістом ро-
боти в ході медико-психологічного обстежен-
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Рис. 1. Вікові та ґендерні (статеві) 

особливості нервово-психічної стійкості 
та нервово-психічної адаптації 

військовослужбовців які мають і не мають 
статус УБД
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ня військовослужбовців після їх повернення 
з районів бойових дій. При цьому особлива 
увага має бути приділена проведенню групо-
вих і індивідуальних бесід, в ході яких необ-
хідно зорієнтувати в проблемах, що виника-

ють в процесі реадаптації учасників бойових 
дій до звичайних умов життєдіяльності. Пси-
хологічна допомога повинна сприяти успіш-
ній адаптації військовослужбовців до нових 
умов життя.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТОКУ КОМУНІКАТИВНИХ  
ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Стаття розглядає особливості розвитку комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного 
віку. Актуальність вивчення даної проблеми пов’язана з розвитком готовності дитини до ефектив-
ної комунікативної взаємодії з навколишнім світом і розвитку здатності сприйняття, розуміння 
іншої людини. 

Ключові слова: комунікація, комунікативні здібності, молодший школяр.

Статья рассматривает особенности развития коммуникативных способностей детей младше-
го школьного возраста. Актуальность изучения данной проблемы связана с развитием готовности 
ребенка к эффективному коммуникативному взаимодействию с окружающим миром и развитию спо-
собности восприятия, понимания другого человека. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные способности, младший школьник.

The article considers the peculiarities of the development of communicative abilities of children of pri-
mary school age. The urgency of studying this problem is related to the development of the child’s readiness 
for effective communicative interaction with the surrounding world and the development of the ability to 
perceive and understand another person. 

Key words: communication, communicative abilities, junior school child.

На сучасному етапі розвитку суспільства 
формування навичок ефективної комуніка-
тивної взаємодії з навколишнім світом є необ-
хідною умовою розвитку соціально-активної 
особистості, яка вміє продуктивно співпра-
цювати з іншими людьми.

Ефективність цієї діяльності часто за-
лежить від якості обміну інформації, що в 
забезпечується наявністю необхідного і до-
статнього комунікативного досвіду суб’єктів 
відносин. Чим раніше освоюється цей досвід, 
тим багатший арсенал комунікативних засо-
бів, тим успішніше реалізується продуктивна 
взаємодія. Отже, самореалізація і самоактуа-
лізація особистості в соціумі безпосередньо 
залежить від рівня сформованості її комуніка-
тивних навичок і умінь.

Комунікативні здібності у вітчизняній пси-
хології вивчали А.Г. Ковалев, Г.С. Васільєв, 
Г.М. Андрєєва [1], К.К. Платонов, Л.И. Уман-
ский, М.І. Лісіна, А.А. Бодалев, А.А. Кідрон, 
А.В. Батаршев.

А.А. Кідрон визначав комунікативні зді-
бності, як «загальну здатність, що пов’язана 
з різноманітними підструктурами особис-
тості, яка проявляється в навичках суб’єкта 

спілкування вступати в соціальні контакти, а 
також досягати мети в міжособистісних відно-
синах, регулювати ситуації, які повторюються 
при взаємодії, а також досягати в міжособис-
тісних відносинах комунікативні цілі» [6].

Він вважав що, здатність особистості до 
комунікації в найбільш загальному вигляді 
виражається в здатності вступати в різні ролі, 
входити в соціальні зв’язки з іншими людь-
ми, здатність встановлювати взаєморозуміння 
в різноманітних умовах інтеракції і на різних 
рівнях обміну інформацією, здатність збері-
гати на протязі спільної взаємодії внутрішню 
автономію, вміння переконувати партнерів 
змінити поведінку [6].

Спираючись на позиції багатьох дослідни-
ків (Г.С. Васильєв, В.А. Крутецкий, А.Н. Ле-
онтьєв, А.К. Петровський, Б.М. Тєплов та ін.) 
і спираючись на розуміння комунікативних 
здібностей як стійких сукупностей індивіду-
ально психологічних особливостей людини, 
які існують на основі комунікативних схиль-
ностей і визначальною успішністю оволодін-
ня комунікативною діяльністю, можуть бути 
виділені основні і додаткові компоненти ко-
мунікативних здібностей.
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Виходячи зі структури комунікативних 
здібностей, запропонованої Г. С. Васильєвим 
[3], до провідних властивостей комунікатив-
них здібностей відносяться: гностичні – як 
здатність людини розуміти інших людей, яка 
включає в себе такі компоненти, як прагнення 
до розуміння інших, уміння слухати партне-
ра по спілкуванню, спостережливість, вірна 
інтерпретація інтонацій, міміки, сенсу слів і 
т. д .; експресивні – як здатність до самови-
раження своєї особистості, що включає такі 
елементи, як прагнення бути зрозумілим ін-
шими, правдивість, культура мови, довіру до 
партнерів, орієнтація в своїх якостях та інш.; 
інтеракційну – як здатність до ефективного 
обміну інформацією при взаємодії, що вклю-
чає вимогливість, ввічливість, такт, дисци-
плінованість, рішучість і т. д. До допоміжних 
властивостей – товариськість (що включає 
прагнення до контакту і наявність позитивних 
емоцій в процесі комунікації), емпатію (що 
включає прояви співчуття, вміння втішити, 
розділити емоційний стан іншої людини), со-
ціально-психологічну адаптацію (що включає 
вміння пристосовуватися до різних соціаль-
них ситуацій, адекватно поводитися в незна-
йомій ситуації), культуру мови (у тому числі 
вміння використовувати мову для вираження 
власних потреб і почуттів, для отримання не-
обхідної інформації).

Важливою передумовою становлення 
особистості є здібності, тобто психологічні 
особливості індивіда, що містять у собі по-
тенціал успішного виконання певних видів 
діяльності.

Великий внесок у розробку теорії здібнос-
тей вніс Б.М. Тєплов. Він показав, що зді-
бності проявляються в динаміці отримання і 
формування знань, умінь і навиків в умовах 
конкретної діяльності. Але здібність ні в яко-
му разі не тотожна діяльності і не зводиться 
до психологічних утворень, якими є знання, 
вміння та навички. Від здібностей залежать 
якість виконання діяльності, її успішність і рі-
вень досягнення поставлених цілей [2].

Перш ніж дати визначення поняттю «зді-
бність», розглянемо основні ознаки цього по-
няття. Б. М. Тепловим виділено три основних 
його ознаки [10, с. 20-21].

По-перше, під здібностями розуміються 
індивідуально-психологічні особливості, що 
відрізняють одну людину від іншої. Ці зді-
бності мають психологічну природу і зміню-
ються від одного індивідуума до іншого – ін-
дивідуальні психологічні особливості.

По-друге, здібностями називають не усі ін-
дивідуальні психологічні особливості, а лише 
ті, які мають позитивний вплив на результат 
виконання будь-якої конкретної діяльності.

По-третє, поняття «здібність» не зводиться 
до психологічних утворень (знань, умінь, нави-
чок), які вироблені в даної конкретної людини.

Виходячи з перерахованих вище ознак, 
можна дати наступне визначення поняттю 
«здібність».

Здібності – це індивідуально-психологічні 
особливості особистості, що є умовою успіш-
ного виконання тієї чи іншої продуктивної ді-
яльності [2, с. 6].

Молодший шкільний вік, як показує наш 
досвід, – це оптимальний період активного 
навчання соціальної поведінки, мистецтва 
спілкування між дітьми різної статі, засвоєн-
ня комунікативних і мовленнєвих умінь, спо-
собів розрізнення соціальних ситуацій.

По-перше, зі вступом до школи дитина від-
криває для себе нове місце в соціальному про-
сторі людських відносин. У нього з’являються 
постійні обов’язки, пов’язані з навчальною ді-
яльністю. Близькі дорослі, вчитель, навіть сто-
ронні люди спілкуються з дитиною як з люди-
ною, що взяли на себе зобов’язання вчитися. 
Як відзначають Д.Б. Ельконін і В.В. Давидов, 
дитина в початковій школі засвоює спеціаль-
ні психофізичні і психічні дії, які повинні об-
слуговувати лист, арифметичні дії, читання, 
фізкультуру, малювання, ручна праця та інші 
види навчальної діяльності. На її основі при 
сприятливих умовах навчання і достатньому 
рівні розумового розвитку дитини виникають 
передумови до теоретичного свідомості і мис-
лення [11, с. 34; 5, с. 85].

По-друге, крім засвоєння спеціальних ро-
зумових дій дитина під керівництвом учителя 
починає пізнавати зміст основних форм люд-
ської свідомості (науки, мистецтва, моралі 
і ін.) і вчиться діяти відповідно до традицій і 
нових соціальними очікувань людей.
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По-третє, школа пред’являє до дитини нові 
вимоги щодо мовного розвитку: під час від-
повіді на уроці мова має бути грамотною, ко-
роткою, чіткою по змісту, виразною; при спіл-
куванні мовні побудови повинні відповідати 
сформованим в культурі очікуванням, і це має 
істотне значення для формування комуніка-
тивних здібностей. Дитина змушена брати на 
себе відповідальність за свою мову і правиль-
но її організовувати, щоб встановити відноси-
ни з вчителем і однолітками.

Продовжуючи дослідження цієї галузі 
дитячої психіки, В.С. Мухіна зазначає, що  
в сфері «дитина – дорослий» і «дитина – бать-
ки» виникають нові відносини «дитина – вчи-
тель», що піднімають дитину на новий рівень 
суспільних вимог до його поведінки. [7, с. 45].

О.Є. Сапогова зазначає, що особливості 
навчальної діяльності молодших школярів 
створюють умови для формування їх комуні-
кативних здібностей. Інакше кажучи, навчаль-
на діяльність повертає дитину на саму себе, 
вимагає рефлексії, оцінки того, «ким я був» і 
«ким я став». Процес власної зміни, рефлексія 
на себе виділяється для самого суб’єкта як но-
вий предмет [9, с. 36].

Важливим етапом у розвитку молодших 
школярів є формування так званої соціаль-
ної мови, в якій міститься спроба повідомити 
щось іншій людині. Спостерігаючи за розмо-
вами дітей, Ж. Піаже з’ясував, що соціальна 
мова протистоїть егоцентричній, яка не розра-
хована на спілкування з іншими. Довгі розмо-
ви з самим собою в присутності інших учений 
назвав колективним монологом. Він вважав, 
що процес складається в «поступовому пере-
ході від егоцентричної мови, з властивим їй 
колективним монологом, до соціалізованої 
– мови, що зв’язує дітей в процесі їх спілку-
вання» [8, с. 65]. Л.С. Виготський вважав, що 
«егоцентрична мова направляє розвиток ди-
тячого мислення і діяльності, допомагаючи 
дитині у вирішенні завдань перш, ніж вона, 
подібно дорослим, опанує внутрішньою про-
мовою» [4, с. 89]. Він довів, що егоцентрична 
мова не зникає, а «зливається з думкою», пе-
ретворюючись у внутрішню мову. Коли мис-
лення і мова зливаються повністю, дитині для 
управління своїми діями не обов’язково про-

мовляти вголос ся собі команди, замість цьо-
го вона використовує беззвучну внутрішню 
мова. Це відбувається і в тих випадках, коли 
дитина вирішує соціальні проблеми пове-
дінкового характеру, наприклад при переході 
вулиці, в конфліктних ситуаціях, що відбува-
ються в грі, і т.д. Отже, формування комуні-
кативних здібностей дитини відбувається на 
основі оволодіння засобами мови: вміння 
вільно висловлювати свої думки мовними за-
собами, використовуючи при цьому різні типи 
пропозицій, дотримання логіки переданої ін-
формації, оскільки найважливішим чинником 
становлення комунікативної діяльності є по-
треба і вміння користуватися мовними засо-
бами в мовній практиці.

По-четверте, саме в молодшому шкіль-
ному віці відбувається перебудова відносин 
з людьми. Саме в колективному житті вини-
кає індивідуальна поведінка. Дві сфери соці-
альних відносин «дитина – дорослий» і «ди-
тина – діти» взаємодіють один з одним через 
ієрархічні зв’язки [4, с. 125].

Для успішної соціальної адаптації молод-
ших школярів необхідно закласти основи 
формування таких особистісних якостей, як 
контактність, емпатійність і доброзичливість. 
Під контактністю ми розуміємо вміння дітей 
вступати в продуктивні взаємини з доросли-
ми і однолітками. Це проявляється в умінні 
бути активним в бесіді; не боятися першим 
починати спілкування з незнайомими дітьми, 
з учителем, використовуючи при цьому зна-
ння етикету; вступати в спільну діяльність 
з однолітками (ігрову, пізнавальну, трудову і 
т.д.) і проявляти в ній ініціативу і творчість; 
самостійно вирішувати конфліктні ситуації. 
Контактність є основою для співпраці і фор-
мування комунікативних здібностей. Емпатій-
ність полягає в співпереживанні і співчутті. 
Доброзичливість проявляється в умінні при-
ймати однолітків такими, якими вони є; здат-
ності слухати і чути іншого, намагатися зрозу-
міти співрозмовника..

У дітей, які психологічно не готові до шко-
ли, часто відсутні вчасно сформовані відповід-
ні якості і вміння. Їх поведінка характеризу-
ється неорганізованістю: вони або надмірно, 
безладно активні, або, навпаки, надзвичайно 



61

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

повільні, безініціативні, замкнуті. Такі діти 
погано усвідомлюють специфіку спілкування 
і тому часто неадекватно поводяться. В іграх 
вони порушують правила, конфліктують. Це 
ускладнює процес розвитку у них комуніка-
тивних здібностей, а отже, і соціалізації.

Таким чином, з початком навчання в шко-
лі у дитини складаються передумови фор-
мування важливих соціальних якостей, що 
сприяють його успішної соціальній адаптації. 

Розвиток комунікативних здібностей молод-
ших школярів є однією з основних і найбільш 
важливих завдань освіти, бо дає змогу вести 
продуктивний діалог на елементарному рівні, 
підтримувати контакт, спілкування, слухати 
співрозмовника, а рівень розвитку даних зді-
бностей впливає в подальшому не тільки на 
результативність навчання дітей, а й на про-
цес їх соціалізації та розвитку особистості 
в цілому.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Андреева Г.М. Социальная психология,- М: Аспект Пресс, 1999. –375 с.
2. Батаршев А. В. Диагностика способности к общению. – СПб.: Питер, 2006. – 176 с: ил. 
3. Васильев Г.С. Проблема коммуникативных способностей членов первичных учебно-

воспитательных коллективов: автореф. дис. канд. псих. наук / Г.С. Васильев. – М., 1997.
4. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М. : Просвещение, 1991. – 480 с.
5. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.
6. Кидрон А.А. Коммуникативная способность и ее совершенствование: Дис. канд.психол.наук. 

СПб., 1991.
7. Мухина В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина. – М. : Академия, 2002. – 432 с.
8. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка / Ж. Пиаже. – М., 1994.
9. Сапогова Е.Е. Своеобразие переходного периода у детей 6–7-летнего возраста / Е.Е. Сапогова // 

Вопросы психологии. – 1986. – № 4.
10. Теплов Б. М. Избранные труды: В 2 т. М.: Педагогика, 1985. Т. 1.
11. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника / Д.Б. Эльконин. – М., 1974. – 64 с.



62

№ 15 / 2018 р.
♦

Дацюк І.В.
магістрант кафедри практичної психології та педагогіки

Хмельницького національного університету

Ханецька Н.В.
кандидат психологічних наук,

доцент кафедри практичної психології та педагогіки
Хмельницького національного університету

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ  
НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

В статті обговорюється вплив соціальних умов на становлення підлітка, як особистості.
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В статье рассматривается влияние социальных условий на становления личности подростка.
Ключевые слова: социализация, личность, подросток, ценностные ориентации личности, самосо-

знания подростка.

The paper describes the influence of social conditions on the formation of a personality of teenager 
Key words: influence, social conditions, formation, personality, teenager.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. В підлітковому віці активується потре-
ба в соціалізації тому, що закладаються моде-
лі поведінки, формується коло спілкування і 
також сфера пошуку контактів враховуючи 
особисті інтереси. Все це стає базою станов-
лення особистості підлітка. 

Варто відзначити, що границя, де почи-
нається і де закінчується формування осо-
бистості визначити важко. Деякі автори 
стверджують, що властивості особистості 
зароджуються ще в дитинстві, темперамент і 
характерологічні особливості переломлюють-
ся через них і видозмінюються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в публікацій в яких започатковано вирішення 
даної проблеми та на які опираються автори. 
За визначенням Л.Н. Собчік [9, c. 54] осо-
бистість – це відкрита зовнішньому досвіду 
саморегулююча система, яка містить такі під-
структури як: мотиваційна направляюча, емо-
ційна сфера (стиль співчуття), стиль мислення 
(інтелектуальні задатки, спосіб накопичення, 
переробки та відтворення інформації), спо-
сіб спілкування з оточенням (індивідуальний 
стиль міжособистісної поведінки). У вітчиз-
няній психології проблему спілкування дослі-

джували Л.С. Виготський [2], И.Ю. Кулагіна 
[4], В.С. Мухіна [6], В.С. Макаренко [5].

Мета статті. Таким чином, ми розгляда-
ємо особистість, як систему, яка відкрита до 
зовнішніх впливів і реагуюча на зміну серед-
овища, в рамках індивідуального діапазону 
зміни, що робить структуру особистості адап-
тивною і витривалою до стресу [9 , с. 23 ].

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Індивідуальні властивості, які є в кожної 
людини, певним чином переробляють інфор-
мацію про навколишнє середовище і відо-
бражають за собою певний стиль поведінки.  
Ця вибірковість в оцінці зовнішніх подій при-
водить до формування при подібних умовах 
соціального середовища свій власний непо-
вторний особистісний стиль. 

В основі цього стилю лежить ведуча тен-
денція чи декілька тенденцій, які об’єднують 
всі рівні особистості від фізіологічних харак-
терологічних особливостей до соціальної на-
правленості і ієрархії цінностей людини.

В свою, чергу соціальні цінності підлітків 
є відображенням сучасного соціального роз-
витку.

Ціннісна основа закладається ще в шкіль-
ному віці, але усвідомити та проявити їх 
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мовними можливостями діти можуть, тільки 
в підлітковому віці.

Одна з важних форм цінності – це ідеал. 
Цінність в якості ідеального усвідомлюєть-
ся, як об’єктивно бажаного положення речей. 
Ідеал є чимось недосяжним, але при цьому лі-
нія поведінки вибудовується відповідно с тим, 
як він уявляє свій ідеал.

Де які науковці роздивляються поняття 
цінності, як близьке до поняття значимості 
і сенсу вважаючи, що цінність володіє реаль-
ною рушійною силою. Другі користуються 
поняттям ціннісних орієнтирів, як основних 
елементів системи відношення людини до со-
ціального світу, визначаючи стратегію соці-
ального життя особистості. Підліток «вбирає» 
вибіркові цінності при сприйнятті образів.

Сильним регулятором людської поведінки 
являється цінність, тобто уявлення про те, що 
є святим для людини, групи людей чи сус-
пільства в цілому. Кожна людина намагаєть-
ся усвідомити свої дії вистроїти відношення 
до існуючих цінностей та норм. Так заклада-
ється світобачення людини.

Повернемося до психологічної характе-
ристики підлітка, ми можемо тепер зрозуміти 
ту психологічну функцію, яку виконує в фор-
муванні його особистого утворення світоба-
чення, і перш за все система його моральних 
поглядів і переконань. Моральне світобачення 
втілює в себе етичні прагнення учнів і таким 
чином організує поведінку дітей. Моральне 
світобачення починається ще за довго до стар-
шого шкільного віку. Це розвивається за ра-
хунок розвитком в підлітка ідеальних образів 
людей, на яких вони хотіли б бути схожими 
[1, c. 176].

Таким чином, саме в підлітковому віці на 
базі якісних змін всього психологічного життя 
ломиться і перебудовується все попереднє від-
ношення дитини до світу і самого себе, перш 
за все до самого себе. В підлітковому віці на 
базі якісно нового характеру структури і скла-
ду діяльності в дитини розвивається свідома 
поведінка, робляться рішучі дії з дитинства 
до нового етапу психологічного і соціального 
розвитку. 

Багато авторів підкреслюють значення під-
літкового віку для розвитку самосвідомості, 

яке Л.С.Виготський вважав основним новоут-
воренням цього віку. З’являється свідоме «Я», 
виникає рефлексія усвідомлення своїх моти-
вів, моральні конфлікти і етичність самооцін-
ки, інтимізація внутрішнього життя, це деякі 
феноменальні прояви самосвідомості в цьому 
віці [2, c. 3]. 

Цей період вважається критичним чи на-
віть період виникнення самопізнання в за-
гальній її цілісності. Згідно С.Л. Рубінштей-
на, процес формування самопізнання протікає 
від наївного незнання по відношенню самого 
себе, до все більш глибокого самопізнання 
з’єднуючих в собі більш певний, а де коли різ-
ко змінної самооцінки. В процесі цього роз-
витку центр тяжіння для підлітків все більше 
переноситься до внутрішньої сторони, від ві-
дображення більш чи менш виняткових рис 
до характеру в цілому [8, c. 45].

В підлітковому віці послідовно прояв-
ляються дві особливі форми самопізнання:  
почуття дорослішання і «Я-Концепція». Ана-
лізуючи різні підходи до вивчення почуття 
дорослості можливо виділити два основних: 
біологічний і культурно-історичний. В рам-
ках біологічного працював С. Хол, З. Фройд 
та інші. 

З позиції культурно – історичного підходу 
проблема підліткової дорослості вивчалася 
Л.С. Виготським, Д.Б. Ельконіним, Т.В. Дра-
гуновою та іншими. Основна проблема, яка б 
постає в результаті вивчення – це становлення 
в підлітка почуття дорослості. Проблема по-
лягає в тому, щоб в умовах шкільної освіти 
забезпечити таку організацію навчального 
процесу, яка б дозволила підлітку дійсно ре-
алізувати своє дорослішання, як приєднання 
себе до дорослого життя [10, c. 78]. Такою 
діяльністю для підлітка виступає діяльність 
спілкування. Ця діяльність проявляється, як 
головна в підлітковому віці . Для того, що б 
увійти дитині в доросле життя, його особис-
та діяльність має бути організована по моде-
лі дорослого життя. Таке прагнення підлітка 
мотивоване суспільством, як чим скоріше 
приєднання дитини в економічне життя сус-
пільства. Для підлітка це здійснення має ста-
ти результатом його особистого рішення, це 
має мати для підлітка цінність його особистої 
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діяльності, а не запропонованої із зовні. Але 
в даний час, як не прикро, дитина набуває не 
почуття дорослості, а скоріш за все почуття 
дорослої неповноцінності. В рамках діяль-
ністного підходу Д.Б. Ельконіна з колегами 
вдалося показати, що саме на початку підліт-
кового віку діяльність спілкування, свідоме 
випробовування з особистим відношенням 
до інших людей (пошук друзів конфлікти змі-
на коло оточуючих відстоювання своєї точки 
зору та інше) виділяється в відносно само-
стійну частину життя підлітка. Новоутворен-
ня, які виникають у підлітка по мірі оволо-
діння спілкуванням являє собою так назване 
почуття дорослості – особлива форма дозрі-
вання свідомості [10, c. 112].

З розвитком самопізнання пов’язанні ви-
никаючі в підлітковому віці схильності до 
усамітнення, почуття самотності, нерозумін-
ня і смутку. Це нові почуття, не властиві дітям 
молодшого віку, проявляються в афективних 
розладах і проявляються не очікувано під час 
замкнутості. Образ «Я», який створив в сво-
їй свідомості підліток, різноманітний. В ньо-
му відображаються вся цінність його життя. 
Фізичне «Я», тобто уява про власну зовніш-
ність, привабливість, уява про свій розум, за-
датках в різних сферах, про силу характеру, 
комунікабельності, доброту та інших якос-
тях, поєднуючись утворюють великий пласт 
«Я-Концепції» – так зване реальне «Я», піз-
нання себе, своїх різних якостей призводить 
до формування когнітивного компонента 
«Я-Концепції». З ним пов’язані, ще дві – оці-
ночна та поведінкова. Для підлітків важливо 
не тільки знати, який він є на справді, а і на-
скільки значущі його індивідуальні особли-
вості. Оцінка якості залежить від системи 
цінностей, отриманих головним чином з сім’ї 
і однолітків. Крім того, уявлення про себе 
має відповідати відповідний стиль поведін-
ки. Коли образ «Я» достатньо стабілізувався, 
а оцінка значущої людини чи вчинок самого 
підлітка йому суперечить, часто вмикається 
механізм психологічного захисту.

Крім реального «Я», «Я-Концепцій» вклю-
чає в себе ідеальне «Я». При високому рівні 
вимог і недостатній свідомості своїх мож-
ливостей ідеальне «Я» може вагомо відріз-

нятися від реального. Тоді переживання під-
літком роз’єднання між ідеальним образом 
і дійсним своїм становищем призводить до 
невпевненості в собі, що зовні може вирази-
тись в впертості, агресивності, образливості. 
Коли ідеальний образ уявляється досяжним, 
він спонукає до самовиховання.

Підліток не тільки мріє про те, яким він 
буде в найближчому майбутньому, але й на-
магається розвинути в собі бажанні якості. 
Самовиховання стає можливим в цей пері-
од завдяки тому, що в підлітка розвивається 
саморегуляція . Зрозуміло, що далеко не всі 
вони здатні проявити наполегливість, силу 
волі і терпіння, щоб повільно просуватися до 
створеного ними самими ідеалу. Крім того, 
в багатьох зберігається дитяча надія на чудо, 
що все вирішиться як в казці по волі чарівної 
палички. Замість того щоб діяти, підліток за-
нурюється в світ фантазій. В кінці підлітко-
вого віку, на границі з ранньою юністю, уява 
про себе стабілізується і утворюють цілісну 
систему – «Я-Концепцію». В частини дітей 
«Я-Концепція» може формуватися пізніше, 
в старшому шкільному віці. Але в любому ви-
падку – це важливий етап в розвитку особис-
тості підлітка .

Таким чином, психологічний розвиток ди-
тини формування його особистості може бути 
зрозуміло в рамках його соціалізації, тобто 
засвоєння ним ресурсу накопиченого людьми 
соціального досвіду. Але «зразки», з якими зу-
стрічається на шляху свого розвитку підліток, 
зовсім неоднозначні. Ці образи можуть являти 
собою, як творчі складові, накопичену діяль-
ність людей, сприяють прогресу суспільства, 
і також як продукт негативного досвіту, уяв-
ляти собою брехливі погляди і принципи, за-
старілі традиції, негативні якості особистості 
та інше. І якщо процес соціалізації проходить 
стихійно, неконтрольовано, то немає ніякої 
гарантії, що він буде направлений на засвоєн-
ня кращих, а не гірших зразків. З звідси вихо-
дить, що соціалізація підлітка, весь процес пе-
ретворення його з несвідомого в психологічно 
зрілого і морально повноцінного члена сус-
пільства, має проходити під контролем вихо-
вання. А саме це і є активне і цілеспрямоване  
керування формуванням людської особистості.
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Говорячи про вплив суспільних умов на 
становлення особистості підлітка неможли-
во не торкнутися питання переорієнтації під-
літка з батьків, вчителів і взагалі зі старших 
на однолітків, більш чи менш рівних собі по 
становищу [3, c. 267].

 Ця переорієнтація може проходити по-
вільно і послідовно чи імпульсивно і бурно, 
вона по різному виражена в різних сферах 
діяльності, але вона обов’язково проходить. 
Потреба в спілкуванні з однолітками, якого 
не можуть замінити батьки, виникає в дитини 
ще в віці 4-5 років і з часом невпинно зростає. 
Відсутність спілкування з однолітками вже 
в шкільному віці негативно впливає на роз-
виток комунікативних здібностей самосвідо-
мості особистості. Поведінка підлітка по суті 
є колективно-груповою [4, c. 397]. 

Які психологічні функції виконує спілку-
вання однолітків в підлітковому віці?

1. Спілкування з однолітками дуже важли-
вий специфічний канал інформації, по якому 
підлітки отримують багато важливих даних 
по тим чи іншим причинам їм не говорять 
дорослі. Наприклад про більшій частині ін-
формація стосується інтимних відносин, від-
сутність якої може затримувати психосексу-
альний розвиток чи спрямувати в не здоровий 
розвиток сексуального становлення, якщо не-
має других джерел цієї інформації.

2. Це специфічний вид діяльності між осо-
бистих відносин. Групова гра, а потім і другі 
види спільної діяльності напрацьовують в ди-
тини необхідні навики соціальної взаємодії, 
вміння підкорюватися колективній дисципліні 
і в той же час відстоювати свої права, співвід-
носити особисті інтереси і суспільні. Поза ко-
лом однолітків, де взаємовідносини мають по-
чатковий рівень, і статус потрібно заслужити 
і вміти підтримувати, дитина не може напра-
цювати необхідні дорослому комунікативні 
якості. Конкуруючи в групових взаємовідно-
синах, яких немає в відношеннях з батьками 
також є цінною школою життя. 

3. Це специфічний вид емоційного контак-
ту. Свідомість групової належності, дружня 
взаємодопомога, солідарність не тільки по-
легшує підлітку автономізацію від дорослого, 
а і дає йому важливе почуття емоційного бла-

гополуччя і стійкості. Чи зміг він заслужити 
повагу і любов рівних, друзів, має рішуче зна-
чення для підліткової самоповаги. Зростання 
впливу однолітків з віком проявляється перш 
за все в тому, що збільшується кількість часу 
проведення старшокласників в колі одно-
літків, по відношенню з часом проведеним 
з батьками. Норми та критерії, прийнятті 
в коло однолітків, стають в де яких співвід-
ношеннях більш значущими, чим ті, що ста-
новленні в дорослих. І в цілому, росте потреба 
в визнанні та схваленні зі сторони однолітків. 

Але, як ми вже бачимо, вимірювати вплив 
дорослих і однолітків механічно, без враху-
вання конкретних соціальних умов і сфер ді-
яльності, неможливо. В психологічній та со-
ціологічній літературі часто стверджують, 
що суспільство однолітків, тобто специфічна 
форма взаємодії і комунікації дітей і особли-
во підлітків одного і того ж віку, являється  
універсальним інститутом існуючих в всіх 
спільнотах. 

Існують групи підлітків різновікові, що 
є функціонально необхідні для передачі за-
кодованих генетичних аспектів поведінки та 
забезпечення включення підростаючого поко-
ління в доросле життя. Такі групи об’єднують 
підлітків рівних один одному по своєму соці-
альному статусу, тобто ще не дорослі, які зна-
ходяться в процесі дозрівання чи соціалізації, 
але і не обов’язково по віку. Ці групи володі-
ють і особою психологічною специфікацією. 
Що до віково-однорідних груп то вони істо-
рично виникли в нову епоху, коли підтриму-
вали організацію виховання і навчання по ві-
ковому принципу ( шкільні класи ).

Це А.С. Макаренко відмічав перевагу 
різновікових колективів з погляду на те що 
велика різноманітність соціальних ролей 
людських відносин [5, c. 81]. Л.І. Уманський 
говорив, що різновікові групи більш ефектив-
ніші при вирішенні цілого ряду задач і при 
цьому зростає рівень суспільної активності 
учнів [6, c. 67].

Також неоднозначне поняття «суспіль-
ство однолітків». З одної сторони широка, 
неструктурована, група з віково-специфіч-
ними рисами поведінки (субкультурою), а з 
другої трактується просто певна соціальна 
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група. Але для цього потрібно відрізняти 
групи приналежності це референтні групи  
(групи на які ми в думках походимо пове-
дінкою чи самооцінкою ), миттєві групи ди-
фузні групи – асоціації (емоційні контакти), 
організовані групи колективи (соціальні цін- 
ності) [7, c. 39].

Ми можемо зробити висновок що суспіль-
ство однолітків під впливом якого формується 
особистість підлітка реально існує в відмінно 
різних формах:

а) в формі організованих дорослих колек-
тивах;

б) в формі дифузних груп спілкування, 
дружніх компаніях.

Тому, що підліток стримиться до еманси-
пації, крім того підлітку притаманна сильна 
потреба в спілкуванні з однолітками. Веду-
чою діяльністю в цей період стає інтимно – 
особисте спілкування. 

Торкаючись проблеми спілкування мо-
жемо відмітити, що спілкування є одним 
з головних факторів в розвитку особистості 
підлітка. Проблема спілкування і взаємодії 
тісно пов’язана з розвитком проблем люди-
ни в цілому, так як людина може розвива-
тися тільки в суспільстві. Від того, як скла-
даються відносини між людьми залежить їх 
настрій духовний комфорт психологічний 
клімат. Як ми вже вказували спілкуван-
ня дуже важкий і багатоплановий процес 
який поєднує в собі взаємодію людей, об-
мін інформацією, сприймання і розуміння 
одне одного. Саме в процесі спілкування 
проходить обмін ідеями, інтересами, фор-
муються установки особистості її позиція, 
передаються емоції. Спілкування в такому 
сенсі виступає, як індивідуалізована форма 
суспільних відносин їх особистісно-психо-
логічна конкретизація, а саме володіння від-
носною самостійністю.

При вивченні спілкування виділяють два 
фактори: домінування підкорення і дружньо- 
агресивний. Саме ці фактори визначають за-
гальне уявлення про людину в процесі між 
особистісного сприйняття . 

Перед тим як відчути симпатію–антипа-
тію, включитися в спілкування, людина сві-
домо чи не свідомо пізнає другу особистість. 
При свідомому пізнанні досягається велика 
ясність і визначеність, сприйняття і розумін-
ня. Але не все може бути усвідомлене при 
спілкуванні, спрацьовує механізм чуттєвого 
прийняття чи не сприймання. 

Взаєморозуміння – когнітивний процес, 
за допомогою якого в загальному виді вста-
новлюється зв’язок між явищами. Важли-
вий момент взаєморозуміння – згода. Зго-
да – незгода основні регулятори спілкування,  
взаємодії. Без згоди не можливе партнерські 
взаємовідносини, як єдиного цілого.

 Цілком очевидно, що сприйняття адекват-
но другої людини підлітком потребує довго-
го ознайомлення. І це виправдовується тим, 
що перше враження складається під впливом 
емоційного досвіду відносин. Адекватність 
сприйняття залежить від оцінки других зна-
чущих осіб чи їх думки. Для становлення 
особистості в підлітковому віці значуще ото-
тожнювати себе з іншою особистістю. Зрів-
няння – важлива умова пізнання, це формує ці-
лісність системи між особистісних відносин.

 Вагомим фактором, який визначає харак-
тер між особистих відносин в підлітковому 
віці є, статева відмінність, і особливості від-
носин в одностатевих і різностатевих парах, 
групах, спільнотах. З’являється підліткова 
дружба і особистісні об’єднання в неформаль-
ні групи. Проявляються яскраві, але часто 
змінні захоплення. 

Висновок. Підлітковий вік – важливіший 
етап життя, в багато чому визначає подальшу 
долю людини. З одної сторони, дорослість, 
коли людина приймає на себе відповідаль-
ність за своє життя, розуміє сенс свого існу-
вання, відчуває радість життя. З другої сто-
рони, дорослість ілюзія, інфантильність чи 
асоціальність з безліччю проблем.

Перспективою подальших розвідок у дано-
му напрямку є визначити умови для найкра-
щої адаптації підлітка в дорослому житті та 
безболісного подолання перехідного віку.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ О РОЛИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В УЧЕБНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В статье рассмотрены вопросы исследования представлений учителей начальных классов о роли 

речевого воздействия в учебной коммуникации. Приведены данные о соотнесенности используемых 
педагогами средств и форм воздействия: убеждения, заражения, мотивации подражания, внушения. 
Охарактеризована готовность педагогов к осуществлению профессиональной текстовой деятельно-
сти на основе интеграции ее информативной и воздействующей составляющих.

Ключевые слова: речевое воздействие, учебная коммуникации, интеграция информирования и воз-
действия.

У статті розглянуто питання дослідження уявлень вчителів початкових класів про роль 
мовленнєвого впливу в навчальній комунікації. Наведено дані про співвіднесення використовуваних 
педагогами засобів і форм впливу: переконання, зараження, мотивації наслідування, навіювання. 
Охарактеризована готовність педагогів до здійснення професійної текстової діяльності на основі 
інтеграції її інформативного та впливового складників.

Ключові слова: мовленнєвий вплив, навчальна комунікації, інтеграція інформування та впливу.

The article discusses studies elementary school teacher’s representations about role of speech influence 
in educational communication. The article presents data on the correlation of the means used by teachers 
and forms of exposure.: belief, psychological infection, motivations of imitation, suggestion. The author 
characterizes the readiness of teachers to carry out professional textual activity based on the integration of 
its informative and influential components.

Key words: speech influence, educational communications, integration of informing and influence.

Следствием активизации риторического 
подхода к анализу современной коммуника-
ции стал интерес к категории речевого воз-
действия. Очевидно, что данная категория, 
воплощаемая в системе специальных средств 
языка (лексических – аксиологические номи-
нации, тропы и под., синтаксических – ри-
торические фигуры, текстовых – конструк-
тивные приемы аналогии, контраста и др.), 
актуальна для любого общения, а для про-
фессионального, связанного с решением кон-
кретных производственных задач, становится 
одной из необходимых. Актуальность акти-
визации речевого воздействия в речи учите-
ля признается бесспорной в сфере и науки, 
и образовательной практики [2; 4; 8 и др.].  
Однако готовность педагогов к использова-
нию соответствующих средств до сих пор 

не определена. Очевидно, что она должна 
быть основана на понимании учителями 
роли воздействующей речи в учебном про-
цессе. Цель данной статьи – описать резуль-
таты исследования представлений педагогов 
о признаках речевого воздействия, о функци-
ях воздействующих средств, их предпочте-
ний источников высказываний воздейству-
ющего характера (что влияет на готовность 
к интерпретации научных текстов в целях 
учебного общения). Исследование прово-
дилось с учителями начальных классов 
(очевидно, что учет возрастных особенно-
стей детской аудитории необходим при ис-
пользовании средств речевого воздействия) 
методом анкетирования. Интерпретация ре-
зультатов анкетирования осуществлялась  
на основе следующих базовых положений:
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Речевое воздействие является целенаправ-
ленным влиянием на собеседника с помощью 
речи. Цель воздействия – изменить эмоци-
ональное состояние аудитории, побудить ее 
к тем или иным действиям. В ситуации обу-
чения результатом воздействия является по-
вышение эффективности усвоения материала 
школьниками. Это достигается за счет интегра-
ции логического и эмоционально-нравствен-
но компонентов содержания коммуникации. 

Специфика средств речевого воздействия 
в речи учителя начальных классов определя-
ется тем, что на их отбор влияют возрастные 
особенности младшего школьника: особенно-
сти его мышления (активность наглядно-дей-
ственного, наглядно-образного мышления, 
формируемое состояние словесно-логическо-
го мышления), мотивации учения (стремление 
к подражанию взрослым, развивающееся чув-
ство долга перед учителем), становление про-
извольной памяти, активность механического 
запоминания, доминирование непроизвольно-
го внимания, репродуктивный характер вос-
приятия [3; 6 и др.]. Все это предполагает ис-
пользование таких языковых средств, которые 
позволяют интегрировать логическую и эмо-
циональную составляющие содержания на-
учно-учебной речи (например, использование 
сквозных метафор, аналогий), обеспечивают 
диалогизацию монологов (например, упо-
требление вопросно-ответных комплексов, 
средств номинаций совместной деятельности 
и под.), репродукцию смыслов (например, 
употребление сквозных повторов). 

Мы также исходили из того, что речевое 
воздействие в ситуации обучения реализуется 
в разных формах: убеждения, заражения, мо-
тивации подражания и внушения [1; 5]. Опи-
шем некоторые особенности их воплощения 
в учебной коммуникации, основываясь на 
анализе речи педагога, представленной в раз-
личных методических источниках (публика-
циях конспектов уроков, методических руко-
водствах и др.), так как для интерпретации 
полученных в ходе исследования данных не-
обходимо соотносить последние с наблюдае-
мой речевой практикой. 

Убеждение, для которого характерно ис-
пользование слов в прямом значении, обра-

щение к теоретической и фактологической 
аргументации, предполагает обнажение стра-
тегии размышления (частотность глаголов 
мыслительно-речевых действий: подумаем, 
убедимся и под.), «перевод» высказывания о 
научной информации на язык ребенка (под-
бор контекстуальных синонимов к термину, 
подробное объяснение фактов). Заражение, 
которое направлено на формировать опреде-
ленного эмоционального состояния адресата, 
адекватное задачам коммуникации, обеспе-
чивается прежде всего такими приемами, как 
Словесное рисование, контрастное построе-
ние речи, акцентуация смыслов. Мотивация 
подражания предполагает создание у адреса-
та установки на копирование речевого пове-
дения лидера коммуникации [7]. Педагог на-
чальных классов использует при этом слова 
с семантикой уверенности, эмоциональной 
устойчивости, фразеологизмы, сквозные ме-
тафоры, прецедентные тексты. Все это позво-
ляет конструировать запоминающиеся выска-
зывания. Известно, что внушение оказывает 
влияние на  адресата помимо его сознания 
[6; 8]. В связи с этим данный способ речевого 
воздействия непопулярен в образовании, так 
как противоречит принципу сознательности 
в обучении и воспитании. Однако очевид-
но, что внушение в образовательной среде 
выполняет и некоторые позитивные функ-
ции – например, в процессе формирования 
ценностей. Наблюдения показывают, что в об-
разовательной практике актуальны такие при-
ёмы внушения, как повтор и персонификация. 
В последнем случае автор речи (учитель) ссы-
лается на собственный опыт, на собственные 
переживания и в соответствующем автобио-
графическом повествовании использует опре-
деленные средства языка (например, глаголы 
с семантикой воспоминания, средства словес-
ного рисования и под.). 

Опишем ход и результаты исследования. 
В исследовании участвовали 80 учителей на-
чальных классов образовательных учрежде-
ний Москвы и Московской области и 92 сту-
дента 3 и 4 курсов Института педагогики и 
психологии образования московского город-
ского педагогического университета. Респон-
дентам в анкете предлагались задания на 
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формулировку высказываний о речевом воз-
действии и анализ текстов воздействующего 
характера (Задания 1 и 2).

Задание 1. Закончите предложения, от-
метив только один признак речевого воздей-
ствия или только одно действие учителя: 

А. Речевое воздействие педагога на школь-
ника – это … 

Б. Учитель воздействует на ученика, если/
когда …

Результаты. Характеристика респонден-
тами речевого воздействия, представленная в 
их ответах, анализировалась на основе опре-
деления значения номинаций оценочного ха-
рактера. При этом номинации объединялись в 
группы по соотнесенности сем оценки. В це-
лом были выделены 4 группы номинаций, 
в каждой из которых единицы были объеди-
нены на основе семантики: 1) общая положи-
тельная семантика, 2) общая отрицательная 
семантика, 3) конкретная положительная се-
мантика с общей семой «воодушевление», 
«подъем» (глаголы УВЛЕКАТЬ, ВООДУ-
ШЕВЛЯТЬ и под.) 4) конкретная отрицатель-
ная семантика с общей семой «подавление» 
(глаголы УГНЕТАТЬ, ПОДАВЛЯТЬ и под.). 
В целом респонденты называют признаки 
речевого воздействия, характеризуя его как: 
а) положительное влияние учителя (в ряде 
ответов оно отмечается как воодушевляю-
щее), б) отрицательное влияние говорящего 
на адресата (в некоторых случаях характери-
зуется как подавляющее влияние). Данные о 
количестве ответов представлены в таблице 1. 

В полученных данных прежде всего об-
ращает на себя внимание значительное ко-
личество ответов студентов, в которых воз-
действие характеризуется как отрицательное, 
подавляющее влияние педагога на школьни-

ка. Представляется, что на характер ответов 
студентов влияет прежде всего недооценка 
воздействующего аспекта объяснительной 
научно-учебной речи учителя – в сознании 
будущих учителей на первый план выходит 
организационная функция учебной комму-
никации (управление классом, обеспечение 
дисциплины и под.). Не исключено и влияние 
отрицательной коннотации слова ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ, соотносимой с семантикой слова 
МАНИПУЛЯЦИЯ. Вместе с тем полученные 
данные подтверждают наше предположение 
о том, что понятие педагогического речевого 
воздействия профессионально значимо – его 
содержание меняется с приобретением про-
фессионального опыта. 

Полученные данные также позволяют ут-
верждать, что учителя и некоторые студенты 
осознают необходимость обращения в воз-
действующей речи к специальным языковым 
средствам. Причём в отдельных ответах со-
держится указание на связь воздействующих 
средств и средств информирования адресата 
(«…нужно выделять интонацией термины – 
это помогает ученику их понять…», «… необ-
ходимо приводить аналогии, чтобы пояснить 
правило …» и др., выделение наше – Н.Д., Е.А.). 

В ряде ответов респондентов наблюдается 
дифференциация форм воздействия: убеж-
дения («… учитель убеждает учеников …» 
и под.), заражения («… если учителю инте-
ресно, ученикам тоже интересно …» и под.), 
мотивации подражания («… может показать 
ученикам, как нужно говорить …» и под.), 
внушения («…может заставить ученика по-
чувствовать необходимость …» и под.). Одна-
ко недостаточно осознанным (даже для учи-
телей) является такая форма воздействующей 
деятельности педагога, как мотивация подра-

Таблица 1
Данные о количестве и характере выделенных респондентами признаков речевого воздействия

Группы  
респондентов

Количество ответов о признаках речевого воздействия педагога на школьника
Воздействие – это влияние

положительное отрицательное
собственно  

положительное воодушевляющее собственно  
отрицательное подавляющее

Учителя 41 22 - 7
Студенты 29 30 3 30
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жания (она отмечена лишь в 8 ответах учите-
лей и в 3 ответах студентов), хотя в реальном 
процессе учебного общения данная форма 
выходит на первое место – учитель постоян-
но предлагает детям образцы речи, побуждает 
детей к речевому подражанию. 

Задание 2. Укажите, какой из предложен-
ных высказываний, на Ваш взгляд, целе-
сообразно использовать для более полного 
и точного усвоения материала школьниками. 
Почему? 

Это задание позволяет увидеть, определя-
ют ли респонденты место воздействующего 
аспекта речи в учебном общении, его функ-
ции в решении задач урока. 

Для задания предлагались три варианта 
сообщения учебной информации:

1. В русском языке есть глаголы, которые 
в одних формах имеют окончания 1-го спря-
жения, а в других – 2-го. Они называются 
разноспрягаемыми. К ним относятся глаголы 
ХОТЕТЬ и БЕЖАТЬ.

2. «Большая часть глаголов русского 
языка относится к одному из двух спряже-
ний – к 1-му или ко 2-му. Но есть несколько 
глаголов, которые в одних формах имеют 
окончания 1-го спряжения, а в других – 2-го. 
К числу таких глаголов относятся глаголы 
ХОТЕТЬ и БЕЖАТЬ.

О таких глаголах нельзя сказать, какого 
они спряжения. Учёные придумали для них 
специальное название – разноспрягаемые» 
(М.С. Соловейчик). 

3. Вы знаете, как важно правильно опре-
делить спряжение глаголов. Спряжение – 
глагольный командир. Оно командует гла-
гольными окончаниями. Если услышим не ту 
команду, ошибемся в окончании. Но в русском 
языке есть глаголы, которые подчиняются 
сразу двум командирам. Они в одних формах 
имеют окончания 1-го спряжения, а в дру-
гих – 2-го. Например: вы БЕЖ-ИТЕ, но они 
БЕГ-УТ. Как вы думаете, можно точно ска-
зать, какого они спряжения? Конечно, нет. 
Такие глаголы называют разноспрягаемыми. 
К числу таких глаголов и относятся глаголы 
ХОТЕТЬ и БЕЖАТЬ. 

Предложенные высказывания представ-
ляют собой систему единиц ученой комму-

никации – в них представлена одна и та же 
информация в разных формах: от минимизи-
рованной до развернутой. В качестве второго 
высказывания использован текст из учебника 
по русскому языку для 4 класса. Третье выска-
зывание – текст объяснения материала в учеб-
ном процессе. 

Результаты. Мы предполагали, что опыт-
ные учителя увидят системность высказы-
ваний и отметят, что в учебном общении 
необходимо обратиться к каждому из трех: 
последний текст позволит объяснить мате-
риал школьникам, второй будет прочитан 
в учебнике, а самый первый прозвучит в от-
вете учеников на вопрос «Какие глаголы на-
зываются разноспрягаемыми?» Но подобный 
ответ не представлен ни одним из респон-
дентов. Учителя и студенты выбрали разные 
высказывания, обосновывая выбор тем, что 
в первом «содержится точная информация» 
(выбрали около 6% учителей и 2% студентов), 
второе «дано по учебнику», в нём «содержит-
ся рассуждение» (выбрали около 9% учителей 
и 3% студентов), третье – «самое выразитель-
ное», оно «запоминается» (выбрали около 
85% учителей и 95% студентов). 

Полученные данные показывают, что пе-
дагоги (и практикующие, и будущие учителя) 
не осознают тот факт, что воздействующая 
речь является необходимым компонентом 
учебной коммуникации, она присутствует 
в текстовой деятельности педагога как си-
стемный элемент, и ни собственно инфор-
мативный, ни собственно воздействующий 
текст не могут существовать в пространстве 
урока один без другого, так как они активи-
зируют разные психические процессы млад-
шего школьника.

Выводы. Полученные в ходе исследова-
ния данные позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Представление педагогов о роли речево-
го воздействия в учебной коммуникации ме-
няется с приобретением профессионального 
опыта, что говорит о его профессиональной 
значимости. Однако даже многие опытные 
учителя не готовы дифференцировать формы 
воздействия и соотносить их с активизацией 
в учебном процессе психических функций 
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ребенка. Это не позволяет педагогам реализо-
вать образовательный потенциал воздейству-
ющего аспекта учебной коммуникации в пол-
ной мере.

2. В профессиональном сознании боль-
шинства педагогов отсутствует представление 
о том, что эффективность учебной коммуни-

кации в значительной степени обеспечивается 
интеграцией ее информативной и воздейству-
ющей составляющей. Следовательно, в рам-
ках коммуникативной подготовки будущих 
учителей необходимо внимание к интерпрета-
ции научного текста в целях воздействующего 
учебного общения. 
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РІВЕНЬ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У статті проведено аналіз особливостей самоактуалізції викладачів вищих закладів освіти. 

Встановлено, що більш високий загальний рівень самоактуалізації притаманний особам, що проде-
монстрували характеристики потенційності життєвого шляху – спрямованість на майбутнє, іс-
нування значущих життєвих перспектив, впевненість у наявності особистісних ресурсів.

Ключові слова: самоактуалізація, особистість.

В статье проведен анализ особенностей самоактуализции преподавателей высших учебных за-
ведений. Установлено, что более высокий общий уровень самоактуализации присущ лицам, которые 
продемонстрировали характеристики потенциальности жизненного пути – направленность на бу-
дущее, существование значимых жизненных перспектив, уверенность в наличии личностных ресур-
сов.

Ключевые слова: самоактуализация, личность.

The article analyzes peculiarities of self-actualization of teachers of higher educational institutions. It 
has been established that a higher overall level of self-actualization is inherent in individuals who demon-
strated the characteristics of the potential life-course – the focus on the future, the existence of meaningful 
life perspectives, and the belief in the availability of personal resources.

Key words: self-actualization, personality.

Актуальність теми. У складних умовах 
сьогодення зростає значення психологічних 
чинників професійної діяльності фахівців 
в усіх сферах суспільного життя, що визна-
чають її успішність та сприяють професійній 
самореалізації особистості. Це стосується і 
педагогічної діяльності. Нові умови в освіт-
ньому середовищі зумовлені соціально-еконо-
мічними та суспільними змінами, які сталися 
за останні роки, майже кожного дня ставлять 
перед особистістю нові завдання, які потре-
бують вирішення, вимагають від сучасного 
педагога нового педагогічного мислення, го-
товності до змін, що відбуваються в системі 
освіти, здатності сміливо приймати педаго-
гічні рішення, виявляти ініціативу, творчість. 
Це пов’язано, насамперед, із проблемами са-
морозвитку особистості та творчою самореа-
лізацією педагога.

Потреба безперервного росту професійної 
діяльності та особистості викладачів вищих 
закладів освіти, формування в них нових ді-
лових, моральних і демократичних якостей, 

а також здатності до прийняття ціннісних 
орієнтацій у сфері власної професійної жит-
тєдіяльності та самоактуалізації, постановки 
більш чітких цілей щодо досягнення успіху 
в науково-педагогічній кар’єрі, проблема фор-
мування потенціалу їхнього професійного са-
морозвитку набуває своєї теоретичної і прак-
тичної значущості.

Проведені дослідження вже дали змогу ви-
значити певну кількість чинників, що вплива-
ють на процес та результат самоактуалізації 
особистості, зумовлюють формування якостей, 
властивих людині, що активно реалізує свої 
потенційні можливості. В то й же час, аналіз 
останніх досліджень показує, що не всі аспек-
ти даної проблеми знайшли своє відображення 
в наукових роботах. Так, невисвітленим зали-
шається питання визначення рівня самоактуалі-
зації педагогічних працівників. Безперечне зна-
чення проблеми та недостатня її розробленість 
зумовили актуальність даного дослідження.

Постановка проблеми. Головним завдан-
ням сучасної особистості є постійний всебіч-
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ний розвиток, знаходження життєвого призна-
чення, повна самоактуалізація, яка допоможе 
відчувати себе людиною, що здатна на пере-
творення, творчі перевершення, є сильною 
під впливом життєвих негараздів, яка має по-
вноцінну життєдіяльність, власний неповтор-
ний індивідуальний стиль і спрямованість 
життя. Враховуючи, що протягом життя важ-
ливим напрямком реалізації людини є продук-
тивна професіоналізація, яка охоплює етапи 
від навчання, професійної підготовки до до-
сягнення професійної майстерності, необ-
хідно прагнути виявлення та прояву власних 
актуальних і потенційних здібностей, тобто 
самоактуалізації [1].

Слід звернути увагу на те, що педагогічна 
діяльність – це творчий процес, який не по-
винен зводиться до повторення засвоєного 
алгоритму, а в ній постійно повинно виника-
ти щось нове. Модель сучасного викладача 
передбачає готовність до застосування нових 
освітянських ідей, здатність постійно навча-
тися, бути у постійному творчому пошуку.

Важливою є особистісна мотивація кож-
ного педагога. Актуальною є думка А. Діс-
тервега (видатний німецький педагог-демо-
крат, послідовник Песталоцці): «Як ніхто не 
може дати іншому того, що не має сам, так 
не може розвивати, утворювати і виховувати 
інших той, хто сам не є розвиненим, вихова-
ним і освіченим. Він лише до тих пір здатний 
насправді виховувати й утворювати, поки сам 
працює над своїм вихованням».

Проблема самоактуалізації особистос-
ті вже була предметом уваги представни-
ків американської гуманістичної психології 
(К. Гольдштейн, А. Маслоу, Р. Мей, Г. Олпорт, 
К. Роджерс, В. Франкл), які розуміли, що здо-
рова творча людина може розкрити власні 
потенційні здібності саме у процесі самоак-
туалізації і самореалізації. Вітчизняні та ра-
дянські дослідники (Б.Г. Ананьєв, О.Г. Асмо-
лов, Г.О. Балл, Б.С. Братусь, Л.М. Кобильник, 
С.Д. Максименко, В.О. Моляко, В.А. Роме-
нець, В.О. Татенко, М.Г. Ткалич, Т.М. Солом-
ка, Н.В. Чепелєва) розкривають особистість 
з високим рівнем самоактуалізації як таку, що 
має високу творчу активність, розвинену реф-
лексивність, активно та продуктивно будує 

власний життєвий шлях через особистісну 
і професійну самореалізацію.

Метою статті є визначення рівня самоак-
туалізації викладачів вищих закладів освіти.

Методика та організація досліджен-
ня. Дослідження проводилося на базі ДНЗ 
«Дніпровський транспортно-економічний 
коледж», респондентами були викладачі 
у кількості 40 осіб. Для визначення рівня са-
моактуалізації було використано опитуваль-
ник самоактуалізації (САМОАЛ) Н.Ф. Калі-
ної (адаптація опитувальника РOI / Personal 
Orientation Inventory by Everett Shostrom, 
1963) [2], який дозволив діагностувати такі 
властивості особистості, як орієнтація в часі, 
цінності, погляд на природу людини, потре-
ба у самопізнанні, креативність (прагнення 
до творчості), автономність, спонтанність, 
саморозуміння, аутосимпатія, контактність, 
гнучкість у спілкуванні. Загальний показник 
самоактуалізації досліджуваних було обчис-
лено за результатами, отриманими за всіма 
названими шкалами. 

Виклад основного матеріалу. Досліджу-
ючи особливості самоактуалізації особистос-
ті необхідно звернутися до її розуміння. Один 
з засновників гуманістичної теорії особис-
тості, американський психолог А. Маслоу, го-
ловною характеристикою особистості вважав 
потяг до самоактуалізації, самовираження, 
розкриття тенденцій до творчості, в основі 
яких лежить гуманістична потреба приносити 
людям добро. Даний підхід А. Маслоу вико-
ристовував у своїй теорії самоактуалізації. 
Джерелом психічного розвитку особистості 
він вважав її прагнення до самоактуалізації – 
якомога більш повного вияву своїх можливос-
тей. Це прагнення ґрунтується на потребі в са-
моактуалізації – «вершині» в ієрархії потреб 
людини [4].

Самоактуалізацію досягає лише невелика 
кількість людей, котрі являють собою особис-
тості. Маслоу називає такі їхні особистості, як 
невимушеність у поведінці, ділову спрямова-
ність, вибірковість, глибину та демократичність 
у стосунках, незалежність, творчі прояви та ін.

Теорія самоактуалізації описує найбільш 
повну реалізацію талантів, здібностей і мож-
ливостей людини в суспільстві – на роботі, 
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в колі сім’ї і друзів, досліджує особливос-
ті життя, діяльності і спілкування творчих 
і щасливих людей, досліджує «людей, які від-
чувають, що їх люблять і вони здатні любити, 
почувають себе захищеними і здатними захи-
щати, відчувають повагу з боку оточуючих і 
поважають себе та інших» (А. Маслоу) [4].

Фундаментальною позицією гуманістич-
ної психології є визнання пріоритетності 
творчого потенціалу людини. Маслоу перший 
висловив тезу, що творчість є універсальною 
характеристикою людини, її невід’ємною сут-
ністю. Творчі здібності притаманні людині від 
народження. Це природно для людини такою 
ж мірою, як птахам літати, а деревам – вкри-
ватися листям. Здатність до творчості закла-
дена в кожному з нас, для творчості не потріб-
ні якісь особливі обдарування або навички. 
Щоб бути творчими, немає потреби писати 
книги, картини або компонувати музику. Так 
робить лише невелика кількість людей. Твор-
чість – універсальна функція людини, що пе-
редбачає всі види саморозкриття. Творчими 
можуть бути люди будь-яких професій у своїй 
діяльності та побуті. Однак, більшість людей 
протягом життя втрачають здатність до твор-
чості. Особливо руйнівні чинники творчого 
потенціалу пов’язані з офіційною освітою.  
Деградації особистості сприяють психологіч-
ні і соціальні чинники [3].

Знаючи рівень свого прагнення до само-
актуалізації, особистість завжди може більш 
чітко визначити стратегію життєвого шляху і 
оцінити успіхи, міра яких, як вважає А. Мас-
лоу, не стільки відстань до фінішу, скільки 
проміжок, пройдений від моменту старту. од-
нак ці потреби в самоактуалізації задовольня-
ються лише за умов задоволення інших по-
треб і, передусім, фізіологічних. 

Відповідно до поставленої мети було про-
ведено тестування для дослідження особли-
востей самоактуалізації викладачів.

Висновки. За шкалою орієнтації у часі по-
казники середні (56,7%), що свідчить про те, 
наскільки особистість живе теперішнім, не 
відкладає своє життя на «потім», але і не на-
магається жити минулим.

Виявлений середній рівень розвитку біль-
шості показників самоактуалізації, найбільш 

вираженими є творче відношення до життя 
(креативність), цінності, що свідчить про те, 
що людина поділяє цінності самоактуалізу-
ючої особистості, до яких А. Маслоу відно-
сив такі, як істина, добро, краса, цілісність, 
життєвість, унікальність, справедливість, 
порядок, простота, легкість без зусилля, гра, 
самодостатність, а рівень потреба у пізнанні 
дещо низький (46,7%). Дещо вищі показники 
потреби у пізнанні у викладачів спеціалістів 
та ІІ категорії, що характерно для осіб з на-
явними особистісними ресурсами, значним 
життєвим потенціалом, психологічно моло-
дих, спрямованих у майбутнє, відкритість до 
нових вражень, прагнення нового, зацікав-
леністю в інформації, що безпосередньо не 
пов’язана із задоволенням потреб.

Ще одна значуща досліджувана шкала 
«Автономність», незалежність та позитивна 
свобода у регуляції власної поведінки, здат-
ність протистояти соціальному тиску у своїх 
думках та вчинках притаманна для молодих 
викладачів (73,3%) в порівнянні з показника-
ми викладачів-методистів (46,7%).

 «Спонтанність» притаманна більш моло-
дим викладасам (73,3%), дещо нижчі показ-
ники у викладачів-методистів (60%). За да-
ними А. Маслоу [3], спонтанність походить 
з впевненості у собі та довіри до оточуючого 
світу, здатності дозволити собі бути вільним 
від умовностей. Наявність вказаного зв’язку 
свідчить про те, що для молодих викладачів 
більшою мірою притаманна самоактуалі-
зація як спосіб життя. Для осіб із життєвою 
реалізованістю, відчуттям вичерпаності осо-
бистісних ресурсів та збідненими життєвими 
перспективами самоактуалізація залишається 
лише прагненням.

У відповідності до концепції самоактуалі-
зації [3], показник за шкалою «Саморозумін-
ня» свідчить про чутливість, сенситивність 
людини до своїх бажань та потреб. Отже, ви-
сокий ступінь розуміння власних смаків та 
уподобань притаманний викладачам, які ма-
ють більш високу кваліфікацію. Викладачам, 
що молодші, порівняно з кваліфікаційною ка-
тегорією, навпаки, більшою мірою притаман-
на схильність орієнтуватися на оточуючих, 
підмінювати власні смаки соціальними стан-
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дартами. Показники по шкалам саморозумін-
ня, спонтанності і аутосимпатії, як правило, 
зв’язані між собою. Низький бал по шкалі 
саморозуміння притаманне людям невпевне-
ним, що орієнтуються на досвід оточуючих – 
«орієнтовані ззовні» на відміну від «орієнто-
ваних зсередини».

Шкала «Аутосимпатії» є ще однією шка-
лою опитувальника «САМОАЛ», що дозволяє 
стверджувати, добре усвідомлювана позитив-
на Я-концепція, стійка адекватна самооцінка 
більшою мірою притаманні викладачам дру-
гої та першої кваліфікаційної категорії, зна-
чною життєвою потенційністю, очікуваннями 
на продуктивне, насичене важливими подіями 
майбутнє. Відчуття реалізованості, збіднені 
плани та перспективи, навпроти, властиві ви-
кладачам-методистам.

Слід зазначити, що хоча, за наявними дани-
ми [2], показники за шкалами саморозуміння, 
спонтанності та аутосимпатії зазвичай вияв-
ляються пов’язаними між собою, з’ясувалося, 
що схильність до спонтанної поведінки та 
позитивного самосприйняття притаманна мо-
лодшим викладачам, а здатність добре розумі-
ти себе – дорослішими. 

Шкала «Контактність» оцінює загальну 
схильність людини до спілкування, її това-

риськість, здатність до встановлення міцних 
та тривалих стосунків з оточуючими [3]. По-
казники «Гнучкості у спілкуванні» співвідно-
сяться з відсутністю соціальних стереотипів, 
здатністю до адекватного самовираження 
у спілкуванні. Викладачам спеціалістам та 
викладачам другої кваліфікаційної категорії 
притаманні позитивні особливості спілкуван-
ня з оточуючими. Для досліджуваних з ви-
щою кваліфікаційною категорією більшою 
мірою властива схильність до корисних та 
приємних контактів з оточуючими, здатність 
до саморозкриття, відкритості, щирості.

Таким чином, можна зробити висновок, 
що вищий загальний рівень самоактуалізації 
притаманний молодим викладачам, що проде-
монстрували характеристики потенційності 
життєвого шляху – спрямованість на майбут-
нє, існування значущих життєвих перспектив, 
впевненість у наявності особистісних ресурсів.

Перспективи подальших досліджень у да-
ному напрямі можуть полягати у вивченні 
причинно-наслідкових зв’язків між само-
актуалізацією та особливостями побудови 
суб’єктивної картини життєвого шляху люди-
ни, визначенні можливості розглядати потен-
ційність та реалізованість життєвого шляху 
як чинник процесу самоактуалізації.
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У статті висвітлено результати дослідження рівня сформованості дослідницької компетент-
ності майбутніх товарознавців-експертів. Представлено технологію формування дослідницької ком-
петентності майбутніх товарознавців-експертів у процесі вивчення хімічних дисциплін. На основі 
отриманих результатів доведено ефективність її застосування у процесі фахової підготовки май-
бутніх товарознавців-експертів.

Ключові слова: дослідницька компетентність, технологія формування дослідницької компетент-
ності, майбутні товарознавці-експерти, хімічні дисципліни.

В статье отражены результаты исследования уровня сформированности исследовательской 
компетентности будущих товароведов-экспертов. Представлены технологию формирования иссле-
довательской компетентности будущих товароведов-экспертов в процессе изучения химических дис-
циплин. На основе полученных результатов доказана эффективность ее применения в процессе про-
фессиональной подготовки будущих товароведов-экспертов.

Ключевые слова: исследовательская компетентность, технология формирования исследователь-
ской компетенции, будущие товароведы-эксперты, химические дисциплины.

The article highlights the results of research on the level of development of research competence of future 
commodity experts. The technology of forming the research competence of future commodity experts in the 
process of studying chemical disciplines is presented. On the basis of the obtained results the efficiency of its 
application in the process of professional training of future commodity experts is proved.

Key words: research competence, technology of formation of research competence, future commodity ex-
perts, chemical disciplines.

Актуальність проблеми. Сучасна кон-
цепція вищої школи України орієнтована на 
формування компетентного фахівця, здатно-
го до ефективного здійснення індивідуальної 
професійної діяльності в мінливих умовах 
сучасності. Одним з основних завдань ЗВО є 
підготовка високоосвіченої особистості, яка 
може самостійно здобувати необхідні профе-
сійні компетентності та використовувати їх у 
подальшій професійній діяльності. Специфі-
ка професійної діяльності товарознавців-екс-
пертів пов’язана з виконанням різнопланових 
дослідницьких проектів, тому значну увагу 
слід приділяти саме формуванню дослідниць-
кої компетентності майбутніх фахівців.

Постановка проблеми. Проблема фор-
мування дослідницької компетентності май-
бутніх фахівців знаходить своє відображення 
у працях українських та зарубіжних учених. 

Дослідженням проблеми підготовки майбут-
ніх фахівців у галузі товарознавства займали-
ся В. Апопій, Г. Багрій, Л. Карташова, С. Ко-
жушко, Т. Крамаренко, О. Куклін, С. Мороз, 
Е. Морозова, Н. Ніколкіна, Ф. Панкратов, 
Ф. Половцева, Т. Русецька, С. Симчук, Р. Хай-
руллін, Р. Хизрич та ін.

Результати пошуково-аналітичного етапу 
показав, що питання формування дослідниць-
кої компетентності майбутніх товарознав-
ців-експертів у процесі викладання хімічних 
дисциплін не було предметом окремого до-
слідження і залишається неопрацьованими як 
в теоретичному, так і практичному аспектах.

У своєму дослідженні дослідницьку ком-
петентність товарознавця-експерта будемо 
розглядати, як інтегративне утворення, що 
визначає здатність особистості повноцінно 
реалізувати свій потенціал у ході професій-
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ної діяльності (знання, уміння, досвід, осо-
бистісні якості) для досягнення позитивних 
результатів у вирішенні специфічних завдань, 
пов’язаних із особливостями роботи, усві-
домлювати її значимість для суспільства й 
особисту відповідальність за результати цієї 
діяльності та необхідність її постійного вдо-
сконалення [1].

До основних характеристик дослідницької 
компетентності відносять здібність особис-
тості до засвоєння нових знань та застосу-
вання їх на практиці, здатність до системно-
го мислення, самоорганізації та самоаналізу, 
рефлексії та відповідальності за прийняті рі-
шення, співпраці та толерантності. [4].

Метою статті є висвітлення результатів 
ефективності технології формування дослід-
ницької компетентності майбутніх товароз-
навців-експертів.

Мета зумовила вирішення таких завдань: 
впровадити у процес фахової підготовки май-
бутніх товарознавців-експертів розроблену 
технологію; за допомогою комплексу обраних 
психологічних методик проаналізувати рівень 
сформованості дослідницької компетентності 
студентів експериментальних та контрольних 
груп; порівнявши отримані результати, визна-
чити ефективність розробленої технології.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Відповідно обраної стратегії дослідження 
було визначено основні цілі та завдання, роз-
роблено зміст дослідження, проаналізовано 
отримані результати. При цьому кожен етап 
педагогічного дослідження включав як науко-
во-методичну роботу, спрямовану на виконан-
ня визначених експериментальних завдань, 
так і корекційну, що супроводжувалася допо-
вненням, уточненням та подальшою перевір-
кою запропонованої технології.

Експериментальна перевірка ефективності 
технології формування дослідницької компе-
тентності майбутніх товарознавців-експертів 
у процесі вивчення хімічних дисциплін пе-
редбачала констатувальний етап педагогічно-
го експерименту (2013-2014 рр.), у ході якого 
здійснювався аналіз досвіду вищих началь-
них закладів щодо формування дослідницької 
компетентності майбутніх фахівців на при-
кладі товарознавців-експертів. Як наслідок, 

було сформульовано робочу гіпотезу дослі-
дження, розроблено методику діагностично-
аналітичної роботи. 

Гіпотеза дослідження ґрунтувалася на при-
пущенні, що формування дослідницької ком-
петентності майбутнього товарознавця-екс-
перта в процесі вивчення хімічних дисциплін 
буде ефективним якщо: дослідницька компе-
тентність розглядатиметься як один з осно-
вних складників професійної компетентності; 
буде визначено суть і компонентні складники 
дослідницької компетентності майбутнього 
товарознавця-експерта; розроблено і обґрун-
товано технологію формування дослідницької 
компетентності майбутнього товарознавця 
в процесі вивчення хімічних дисциплін; ви-
значено та реалізовано педагогічні умови ре-
алізації технології, що сприяють формуванню 
дослідницької компетентності майбутнього 
товарознавця-експерта в процесі вивчення хі-
мічних дисциплін; розроблено й упроваджено 
методичний супровід формування дослід-
ницької компетентності майбутнього товароз-
навця-експерта.

Результати констатувального експеримен-
ту підтвердили гіпотезу про те, що сучасні 
умови професійної підготовки майбутніх то-
варознавців-експертів не забезпечують вимог 
роботодавців до рівня сформованості профе-
сійної компетентності випускників. Отримані 
результати засвідчили, що майбутні товароз-
навці-експерти досить часто мають низький 
рівень розвитку дослідницької компетентнос-
ті, не мають достатньої мотивації до ведення 
дослідницької діяльності, виникають трудно-
щі з визначенням мети дослідження та пошу-
ком оптимальних шляхів її досягнення, бракує 
навичок самостійної роботи над пошуком та 
обробкою необхідної інформації, практичних 
умінь проводити експериментальну частину 
дослідження, умінь представляти результати 
власної дослідницької діяльності. Тому, були 
внесені зміни у процес фахової підготовки 
майбутніх товарознавців-експертів: коригу-
вання змісту та мети навчання з орієнтацією 
на формування у майбутніх товарознавців-
експертів дослідницьких якостей; збільшення 
кількості завдань дослідницького характеру; 
залучення студентів до виконання науково-до-
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слідницьких проектів. На основі спостережень 
та результатів констатувального експеримен-
ту була розроблена технологія формування 
дослідницької компетентності майбутніх 
товарознавців-експертів у процесі вивчен-
ня хімічних дисциплін та визначені педаго-
гічні умови, що будуть сприяти її реалізації. 

Для проведення формувального етапу екс-
периментального дослідження було обрано 
експериментальну (ЕГ) та контрольну групу 
(КГ). Розподіл студентів здійснювали за ре-
зультатами проведеного вхідного тестування. 
Студенти ЕГ та КГ мали приблизно однако-
вий рівень знань, умінь і навичок та мотивації 
до обраної професії. Процес фахової підготов-
ки в експериментальній групі здійснювали за 
експериментальною технологією формування 
дослідницької компетентності майбутніх то-
варознавців-експертів. У контрольній групі 
навчальний процес здійснювали відповідно 
чинних нормативних документів без внесення 
яких-небудь змін.

На даному етапі основну увагу приділяли 
забезпеченню стійкої мотивації та позитив-
ного ставлення студентів до дослідницької 
діяльності з обраного фаху, що, на нашу дум-
ку, спонукатиме майбутніх товарознавців-екс-
пертів до отримання нових знань та практич-
них навичок. Ми спиралися на дослідження 
Є. Ільїна, який стверджує, що мотивація спри-
яє підвищенню рівня інтересу студентів 
до навчального процесу, який є передумовою 
розширення і покращення їх наукового, пізна-
вального та творчого потенціалу [2].

Результати констатувального етапу спри-
яли визначенню послідовних та взаємообу-
мовлених етапів роботи в експерименталь-
них групах у ході здійснення формувального 
експерименту: мотиваційно-організаційний, 
когнітивно-діяльнісний та дослідницько-реф-
лексійний.

Мотиваційно-організаційний етап до-
слідження був спрямований на формування 
у майбутніх товарознавців-експертів розумін-
ня специфіки майбутньої професійної діяль-
ності; розвитку інтересу до різнопланової до-
слідницької діяльності; бажання здійснювати 
експериментальні дослідження у галузі това-
рознавства. 

Когнітивно-діяльнісний – мав за мету 
формування системи знань майбутніх това-
рознавців-експертів про суть та структуру 
дослідницької діяльності, навичок проек-
тування, реалізації та обробки результатів 
експериментальних досліджень, навичок 
дивергентного мислення та дослідницької по-
ведінки, необхідних для продуктивної профе-
сійної діяльності.

Дослідницько-рефлексійний етап здій-
снювали з метою усвідомлення майбутніми 
товарознавцями-експертами значущості роз-
виненої дослідницької компетентності у по-
дальшій професійній діяльності, підвищення 
рівня професійної спрямованості та само-
оцінки, формування уміння упроваджувати 
експериментальні дослідження у власну про-
фесійну діяльність та об’єктивно оцінювати її 
результати.

Відповідно основних завдань дослідниць-
кої діяльності виділених З. Слєпкань, для 
формування дослідницької компетентності 
майбутніх товарознавців-експертів зміст на-
вчання доповнювався завданнями орієнтова-
ними на оволодіння методологією та методами 
наукового дослідження, навичками самостій-
ної дослідницької діяльності, що сприяли 
формуванню наукового світогляду, розвитку 
творчого мислення та індивідуальних здібнос-
тей майбутніх товарознавців-експертів [3].

У ході реалізації розробленої педагогічної 
технології навчальний процес доповнювали 
завданнями, розв’язання яких вимагало засто-
сування умінь спостереження, аналізу, синте-
зу та узагальнення необхідної інформації. Так, 
як в експериментальному дослідженні були 
задіяні студенти першого та другого курсів, 
то у процесі реалізації розробленої технології 
застосовували методичне забезпечення з ура-
хуванням конкретного рівня професійної під-
готовки. Слід наголосити, що систему завдань 
будували з урахуванням наступних положень: 

 – поступове зростання рівня складності 
завдань;

 – взаємозв’язок та взаємообумовленість 
завдань;

 – застосування завдань, що зумовлюють 
використання комплексу взаємопов’язаних 
методів наукового пізнання;
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відповідність системи розроблених завдань 
специфіці майбутньої професійної діяльності.

Студентам першого курсу, які тільки роз-
почали процес фахової підготовки, пропо-
нували завдання репродуктивного характеру, 
спрямовані на повторення вивченого у школі 
матеріалу з хімії. При цьому застосовували 
завдання, що містили чітку інструкцію до ви-
конання.

Так, у ході вивчення теми «Класи неор-
ганічних сполук» після теоретичного огляду 
хімічних властивостей представників різних 
класів неорганічних сполук студентам пропо-
нували під керівництвом викладача провести 
ряд експериментальних дослідів, що підтвер-
джують на їх практиці. При цьому студенти 
мали чітко дотримуватися методичних вказі-
вок та правил техніки безпеки. Даний етап су-
проводжується активною участю викладача.

Наступним етапом вивчення даної теми були 
завдання на порівняння властивостей представ-
ників основних класів неорганічних сполук, 
залежно від їх хімічних властивостей. Для ви-
рішення даного завдання студенти застосову-
вали набуті раніше теоретичні знання, уміння 
аналізувати та порівнювати, знаходити суттєві 
відмінності властивостей представників різних 
класів хімічних речовин, практичні навички 
здійснення експериментальних досліджень.

У подальшому при глибшому вивченні 
властивостей хімічних речовин і розгляду їх 
з точки зору теорії електролітичної дисоціа-
ції, студентам пропонували визначити та по-
яснити причину важливості конкретних влас-
тивостей для того, чи іншого класу речовин. 
Наприклад: які характерні ознаки основ є сут-
тєвими і чому?

Відповідно до закладених у технології ета-
пів формування дослідницької компетентнос-
ті майбутніх товарознавців-експертів, роботу 
здійснювали за змістом, формами, методами 
та засобами, описаними у технології.

Так, наприклад, при вивченні теми «Нітро-
ген та його сполуки» застосовували трирівне-
ві завдання залежно від рівня теоретичної та 
практичної підготовки студентів:

1) Використовуючи методичні вказівки 
провести досліди, що підтверджують хімічні 
властивості Нітрогену та його сполук.

2) Користуючись експериментальними ме-
тодами, довести хімічні властивості нітратів 
та проаналізувати ї вплив на здоров’я людини.

3) Дослідити сезонні овочі та фрукти 
на вміст нітратів.

Окрім того, починаючи з першого курсу 
навчання майбутнім товарознавцям-експер-
там пропонували виконання групових дослід-
ницьких проектів з визначення якості товарів 
народного споживання. Студенти розділялися 
на мікрогрупи та самостійно обирали об’єкт 
дослідження. При цьому кожному члену мі-
крогрупи пропонували самостійно розробити 
власну стратегію дослідження якості обрано-
го продукту, яку кожен студент мав предста-
вити на розгляд учасників мікрогрупи та аргу-
ментувати власну дослідницьку позицію. Далі 
студентам пропонували обрати із запропоно-
ваних максимально ефективні дослідницькі 
методики та сформувати загальну стратегію 
дослідження обраного продукту з урахуван-
ням думки всіх учасників конкретної мікро-
групи. Такий підхід сприяв засвоєнню нових 
та удосконаленню набутих раніше знань, 
умінь і навичок, дослідницьких умінь, підви-
щення рівня пізнавальної активності та само-
стійності, уміння працювати в команді.

З метою максимального «занурення» май-
бутніх товарознавців-експертів у професійне 
середовище та формування на цьому підґрун-
ті дослідницької компетентності, нами роз-
роблений комплекс дослідницьких завдань, 
при виконанні яких студенти повинні засто-
совувати вміння визначення мети та завдань 
дослідження; планування подальшої власної 
дослідницької діяльності; аналізу та логічно-
го застосування необхідної інформації із ви-
користанням оптимальних дослідницьких ме-
тодик; здійснення самоаналізу, самоконтролю 
та корекції власної дослідницької діяльності, 
презентації та обґрунтування отриманих ре-
зультатів. 

Окрім того, значну увагу приділяли ство-
ренню у свідомості майбутніх товарознавців-
експертів оптимальної професійної спрямо-
ваності та особистої програми саморозвитку 
і самовдосконалення. У своєму дослідженні 
ми дотримувалися думки, що інтерес до на-
вчання майбутніх товарознавців-експертів 
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буде підтримуватися за умови максимальної 
орієнтації навчального процесу на особливос-
ті подальшої професійної діяльності.

У ході експериментальної роботи ми на-
магалися досягти реалізації мети формуван-
ня та розвитку дослідницької компетентності 
майбутніх товарознавців-експертів. Оскільки 
процес формування дослідницької компе-
тентності майбутніх товарознавців-експертів   
процес суто індивідуальний, то під час про-
ведення лабораторних занять з хімічних дис-
циплін орієнтувалися не лише на формування 
нових знань, умінь та навичок, а й на розвиток 
пізнавальної самостійності студентів та здат-
ності до самостійного управління власною 
дослідницькою діяльністю. Хімія – наука екс-
периментальна, тому значну увагу приділяли 
завданням дослідницького характеру, застосу-
вання яких має позитивний вплив на форму-
вання дослідницької компетентності майбут-
ніх товарознавців-експертів. 

На контрольному етапі (2016-2018 рр.) 
здійснювалася кількісна й якісна обробка 
одержаних даних, формулювалися основні 
положення та загальні висновки педагогічно-

го дослідження. Виявлення досягнутого сту-
дентами рівня сформованості дослідницької 
компетентності майбутніх товарознавців-екс-
пертів здійснювали за попередньо визначени-
ми критеріями і показниками. Вимірювання 
рівнів сформованості дослідницької компе-
тентності майбутніх товарознавців-експертів 
у студентів контрольної та експериментальної 
груп проводилося за допомогою комплексу 
апробованих діагностичних методик та аналі-
зу успішності студентів.

Результати експериментальної роботи під-
твердили ефективність розробленої техно-
логії і засвідчують зростання кількісних по-
казників рівнів сформованості дослідницької 
компетентності за всіма показниками (рис. 1).

Порівняння рівнів дослідницької компе-
тентності майбутніх товарознавців-експертів 
в експериментальній і контрольній групах на 
рефлексивному етапі показало, що для всіх 
критеріїв χ2

спост.>χ2
крит., отже гіпотеза про досто-

вірність того, що сукупності різні приймаєть-
ся з довірчою імовірністю 99%. Статистична 
обробка даних дозволяє зробити висновок, що 
обґрунтована технологія формування дослід-

  Мотиваційний критерій                       Когнітивний критерій

    Діяльнісний критерій                         Рефлексійний критерій

Рис. 1.
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ницької компетентності майбутніх товароз-
навців-експертів у процесі вивчення хімічних 
дисциплін забезпечує статистично значимі 
відмінності результатів.

Результати педагогічного експерименту 
підтвердили гіпотезу дослідження, ефектив-
ність розробленої технології та доцільність її 
упровадження в практику професійної підго-
товки майбутніх товарознавців-експертів.

Висновки з даного дослідження. У ре-
зультаті впровадження розробленої техноло-
гії зросли кількісні показники сформованості 
дослідницької компетентності майбутніх то-
варознавців-експертів. Таким чином, можна 
стверджувати про ефективність розробленої 
технологія у формуванні дослідницької ком-
петентності майбутніх товарознавців-експер-
тів у процесі вивчення хімічних дисциплін.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СТАТЕВИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК НА ПЕРЕЖИВАННЯ СТАНУ САМОТНОСТІ 

У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
У статті розглянуто особливості впливу статевих та особистіних характеристик на пережи-

вання стану самотності у студентському віці. Проаналізовано статеві та особистісні кореляти 
стану самотності. Емпірично встановлено зв’язок між феноменом самотності та особистісними 
характеристиками, встановлено відмінності між переживанням стану самотності в залежності 
від статі. 

Ключові слова: самотність, стать, особистісні характеристики, студентський вік.

В статье рассмотрены особенности влияния половых и личностных характеристик на пережи-
вание состояния одиночества в студенческом возрасте. Проанализированы половые и личностные 
корреляты состояния одиночества. Эмпирически установлена связь между феноменом одиночества 
и личностными характеристиками, найдены отличия переживания одиночества в зависимости от 
пола. 

Ключевые слова: одиночество, пол, личностные характеристики, студенческий возраст. 

The article deals with the influence of sexual and personal characteristics on the loneliness experience in 
the student’s age. Sexual and personal correlates of the loneliness state have been analyzed. The empirical 
correlations between the phenomenon of loneliness and personal characteristics have been established and the 
differences in the loneliness experience depending on the gender have been found.

Key words: loneliness, sex, personal characteristics, student’s age.

Актуальність. Проблема самотності при-
вертала до себе увагу довгий час, однак акту-
альності вона набула лише у XX столітті. 

На перший погляд, самотність, в житті 
молодих людей в епоху масових комунікацій 
та розвитку інформаційних технологій, може 
здатися надуманою проблемою. Однак, сучас-
не суспільство не стоїть на місці та розвива-
ється з шаленим темпом, а разом із розвитком 
суспільства все актуальнішою стає проблема 
самотності. Її досліджують в різних сферах: 
в психології, медицині, педагогіці, філософії. 

Юнацький вік є відповідальним періодом 
у формуванні самосвідомості особистості. 
У цей період молодь починає будувати своє 
майбутнє, намагається усвідомити свою уні-
кальність, намагається самовизначитись та 
розвиватись як особистість, а тому їй необхід-

но навчитися швидко підлаштовуватися під 
сучасне суспільство та вміти подолати про-
блеми, які виникають на шляху. 

Доцільність вивчення феномену само-
тності у студентському віці обумовлена цілим 
рядом факторів, що викликають переживан-
ня цього стану: труднощі адаптації у новому 
оточенні, низький рівень розвитку навичок 
міжособистісної взаємодії, складність у вста-
новленні бажаних емоційних стосунків із зна-
чимими людьми [6, с. 237].

Відомо, що до кожної особистості є індиві-
дуальний підхід, а тому, аби краще зрозуміти 
переживання самотності у студентському віці 
слід, також, звертати увагу на статеві особли-
вості юнаків. 

Постановка проблеми. Початок самостій-
ного життя в суспільстві у студентському віці 
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не проходить гладко та безконфліктно, що, 
в свою чергу, може викликати переживання 
стану самотності. Таким чином, дослідження 
статевих та особистісних характеристик пере-
живання стану самотності у студентському 
віці набуває актуальності, адже це може до-
помогти у становленні особистості студентів. 

Метою даної статті виступає теоретичне 
обґрунтування та емпіричне дослідження осо-
бливостей впливу статевих і особистісних ха-
рактеристик на переживання стану самотнос-
ті у студентському віці.

Виклад основного матеріалу. Беручи до 
уваги аналіз великої кількості публікацій та 
досліджень, можна говорити про те, що фено-
мен самотності – це предмет міждисциплінар-
них досліджень. 

Її вивченням займаються психологи, фі-
лософи, соціологи, педагоги. Дослідженням 
самотності можна знайти в публікаціях як 
вітчизняних, так і закордонних науковців:  
К. К. Абульханова-Славська, В. Вейс, О. Дан-
чева, І. Кон, Д. Рісмен, К. Роджерс, Н. Хамітов 
та інші. 

Хоча на сьогоднішній день існує багато 
підходів до розуміння феномену самотності, 
однак ще досі «самотність» має неоднозначне 
тлумачення. 

Для того, аби виокремити самотність як 
психологічний феномен необхідно відрізняти 
його від схожих понять. Так, дослідники вва-
жають необхідним розрізняти поняття «само-
тність» та «ізоляція». 

На думку С. Г. Корчагіної змішання понят-
тя «ізоляція» та «самотність» може призвес-
ти до втрати змісту даних феноменів. Згідно 
з визначенням авторки самотність – психіч-
ний стан людини, що відбиває переживання 
своєї окремості, суб’єктивної неможливості 
або небажання відчувати адекватний відгук, 
прийняття і визнання себе іншими людьми 
[8, с. 209]. 

Ізоляція – це локалізація особистості від 
соціального оточення і головним чином впли-
ває зовнішня ситуація, а не внутрішні пере-
живання. Самотність, в свою чергу, віддзерка-
лює розлад як зі світом, так і з самим собою 
та супроводжується стражданнями і кризами. 
Таким чином, не можна говорити про те, що 

самотність та ізоляція – це ідентичні поняття, 
адже особистість може переживати стан само-
тності та не бути ізольованою від оточуючого 
середовища, і навпаки – може бути ізольова-
ною та не переживати самотність [8, с. 208]. 

Переживання почуття самотності має як 
позитивну, так і негативну сторони. З однієї 
сторони самотність пов’язана з деформацією 
різних відносин особистості та ускладнює 
успішний процес входження в широкий кон-
текст соціальних відносин, а дефіцит почуття 
спільності, в свою чергу, веде до недорозви-
нення конструктивних відносин зі світом. 
З іншої сторони самотність допомагає пори-
нути в особистісну рефлексію, замислитись 
над сенсожиттєвими проблемами та вона є 
невід’ємною частиною становлення індивіду-
альності людини [4, с. 15]. 

Переживання стану самотності вперше 
усвідомлюється та переживається саме у сту-
дентському віці, адже це пов’язано з задачами 
особистісного та соціального самовизначення 
[7, с. 44].

Аналізуючи вікові особливості прояву 
самотності, Г.М. Тихонов зазначає, що само-
тність в юності – явище, яке широко поширене 
і інтенсивно протікає. Молоді люди вмцілому 
проявляють більш високу вразливість по від-
ношенню до самотності і більшу схильність 
до нього, ніж зрілі або літні люди [3, с. 61].

Це пов’язано з тим, що юнаки починають 
жити самостійно, актуальними стають про-
блеми самореалізації та життєвих труднощів, 
вони вперше відчувають проблематичність 
життя. Також, після закінчення школи в них 
змінюється соціальне положення та структура 
міжособистісних зв’язків. Втрата попередніх 
зв’язків з друзями та взаємодія з новою між-
особистісною сферою викликає в студентів 
відчуття невпевненості, внутрішнього дис-
комфорту, напруги. Це все в свою чергу при-
зводить до переживання самотності у даному 
віці [9, с. 84-85].

Переживання стану самотності в залеж-
ності від статі вивчалося досить широко. 

Р. Арі, М. Деніз та Е. Хамарта стверджу-
вали, що рівень самотності вище серед юна-
ків, ніж дівчат, оскільки останні краще при-
стосовуються до нового середовища та добре 
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соціалізуються в соціально-емоційній сфері 
[2, с. 163].

Д. Нокс та колеги встановили, що серед 
першокурсників та другокурсників юнаки на-
багато рідше перебувають у романтичних сто-
сунках та гірше знають, яким чином завести 
дружбу. Вони ж вживають більше алкоголю та 
частіше вважають себе невдахами, аніж дівча-
та. Все це більшою мірою обумовлює ризик 
виникнення стану одинокості [5, с. 10].

Х. Атак досліджував самотність та особис-
тісні характеристики. Науковець виявив, що 
нейротизм, екстраверсія та доброзичливість 
помірно корелюють із самотністю [1, с. 989].

Теоретичний огляд наукових досліджень 
надає можливість стверджувати, що пере-
живання стану самотності актуалізується у 
студентському віці. Зокрема, встановлено, 
що переживання даного стану відрізняється 
у юнаків та дівчат та пов’язане з певними осо-
бистісними характеристиками. 

На основі опанованих теоретичних по-
ложень можна висунути наступні емпіричні 
припущення: 

1) існують відмінності у переживанні ста-
ну самотності у студентському віці в залеж-
ності від статі;

2) існує зв’язок між показниками пере-
живання стану самотності та певними осо-
бистісними характеристиками, а саме: висо-
кий рівень екстраверсії та емоційної стійкості 

обумовлюють низький рівень переживання 
самотності.

Для перевірки гіпотез нами було проведено 
емпіричне дослідження на базі Дніпровського 
національного університету ім. О. Гончара та 
Національного технічного університету «Дні-
провська політехніка». 

На першому етапі було опитано 100 осіб 
з яких було відібрано 60 респондентів з се-
реднім та високим рівнем стану переживання 
самотності. Таким чином у емпірично дослі-
дженні взяли участь 30 хлопців та 30 дівчат 
з середнім та високим рівнем самотності ві-
ком 18-19 років. 

В ході емпіричного дослідження нами 
було застосовано блок психодіагностич-
них методик: методика діагностики рівня 
суб’єктивного відчуття самотності (Д. Рассел, 
М. Фергюсон, 1998); диференціальний опиту-
вальник переживання самотності (Є.М. Осін, 
Д.О. Леонтьєв, 2013); п’ятифакторний осо-
бистісний опитувальник (Р. МакКрає, П. Кос-
та; в адаптації А.Б. Хромова, 1999).

Обробка результатів емпіричного до-
слідження проведена за допомогою паке-
ту програми IBM SPSS Statistics 22 та на-
ступних математикостатистичних методів,:  
для встановлення розбіжностей між група-
ми – критерій U Манна-Уітні, для встанов-
лення кореляцій – коефіцієнт рангової коре-
ляції Спірмена

Таблиця 1
Встановлення розбіжностей між показниками методик Д. Рассела, М. Фергюсона; Є. М. Осіна, 

Д.О. Леонтьєва; Р. МакКрає, П. Коста в залежності від статі. 
Шкали методик Асимптотична значущість (2-стороння)
Рівень самотності ,000*

Ізоляція ,841
Самовідчуття ,010*
Відчуження ,000*

Загальна самотність ,001*
Дисфорія ,253

Самотність як проблема ,467
Потреба у компанії ,208

Залежність від спілкування ,745
Радість усамітнення ,760
Ресурс усамітнення ,888

Позитивна самотність ,859

Примітка: * – статистично значущий кореляційний зв’язок на рівні р≤0,05.
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Результати дослідження. Результа-
ти дослідження за методиками Д. Рассела, 
М. Фергюсона; Є. М. Осіна, Д.О. Леонтьєва; 
Р. МакКрає, П. Коста дозволили встановити 
наступне (табл. 1).

Встановлено розбіжності між показни-
ками «рівень самотності» (,000), «самовід-
чуття» (,010), «відчуження» (,000), «загальна 
самотність» (,001), що може свідчити про те, 
що юнаки та дівчата мають різні рівні акту-
ального переживання стану самотності, вони 
по-різному усвідомлюють себе, як самотніх 
людей та відрізняються за рівнем значущих 
зв’язків з оточуючими. 

Результати кореляційного аналізу у групі 
юнаків та дівчат дозволили виявити наступні 
зв’язки (табл. 2).

За результатами кореляційного аналізу 
можна відзначити, що специфіка зв’язків між 
переживанням самотності та екстраверсією-
інтроверсією, самотністю та емоційною стій-
кістю – емоційною нестабільністю у групах 
юнаків та дівчат відрізняється, що ще раз ілю-
струє підтвердження першої гіпотези про те, 
що існують відмінності у переживанні стану 
самотності у студентському віці в залежності 
від статі.

Таким чином, за вибіркою дівчат зворотні 
кореляційні зв’язки на рівні значущості р≤0,01 

встановлено між рівнем самотності та екстра-
версією та інтроверсією(r=-0,610), рівнем са-
мотності та емоційною стійкістю – емоційною 
нестабільністю(r=-0,774), самовідчуттям та 
екстраверсією – інтроверсією(r=-0,476), ізоля-
цією та емоційною стійкістю – емоційною не-
стабільністю (r=-0,676), загальною самотніс-
тю та екстраверсією – інтроверсією(r=-0,597), 
загальною самотністю та емоційною стійкіс-
тю – емоційною нестабільністю (r=-0,581), 
дисфорією та екстраверсією – інтроверсією 
(r=-0,576), дисфорією та емоційною стійкіс-
тю – емоційною нестабільністю (r=-0,540). 

Зворотні кореляційні зв’язки на рівні зна-
чущості р≤0,05 встановлено між ізоляцією та 
екстраверсією – інтроверсією(r=-0,449).

Отримані результати свідчать про те, що 
високий рівень самотності, усвідомлення 
особистістю себе як самотньої людини, від-
сутність людей з якими можливий близький 
контакт та відсутність значущих зв’язків з 
оточуючими призводять до зниження рівня 
ектраверсії та емоційної стійкості. І навпаки – 
високий рівень екстраверсії та емоційної стій-
кості знижують рівень самотності та допома-
гають встановити близькі контакти та значущі 
зв’язки з оточуючими. 

За вибіркою хлопців зворотні кореляційні 
зв’язки на рівні значущості р≤0,05 встановле-

Таблиця 2
Показники коефіцієнтів кореляції Спірмена між показниками самотності  

та особистісними характеристиками у юнаків та дівчат

Екстраверсія – інтроверсія Емоційна стійкість –  
емоційна нестабільність

Рівень самотності
Дівчата Юнаки Дівчата Юнаки
-,610** -,285 -,774** -,437*

Ізоляція -,449* -,257 -,676** -,116
Самовідчуття -,476** -,266 -,155 ,020
Відчуження ,068 ,113 ,059 ,153

Загальна самотність -,597** -,266 -,581** ,063
Дисфорія -,576** -,342 -,540** -,432*

Самотність як проблема ,175 -,273 -,038 ,112
Потреба у компанії ,015 ,017 ,016 ,244

Залежність від спілкування -,170 -,281 -,266 -,047
Радість усамітнення ,264 ,242 ,145 ,056
Ресурс усамітнення ,172 ,329 -,029 ,108

Позитивна самотність ,231 , 299 ,079 ,076
Примітка:
* – статистично значущий кореляційний зв’язок на рівні р≤0,05;
** – статистично значущий кореляційний зв’язок на рівні р≤0,01. 



87

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

но між рівнем самотності та емоційною стій-
кістю – емоційною нестабільністю (r=-0,437), 
дисфорією та емоційною стійкістю – емоцій-
ною нестабільністю(r=-0,332).

Не було встановлено жодних статистично 
значущих показників між показниками само-
тності та екстраверсією-інтроверсією.

Таким чином, у вибірці хлопців встановле-
но, що високий рівень самотності та негатив-
ні відчуття, пов’язані з перебуванням у стані 
самотності сприяють підвищенню рівню емо-
ційної нестабільності. І навпаки – підвищення 
рівня емоційної стійкості сприяють зниженню 
інтенсивності переживанню стану самотності 
та пониженню негативних почуттів, які рес-
понденти відчувають під час самотності. 

Висновки. В ході дослідження було здій-
снено теоретичний аналіз літератури та роз-
глянуто поняття самотності, встановлено по-
зитивні та негативні сторони даного феномену, 
встановлено, що дане переживання характер-
но для студентської молоді та відрізняється 
в залежності від статі, а також виявлено, що 
існує зв’язок між особистісними характерис-
тиками та переживанням стану самотності. 

Було проведено емпіричне дослідження та 
виявлено, що респонденти мають середній та 

високий рівні самотності, вони констатують 
себе як самотніх людей, не мають значущих 
та близьких стосунків з оточуючими та відчу-
вають негативні емоції у стані самотності. 

У ході дослідження було виявлено, що 
існують відмінності у переживанні стану 
самотності в залежності від статі, а також 
виявлено, що переживання самотності нега-
тивно корелює у вибірці дівчат з екстраверсі-
єю та емоційною стійкістю, а у вибірці хлоп-
ців встановлено негативну кореляцію лише 
між самотністю та емоційною стійкістю. 

Так, у вибірці дівчат високий рівень са-
мотності та відсутність значущих стосунків 
призводять низького рівня екстраверсії та 
емоційної стійкості, а у вибірці хлопців висо-
кий рівень самотності та негативні почуття, 
які відчувають респонденти під час пережи-
вання самотності впливає на низький рівень 
емоційної стійкості. І навпаки – високий рі-
вень екстраверсії та емоційної стійкості спри-
яє зниженню рівня самотності та підвищенню 
значущих стосунків з оточуючими (серед ді-
вчат) та зниженню негативних почуттів (серед 
юнаків). Таким чином, емпіричні гіпотези, ви-
сунуті нами в ході дослідження були підтвер-
джені частково. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У статті висвітлюється проблема науково-теоретичного трактування поняття «ціннісні орі-
єнтації» на сучасному етапі, сутність вказаного питання та його актуальність. Стисло охаракте-
ризовано компоненти, форми і методи виховання ціннісних орієнтацій в молодших підлітків. 

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, молодші підлітки, компоненти ціннісних орієнта-
цій, формування ціннісних орієнтацій у підлітків.

В статье освещается проблема научно-теоретической трактовки понятия «ценностные ориен-
тации» на современном этапе, сущность указанного понятия и его актуальность. Кратко охарак-
теризированны компоненты, формы и методы воспитания ценностных ориентаций младших под-
ростков.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, младшие подростки, компоненты ценност-
ных ориентаций, формирование ценностных ориентаций у подростков.

In this article the problem of scientific-theoretical treatment, concept and valuable orientations at the 
present stage, the essence of the specified concept and its topicality is shown. The components, forms and 
methods of education of valuable orientations in younger teens are briefly characterized.

Key words: values, valuable orientations, younger teens, components of the valuable orientations, forma-
tion of valuable orientations in adolescents.

Актуальність дослідження. У такій науці 
як психологія ціннісні орієнтації можна ви-
значити як вибір людиною певних матеріаль-
них і духовних цінностей як об’єктів, що ви-
значають її цілеспрямовану життєдіяльність, 
весь спосіб життя. Ціннісна орієнтація завжди 
виявляється у сфері розгалужених взаємовід-
носин між людиною і суспільством. Загально-
відомо, що риси ціннісного світу дитини най-
більш інтенсивно формуються на переході від 
старшого дошкільного до молодшого шкіль-
ного віку. Саме у цей період життя дитина за-
своює основи систематичних знань, форму-
ється фундамент її характеру, волі, світогляду, 
ідеалів, моральних цінностей поглядів та пе-
реконань. Через цей ряд причин була вибрана 
дана проблематика питання.

Метою даної публікації є дослідження 
особливостей формування ціннісних орієнта-
цій молодших підлітків через призму соціаль-
но-психологічних закономірностей.

Викладення основного матеріалу. Про-
блеми, пов’язані з людськими цінностями, 
відносяться до числа найважливіших для 
наук, що займаються вивченням людини і сус-
пільства. Це викликано, перш за все, тим, що 

цінності виступають інтегрованою основою 
як для окремо взятої особистості, так і для 
будь-якої соціальної групи, нації і всього люд-
ства в цілому [3, c. 53].

Ціннісні орієнтації – це найважливіший 
компонент свідомості особистості, який іс-
тотно впливає на сприйняття навколишнього 
середовища, ставлення до суспільства, соці-
альної групи, на уявлення людини про саму 
себе. Як елемент структури особистості вони 
відображають її внутрішню готовність до дій 
по задоволенню потреб і цілей, дають напрям 
її поведінки у всіх сферах діяльності. Специ-
фіка ціннісних орієнтацій полягає в тому, що 
ця категорія найбільш тісно пов’язана з пове-
дінкою суб’єкта, керує цим процесом як усві-
домленою дією. Ціннісні орієнтації являють 
собою структуровану і ієрархізовану систему 
ціннісних уявлень, що виражають суб’єктивне 
ставлення особистості до об’єктивних умов 
життя, реально детермінують вчинки і дії лю-
дини і проявляють себе в практичній поведін-
ці. Ціннісні орієнтації є базисною характерис-
тикою та соціальною властивістю особистості.

Ціннісна орієнтація включає в себе три 
компоненти:
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1) когнітивний, або смисловий, в якому зо-
середжений соціальний досвід особистості. На 
його основі здійснюється наукове пізнання дій-
сності, що сприяє становленню ціннісностей;

2) емоційний, який передбачає переживан-
ня індивідом свого ставлення до даних цін-
ностей і визначає особистісний зміст цього 
відношення;

3) поведінковий, який базується на резуль-
татах взаємодії перших двох компонентів.  
Завдяки пізнанню дійсності та її ціннісному 
переживанню суб’єктом формується готов-
ність діяти, здійснювати задумане відповідно 
до продуманого плану.

Ціннісні орієнтації є результатом внутріш-
ньої і зовнішньої взаємодії в процесі розвитку 
особистості, суб’єктивним відображенням 
об’єктивного світу в свідомості конкретно-
го індивіда. Будучи усвідомленими, цінності 
відіграють величезну роль для визначення 
спрямованості індивіда, його орієнтації в со-
ціальному середовищі.

Ціннісні орієнтації підлітка формуються 
поступово в процесі його соціалізації шляхом 
проникнення соціальної інформації в інди-
відуально-психологічний світ дитини. Фор-
мування системи ціннісних орієнтації являє 
собою процес становлення особистості і є за-
собом реалізації певних суспільних цілей.

Ціннісні орієнтації визначаються свідо-
містю або підсвідомістю, формуються в ході 
набуття особистого досвіду. У сформованому 
стані вони представляють індивідуальну іє-
рархічну сукупність цінностей, що визнача-
ють спрямованість особистості і вибірковість 
її поведінки.

Найбільш значущою для підлітка є осо-
биста участь у соціально значущій події. При 
цьому Б. Бітіас відзначає, що в підлітковому 
віці важливі не стільки самі соціальні ідеї, 
скільки емоційне ставлення дорослих до цих 
ідей та побудова на цьому відношенні пове-
дінки. У молодшому підлітковому віці на пер-
ший план висуваються задоволення, пережи-
те завдяки правильному вчинку, і страждання 
через непристойний вчинок. При негативно-
му емоційному досвіді формується негативна 
позиція особистості. Так, встановлено, що в 
несприятливих сім’ях діти практично не від-

чувають позитивних переживань, і це є осно-
вною причиною формування їх негативної 
позиції. Створення умов для позитивних емо-
ційних переживань формує сприятливі пере-
думови для змін негативної позиції.

Правомірно можна виділити два аспекти 
освоєння підлітками цінностей: процесуаль-
ний і змістовний. Змістовний компонент ре-
алізується через освоєння знань про ціннос-
ті, норми поведінки, здатність до співчуття і 
співпереживання, усвідомлення необхіднос-
ті певної поведінки у відповідності до цін-
ностей, готовність вступати у відповідності 
з наявними знаннями і має ряд особливостей 
(нестійкість, недостатність), що обумовлені 
віковими особливостями підліткового віку. 
Процесуальний аспект включає в себе етапи 
освоєння підлітками моральних цінностей: 
від пізнання смислового змісту моральних 
норм і цінностей до реалізації в поведінці.

Кожен з цих етапів залежить від особистої 
значущості для підлітка моральної цінності, 
знання її сутності, готовності і вміння реалі-
зувати її в поведінці, від соціальних і педаго-
гічних умов, в яких відбувається процес осво-
єння [5, c. 119].

Процес орієнтації припускає наявність 
трьох взаємопов’язаних фаз, що забезпечують 
розвиток. Фаза присвоєння особистістю цін-
ностей суспільства в міру свого функціону-
вання продукує ціннісне ставлення – ціннісні 
орієнтації та ієрархічну систему ціннісних 
орієнтацій. Фаза перетворення, базуючись на 
привласнених цінностях, забезпечує перетво-
рення образу Я, яке розвивається у взаємодії 
«Я – реальне» – «Я – ідеальне» – «життєвий 
ідеал ». Фаза прогнозу -завершальна, забез-
печує формування життєвої перспективи осо-
бистості як критерію орієнтації.

Для визначення ефективності формування 
ціннісних орієнтації М.М. Ушакова виділяє 
наступні критерії:

1. Знання цінностей. Результатом тут є 
вміння формувати ціннісні орієнтації. Понят-
тя цінностей вважається засвоєним, якщо під-
літок повністю опанував зміст поняття, його 
обсяг, знання  його зв’язків, відносин з інши-
ми поняттями, а також умінням оперувати по-
няттям у вирішенні практичних завдань.
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2. Диференціація цінностей – вміння під-
літків виробляти ціннісний вибір.

3. Дієвість ціннісних орієнтації [6, c. 27].
Практична реалізація цінностей в житті 

відбувається з перетворенням їх на норми, 
відтак мова може йти не про цінності, а про 
нормативно – ціннісну систему, яка має свою 
ієрархію і характеризується найвищою цін-
ністю. Цінності мають справжній сенс лише 
тоді, коли вони є включенням до такої системи  
[1, с. 29-30]. З огляду на сказане, стає цілком 
очевидною нагальна необхідність створити 
нову систему цінностей, яка б слугувала орі-
єнтиром у вихованні молодого покоління, по-
чинаючи з молодшого шкільного віку. 

Для того, щоб зрозуміти механізми та осо-
бливості формування ціннісних орієнтацій у 
підлітковому віці, слід для початку виясни-
ти всю складність цього життєвого періоду. 
Це період складних анатомо-фізіологічних 
змін в організмі дитини, змін в ендокринній 
системі, пов’язаних з посиленням дії статевих 
залоз і статевим дозріванням.

Все вищезгадане має відображення у пси-
хічній діяльності підлітка. Спостерігаються 
часті зміни у настроях та ступені урівнова-
женості. Для поведінки підлітків характерно: 
негативізм, дратівливість, упертість, відчу-
женість, заглибленість у власні переживання 
тощо.

Провідним фактором самоутвердження  
підлітка є усвідомлення своєї ролі у двох іс-
нуючих системах взаємовідносин з оточуючи-
ми – ровесниками та дорослими. У кожній з 
цих систем підліток виявляє себе по різному.

Взаємини з дорослими характеризуються 
складним протиріччям внутрішньої позиції 
підлітка – прагнення до самостійності по-
єднується з тривогою, що він не впорається 
з новими завданнями, які поставлені перед 
ним. У цьому йому потрібна підтримка до-
рослого, але відкрито визнати це він не хоче. 
У даних відносинах підліток шукає прийнят-
не для нього співвідношення піклування і 
власної незалежності. Зважаючи на це, до-
рослий повинен бачити і поважати в підлітку 
особистість, але зберігати при цьому позицію 
ведучого. На жаль, нерозуміння є типовою 
особливістю взаємин підлітків з дорослими, і 

як наслідок цього виникають часті конфлікти 
з приводу як повсякденних звичок так і з при-
водів шкільного життя та особистісних прин-
ципів та норм.

У підлітковий період людина відчуває 
необхідність мати друга. Спостерігається під-
вищення інтересу до ровесника як до людини 
з певними внутрішніми якостями. У процесі 
спілкування з однолітками підліток вибирає 
друзів за схожістю поглядів на життя та чітко 
усвідомлює різницю між товаришем і другом, 
якому можна довіритись.

Надзвичайно важливим моментом особис-
тісного та фізичного розвитку підлітка є його 
стосунки з представниками протилежної ста-
ті. У цей період у людини з’являється гостра 
потреба в еротичному партнері. Інтенсивність 
цієї потреби виявляється не через природну 
необхідність, а скоріше через бажання від-
волікти себе від тривалої напруги в процесі 
ствердження себе як дорослої людини. Еро-
тичний партнер може доповнити розвиток, 
але не є його метою. Реалізація сексуальної 
потреби відбувається по різному. У деяких 
підлітків вона обмежується переглядом  віде-
офільмів, де в основі сюжетів лежать статеві 
стосунки між людьми, інтересом до худож-
ньої літератури та періодичних підліткових 
видань, грою у комп’ютерні ігри, переглядом 
порносайтів тощо. Але, на жаль, є підлітки, 
котрі вступають в інтимні міжстатеві зв’язки 
та ще при цьому не завжди дбаючи про гармо-
нію почуттів. Шукаючи доступного сексуаль-
ного задоволення, вони не усвідомлюють, до 
яких наслідків може призвести ця нерозваж-
ливість та необачність. Ці наслідки можуть 
бути як психологічними (наприклад, утворен-
ня комплексу неповноцінності себе як особис-
тості та статевої одиниці), так і фізичними, – 
пов’язаними зі здоров’ям (венеричні хвороби 
та небажана вагітність у дівчат). Створення 
такої ситуації у сучасних міжстатевих стосун-
ках підлітків пояснюється негативним впли-
вом вулиці та засобів масової інформації на 
формування моральних цінностей ще незрілої 
особистості.

Зважаючи на це, батьки і вихователі по-
винні намагатись керувати цим процесом та 
спрямувати його у потрібне русло.
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Таким чином, вибір цінностей є основним 
питанням при визначенні змісту вихован-
ня особистості. З урахуванням об’єктивних 
та суб’єктивних умов виникає потреба по-
будови нової системи виховання в площині 
поєднання освіти, культури, духовності із 
збереженням ціннісних орієнтацій та крите-
ріїв. Необхідність ціннісного підходу до на-
вчально – виховного процесу початкової шко-
ли знайшла своє відображення в основних 
положеннях законів України “Про освіту”, 
“Про загальну середню освіту”, Національної 
доктрини розвитку освіти ХХІ століття та ін. 
У змісті нормативно – правових документів 
зазначено, що суспільство потребує відпові-
дальної, активної особистості із сформовани-
ми громадянськими, моральними, патріотич-
ними якостями, високим професіоналізмом, 
гуманістичним світоглядом [2, 3, 5]. 

Впродовж своєї історії людство виробило 
систему цінностей, які мають неперехідне 
значення для багатьох поколінь людей: істина, 
добро, краса, свобода, честь, гідність, спра-
ведливість, правда та ін. У різні епохи зміст 
і значення означених цінностей трактували-
ся по – різному, але саме в них відображено 
прагнення людей до свободи й незалежності, 
до щасливого й гідного життя, вміщено вимо-
гу перебудови суспільства на принципах гу-
манізму та справедливості, гармонійного по-
єднання особистісних і суспільних інтересів. 

Сформувати належні цінності в сучасних 
умовах досить важко, оскільки продукування 
“конфліктної культури” у вигляді “сильної” та 
досить агресивної особистості – супермена, 
яка культивується в зарубіжних засобах масо-
вої інформації і з їхньої подачі в Україні при-
зводить до втрати моральних ідеалів [1, с. 28]. 

 Оскільки загальноприйнятою серед вче-
них є думка про те, що виховання на основі 
цінностей – це провідний шлях формування 
особистості, її духовного світу, то в сучасних 
умовах постає питання не лише про ціннісне 
виховання, але й про ціннісне навчання, тобто 
навчання, яке має своїм кінцевим результатом 
формування “аксіологічного світогляду, який 
оперує ціннісними категоріями” [4]. 

Сучасне суспільство багато століть пере-
буває в стані постійного конфлікту поколінь. 

Сьогоднішнє молоде покоління опиняється 
в складній ситуації: різні перевороти в соці-
ально-економічному устрої супроводжується 
кризою ціннісної свідомості. Соціальні цін-
ності, якими жили «батьки», в даний час втра-
тили практичне значення для «дітей».

Активне залучення особистості до різних 
видів мистецтва допомагає формувати пози-
тивні ціннісні орієнтації, сприяє більш успіш-
ному моральному становленню, допомагає 
усвідомленню, уточненню цілей, бажань, 
труднощів і проблем, зміцнюючи можливість 
для активної пізнавальної, соціально – твор-
чої діяльності, розвитку індивідуальних зді-
бностей з метою більш ефективної адаптації 
до сучасних умов середовища.

Місце любові та шлюбу в системі жит-
тєвих цінностей підліткового покоління різ-
ниться в залежності від віку. Так, якщо в якос-
ті найбільш значущих цінностей підлітками 
11 – 16 років позначаються «рідні та близькі», 
«здоров’я», «друзі», то серед респондентів ві-
кової групи від 17 і старше перші позиції були 
віддані «любові» і «шлюбу».

Загальновідомо, яке важливе значення для 
повноцінного психічного та особистісного 
розвитку дитини має сім’я. Саме в сім’ї засво-
юються та копіюються зразки реагування на 
різні ситуації, на ставлення до різних об’єктів 
і явищ життя. Найчастіше копіювання відбу-
вається на несвідомому рівні, близькому до 
того процесу, який відомий етолог К. Лоренц 
назвав імпринтингом (англ. «відображення 
образу»). Такий підхід не вимагає від бать-
ків спеціальної роботи з дітьми, але робить 
значущою їх, батьків, поведінку. Крім того, 
батьки не лише стихійно долучають дітей до 
моральних цінностей, але й осмислюють різні 
методи і прийоми у вигляді читання книг, пе-
регляду мультфільмів з обговоренням мораль-
них або аморальних якостей героїв, бесід на 
моральні теми. Не виключається і навіюван-
ня, пояснення, встановлення причинно – на-
слідкових зв’язків між вчинком дитини і ре-
зультатом. Та батьки намагаються виховувати 
своїх дітей власним прикладом. Однак у біль-
шості випадків діти досить тривалий час пе-
ребувають у навчальних закладах. Тому на до-
помогу батькам у формуванні цінностей дітей 
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приходять педагоги. Формування ціннісних 
орієнтацій передбачає обов’язкове підклю-
чення найближчого оточення підлітка – бать-
ків і близьких йому рідних.

У цьому випадку важливо:
- сприяти формуванню у батьків відпові-

дальності за створення сприятливого психо-
логічного сімейного клімату;

- збагачувати батьків знаннями з психоло-
гії та педагогіки, педагогічної етики;

- розкривати особливості формування цін-
нісних орієнтацій, з тим, щоб діяти спільно 
і узгоджено в таких формах як батьківські 
збори, бесіди, консультації, лекції та інше  
[8, с. 43].

Любов і шлюб як і раніше є однією з го-
ловних життєвих цінностей сучасної молоді, 
причому значущість любові і шлюбу збільшу-
ється прямо пропорційно віку.

Зміни поглядів молоді на любов і шлюб, 
внесені трансформацією соціокультурних 
норм і традицій, істотно знизили ступінь 
впливу батьків на формування їх уявлень про 
кохання і шлюб [7, с. 148].

На сучасному етапі досить помітне місце 
в нашому житті посіли так звані предметні 
цінності, які притаманними були лише капіта-
лістичному суспільству та досить інтенсивно 
й успішно розроблялися на Заході – це  осо-
бистий інтерес, корисливість, раціональність, 
прибуток тощо. У нашому суспільстві саме 
означені прагматичні раціональні цінності на-
бувають дедалі більшого значення, особливо 
для молоді, тому не можуть не виступати про-
блемою для педагогів, зокрема для вчителів 
молодших класів. 

Виховувати у дітей вміння робити власні 
висновки, оцінки, щодо різних життєвих си-
туацій та подій, щодо самих людей та сенсу 
життя і завдяки цьому протистояти механіч-
ному та експансивному нав’язуванню ззовні 
готових, часто сумнівного змісту і походжен-
ня еталонів та орієнтирів – це основне завдан-
ня початкової ланки освіти та сім’ї. Не менш 
важливою рисою справжнього громадянина 
повинно бути бездоганне володіння держав-
ною мовою, тому необхідно активне сприяння 
її функціонуванню в усіх сферах суспільного 
життя на всій території держави. 

Повертаючись до проблеми формування 
в молодших підлітків комплексу ціннісних 
орієнтацій, серед яких важливими виокрем-
люємо почуття обов’язку, відповідальності, 
гідності, толерантності, громадянської само-
свідомості, честі, свободи, патріотизму, діло-
витості та ін. 

Отож, закладаючи означені поняття молод-
шому школяреві, пам’ятаємо, що найперше 
формуємо певні обов’язки перед самим со-
бою і перед іншими, в т.ч. і перед своєю Бать-
ківщиною. Завдання педагогів полягає в тому, 
щоб у школярів громадянський обов’язок 
проявлявся в активному, зацікавленому за-
своєнні знань, оскільки саме на їх основі 
можлива плідна діяльність громадян на ниві 
державотворення. З почуттям громадянського 
обов’язку формується почуття відповідаль-
ності. Якщо обов’язок громадянина полягає 
в тому, щоб усвідомити державні, національ-
ні вимоги, трансформувати власні завдання 
та здійснювати їх, то якою мірою ці завдання 
виконуються чи ні – питання особистої від-
повідальності. Почуття відповідальності – це 
переживання відповідності наслідків власної 
діяльності громадянському обов’язку. Відпо-
відно, громадська самосвідомість – це розу-
мове осягнення і внутрішнє прийняття люди-
ною того факту, що вона належить до певного 
соціуму. 

До якостей майбутнього громадянина, на 
які педагогам слід звернути належну увагу, 
відносимо і громадянську гідність – здатність 
долати страх вольовими зусиллями. Звідси 
низка синонімічних понять: сміливість, без-
страшність, самовідданість, хоробрість, від-
вага тощо. Почуття громадської гідності – це 
повага до самого себе, своєї сім’ї, роду, мови, 
держави. Впродовж останніх років карди-
нально змінилася ситуація в державі щодо 
економічного та соціального розвитку. У та-
кій ситуації неможливо уникнути вихован-
ня громадянської діловитості. Формуємо цю 
рису, починаючи з початкової ланки освіти, 
де в навчально – виховний процес введено 
елементи економічного виховання. Саме тому 
виховання громадянської діловитості пови-
нно протистояти байдужості та безмірному 
користолюбству. 
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Повертаючись до виховання вище окрес-
лених якостей в майбутніх громадян нашої 
держави не можливо не згадати таку рису, як 
громадянська толерантність. Вона виявляєть-
ся як установка і повинна мати характер інди-
відуального добровільного вибору, формува-
тися шляхом засвоєння інформації та набуття 
власного життєвого досвіду. 

Підбиваючи підсумки теоретичного об-
ґрунтування можливого підходу до цілісного, 
багатоаспектного аналізу ціннісних орієнта-
цій особистості, відзначимо, що: 

1) системний підхід до вивчення ціннісних 
орієнтацій особистості передбачає уявлення 
про її цілісність; 

2) цілісний аналіз ціннісних орієнтацій 
особистості передбачає виокремлення й об-
ґрунтування найбільш загальних, у певному 
сенсі формалізованих елементів, які дозволя-
ють описати різні їх аспекти; 

3) кожний аспект ціннісних орієнтацій 
трактується як складова цілісної, неподільної 
системи; необхідним етапом аналізу є вивчен-
ня різних її аспектів і їх компонентів у синтезі; 

4) показником рівня цілісності ціннісних 
орієнтацій може бути ступінь пов’язаності 
різних її елементів; 

5) цілісність як характеристика системи 
передбачає аналіз ієрархічної будови її скла-
дових. 

У сучасних реаліях відбуваються активні 
зміни і в навчальному середовищі. Мова йде 
про запровадження програми навчання нової 
української школи (далі – НУШ). Реформа 
НУШ розрахована на роки, адже неможли-
во швидко змінити освітню традицію, що 
плекалася в Україні протягом десятків років. 
Проте зміни вже розпочались, і Міністерство 
освіти і науки робить усе, аби вони були не-
відворотними. Зокрема, у вересні 2017 року 
було ухвалено новий закон “Про освіту”, який 
регулює основні засади нової освітньої систе-
ми. На черзі – ухвалення нового закону “Про 
загальну середню освіту”, в якому буде більш 
детально розкрито зміни та затверджено но-
вий Державний стандарт початкової освіти.

Ключова зміна для учнів стосується підхо-
дів до навчання та змісту освіти. І у Міністер-
стві освіти і науки переконані, що це – голо-

вне. Адже мета НУШ – виховати інноватора та 
громадянина, який вміє ухвалювати відпові-
дальні рішення та дотримується прав людини.

Замість запам’ятовування фактів та ви-
значень понять, учні набуватимуть компе-
тентностей – це  динамічна комбінація знань, 
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 
цінностей, інших особистих якостей, що ви-
значає здатність особи успішно соціалізува-
тися, провадити професійну та/або подаль-
шу навчальну діяльність. Тобто формується 
ядро знань, на яке будуть накладатись умін-
ня цими знаннями користуватися, цінності 
та навички, що знадобляться випускникам 
української школи в професійному та при-
ватному житті.

Висновок. Дослідження зв’язків різних 
аспектів ціннісних орієнтацій особистості має 
не тільки теоретичне, але й практичне значен-
ня, оскільки структура та ієрархія цінностей 
неминуче впливає на процес і результати ді-
яльності та обумовлюється ними. Цілісний 
підхід до вивчення ціннісних орієнтацій може 
бути основою визначення оптимальних шля-
хів впровадження психологічних досліджень 
у практику. 

Підсумовуючи, зазначимо, що формуван-
ня ціннісних орієнтацій у молодших підлітків 
включає такі основні чинники: патріотична 
самосвідомість, громадянська відповідаль-
ність і мужність, суспільна ініціативність й 
активність, готовність трудитися на благо 
Батьківщини, захищати її; повага до Консти-
туції, законів української держави, прийнятих 
в ній правових норм, потреба в їх дотриман-
ні, висока правосвідомість; досконале знання 
державної мови, постійна турбота про під-
несення її престижу і функціонування в усіх 
сферах суспільного життя і побуту; повага 
до батьків, роду, до традицій та історії рідно-
го народу, усвідомлення своєї незалежності; 
дисциплінованість, працьовитість, творчість, 
піклування, моральна чистота, відповідаль-
ність, гуманність, висока культура спілкуван-
ня (толерантність та полікультурність).

У світлі реформи системи освіти серед 
цінностей молодших школярів, які передбаче-
ні в освітній програмі нової української шко-
ли найбільш головними є такі: гуманність, 
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ініціативність, відповідальність, піклування, 
творчість, незалежність, толерантність та 
впевненість в собі. Науковці зазначають, що 
така зміна орієнтирів як в педагогіці, так і в 
психології викликана тим, що запровадження 
нової української школи має на меті отримати 

сформовану особистість школяра – ініціатора. 
Це означає те, що молодші школярі пройдуть 
етапи соціалізації з меншими втратами, діти 
отримають нові знання в такому ключі, який 
буде сприяти ціннісній орієнтації на патріо-
тизм, сміливість та ініціативність.
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ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ  
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Головна проблема, що стоїть на шляху успішної самореалізації особистості суспільстві – стерео-
типи, що визначають роль і місце сучасного чоловіка та сучасної жінки у соціумі. Ґендерні уявлення 
особистості щодо цього є дещо узагальненими та поверхневими. Це, відповідно, вимагає їх психокорек-
ції та адекватного формування. 

Ключові слова: Самореалізація, власний потенціал, стереотип, соціальні стереотипи, ґендерні 
стереотипи.

Главная проблема, стоящая на пути успешной самореализации личности в обществе – стереоти-
пы, определяющие роль и место современного мужчины и современной женщины в социуме. Гендерные 
представления личности в этом отношении являются несколько обобщенными и поверхностными. 
Это, соответственно, требует их психокоррекции и адекватного формирования.

Ключевые слова: Самореализация, собственный потенциал, стереотип, социальные стереотипы, 
гендерные стереотипы.

The main problem standing in the way of successful self-realization of the individual in society is the ste-
reotypes that determine the role and place of the modern man and the modern woman in society. Gender per-
ceptions of personality in this regard are somewhat generalized and superficial. This, accordingly, requires 
their psychocorrection and adequate formation.

Key words: self-realization, own potential, stereotype, social stereotypes, gender stereotypes.

Мета та завдання даної статті полягає у 
привертанні уваги до проблеми поділу соці-
альних ролей, професій на маскулінні та фе-
мінні, яке виникло і залишається актуальним, 
у результаті панування ґендерних стереоти-
пів. Цей розподіл є потужною перешкодою у 
виборі способу самореалізації сучасних чоло-
віків і жінок, який є фундаментом для станов-
лення здорової, свідомої і щасливої особис-
тості, як основи суспільства.

Актуальність статті. З покоління у по-
коління людство передає свої традиції, куль-
турні здобутки та стереотипи. Останні дефор-
муються із року в рік, під впливом наукового 
прогресу у різних сферах,  розповсюдженню 
мережі інтернет та її доступності у світі. Де-
формуються, але не зникають. 

Сучасне суспільство кожен день керуєть-
ся різними видами стереотипів, наймасштаб-
ніший вплив з яких мають соціальні. Вони 
присутні всюди: у магазинах, навчальних за-
кладах, на робочих місцях; у будні та на вихід-
них; у колі колег, друзів та незнайомих людей 
і навіть наодинці перед екраном комп’ютера, 
телевізора, телефона. Ними користуються 

всюди де є місце міжособистісному контакту, 
реальному та навіть уявному.

Постановка проблеми. Одними з самих 
стійких видів соціальних стереотипів є ґен-
дерні. Вони присутні у кожній країні та впли-
вають на усі сфері соціального життя кожної 
окремої особистості та суспільства в цілому. 
Думки вчених, щодо їх походження розхо-
дяться. Деякі сучасні науковці вважають, що 
саме через систему соціалізації засвоюються 
ґендерні стереотипи особистості. За іншого 
підходу вони формуються через систему роз-
поділу праці та культурні норми.

Клецина І.С. визначає три групи ґендерних 
стереотипів:

1. Стереотипи маскулінності – феміннос-
ті. Жінкам та чоловікам приписують певні 
соціальні та психологічні якості, а також ви-
значений стиль поведінки. Маскулінність 
ототожнюється зі значущістю, домінуванням 
і активністю. А до фемінного відноситься ре-
продуктивне, тілесне та чуттєве.

2. Стереотипи щодо сімейних і профе-
сійних ролей. Є переконання, що для жінок 
основною роллю є сімейна, а для чоловіків – 
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професійна. Відповідно і оцінка успішності 
особистості пов’язана саме із реалізацією 
у цих сферах.

3. Стереотипи пов’язані із статевими відмін-
ностями в змісті та видах праці. Жінкам нале-
жить виконавча праця і обслуговування. А чо-
ловіки більш схильні до творчої та керівної [2].

Але незалежно від походження і групи ґен-
дерних стереотипів, всі вони обмежують ін-
дивідуальний саморозвиток й самовираження 
особистості сучасних українських жінок та 
чоловіків. Саме поняття ґендер охоплює со-
ціальні, культурні та психологічні аспекти, які 
формують норми та стереотипи поведінки та 
стосунків між чоловіками та жінками.

Якщо тисячі років назад, в першу чергу для 
того, щоб пристосуватися та вижити, суворі 
умови життя, диктували обмежені правила 
поведінки тогочасним жінкам та чоловікам, – 
то зараз, ці ж умови життя дають змогу нам, 
сучасним чоловікам і жінкам, обирати як себе 
поводити, яким способом себе проявляти, 
яким чином реалізовувати свій потенціал та 
свої сенси. Але на заваді цьому, стоять ґендер-
ні стереотипи, – часто, навіть неусвідомлений 
поділ професій, хобі, сімейних обов’язків на 
"маскулінні" (чоловічі) та "фемінні" (жіночі) 
зберігається навіть тоді, коли прецедент цього 
поділу давно забутий або не актуальний. Цей 
поділ є могутнім тормозом для самореалізації 
сучасної особистості.

В українському суспільстві, як і в усьому 
світі, є місце ґендерним стереотипам. Вони є 
невід’ємним атрибутом повсякденного мис-
лення сучасного українця хоча і не вирізня-
ються своєю радикальністю.

У ході всеукраїнського опитування, що 
ґрунтувалося на підходах міжнародного до-
слідження IMAGES, та проводилось у рамках 
дослідження Фонду ООН в галузі народона-
селення (UNFPA) та Уряду Великої Британії, 
у співпраці з Міністерством соціальної полі-
тики України, були опитані 1 520 чоловіків у 
віці 18-59 років, що представляли всі регіони 
країни. Як показали його результати, – в укра-
їнському суспільстві зберігаються стійкі очі-
кування щодо моделей подружніх стосунків, 
відповідно до яких за чоловіками закріплю-
ється роль годувальника родини, а на жінок 

покладаються зобов’язання щодо ведення 
господарства, піклування про родину та до-
гляду за дітьми. Зокрема, майже 70% опита-
них чоловіків погодилися з твердженням, що 
найважливіша роль жінки – піклуватися про 
власну оселю та готувати їжу для родини. 
71% чоловіків, розмірковуючи над стосун-
ками з власними дітьми, зауважив, що про-
водять надто мало часу з дітьми через свою 
роботу [3, с. 9].

Результати опитування підтвердили, що 
досвід дитинства та моделі поведінки у бать-
ківській родині здійснюють помітний вплив 
на формування настанов чоловіків щодо по-
будови власних подружніх стосунків та став-
лення до батьківства [3, с. 54]. Саме в бать-
ківській родині дитина вперше знайомиться 
з ґендерними стереотипами, переймає їх, щоб 
потім асимілювати у своє доросле життя, 
свою власну родину, а також, у професійну ді-
яльність.

Виклад основного матеріалу. В ході 
опитування, чоловікам були запропоновані 
16 тверджень. І можливість погодитись або не 
погодитись із ними. Всі відповіді були зарахо-
вані та переведені у відсоткове співвідношен-
ня позитивних до негативних. Відсоток пози-
тивних відповідей зображений на рисунку 1. 

Рис. 1. Ставлення до можливостей 
професійної реалізації жінок і чоловіків 

у суспільстві (% респондентів, які загалом 
погодилися з твердженнями)

Близько 80% респондентів погодилися, що 
жінки можуть бути такими ж кваліфіковани-
ми фахівцями у своїй справі, як і чоловіки, так 
само добре виконувати професійні завдання, 
та повинні отримувати рівну з чоловіками за-
робітну плату за роботу однакової цінності. 
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Стереотип про те, що на ринку праці існує по-
діл на певні «жіночі» та «чоловічі» професії 
був озвучений 82% чоловіків. 40% респон-
дентів загалом погодилися із твердженням, 
що чоловіки є кращими бізнесменами та по-
літичними лідерами, ніж жінки. 

Ґендерні стереотипи щодо розподілу сі-
мейних ролей представлені на рисунку 2.

Рис. 2. Ставлення до розподілу сімейних 
ролей жінок і чоловіків (% респондентів,  
які загалом погодилися з твердженнями)

Майже 70% респондентів вважають, що 
найважливіша роль жінки – це піклуватися 
про власний дім та готувати для власної ро-
дини. Значна частина чоловіків продовжують 
пов’язувати соціальне призначення жінок з 
функціями домогосподарок, які мають народжу-
вати дітей, виховувати та піклуватися про них.

Ґендерні стереотипи щодо сприйняття 
окремих складових чоловічих ролей пред-
ставлені на рисунку 3.

Дві третини респондентів дослідження 
були переконані, що саме чоловіки мають ка-
зати остаточне слово щодо ухвалення рішень, 
від яких залежить життя домогосподарства; 
третина з них вважають, що чоловік нічого не 
вартий, якщо заробляє менше, ніж його дру-
жина. Особливо категоричними в цьому від-
ношенні виявилися наймолодші респонденти, 
майже половина яких сприймали нижчий рі-
вень чоловічого заробітку як ознаку його не-
спроможності та нереалізованості в житті.

Привертає увагу, що 28% респондентів 
погодились, що для чоловіка набагато важли-
віше мати власний час або хобі, тоді як жін-
кам має цілком вистачати наявності сім’ї для 
відчуття повноти життя. В значній мірі всі ці 

відносини нерівності зумовлені впливом сте-
реотипів, що визначають різні суспільні очі-
кування щодо ролей, функцій та повноважень 
жінок і чоловіків у різних сферах суспільного 
життя [3, с. 7-12].

Разом із тим, стереотипні настанови на роз-
поділ сімейних ролей жінок і чоловіків значно 
менше проявляються у респондентів стосовно 
власних дітей. Абсолютна більшість опитаних 
чоловіків не погодилася з твердженням, що в 
умовах обмеженості ресурсів у родині ці ко-
шти мають спрямовуватися на освіту хлопців, 
оскільки дівчатам вона може не знадобитися 
в дорослому житті. Це дає підстави сподіва-
тися на поступову трансформацію суспільних 
очікувань щодо становища жінок і чоловіків у 
майбутньому [3, с. 70-73].

Беручи до уваги вищевикладене можна 
зробити висновок, що ґендерні стереотипи 
формують ґендерну нерівність, яка є базовим 
порушенням прав людини. Вони впливають 
на суспільну думку та особистісний вибір 
способу самореалізації сучасної української 
особистості, та її спрямованість. Тому, процес 
вивчення та дослідження даних стереотипів є 
актуальним і необхідним задля їх свідомого 
розвіювання. Розвіювання цих стереотипів, у 
свою чергу, сприятиме зниженню суспільного 
тиску на особистість, яка знаходиться у про-
цесі пошуку власних сенсів, та способів реа-
лізації власного потенціалу.

Таким чином, певна ґендерна нерівність 
в ставленні до виконання соціальних ролей 
вимагає розробки та апробації психокорекції 
процесу самореалізації особистості, зокрема 
жінки.

Рис. 3. Сприйняття окремих складових 
маскулінності (% респондентів, які загалом 

погодилися з твердженнями)
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У статті розглядається питання про вікову динаміку особливостей соціального інтелекту у пред-
ставників медичної сфери. Проаналізовано поняття «соціальний інтелект». Проведено емпіричне до-
слідження вікових особливостей соціального інтелекту на прикладі представників медичної сфери.

Ключові слова: соціальний інтелект, вікові особливості, представники медичної сфери, емпіричне 
дослідження.

В статье рассматривается вопрос о возрастной динамике особенностей социального интеллекта 
у представителей медицинской сферы. Проанализировано понятие «социальный интеллект». Прове-
дено эмпирическое исследование возрастных особенностей социального интеллекта на примере пред-
ставителей медицинской сферы.

Ключевые слова: социальный интеллект, возрастные особенности, представители медицинской 
сферы, эмпирическое исследование. 

The article discusses the issue of the age dynamics of social intelligence peculiarities among medical per-
sonnel. The conception of "social intelligence" was analyzed. An empirical research of the age peculiarities of 
social intelligence was carried out on the example of medical personnel.

Key words: social intelligence, age peculiarities, medical personnel, empirical research.

У сучасній психології акцент в дослі-
дженнях інтелекту все більше зміщується на 
інтелект соціальний. Поняття «соціального 
інтелекту» ще не знайшло однозначного трак-
тування у психологічній науці, що свідчить 
про складність і багатоаспектність цього фе-
номену. Соціальний інтелект охоплює багато 
складових комунікаційного процесу та ког-
нітивних здібностей особистості. Але спира-
ючись на таких вчених як, Н.В. Бачманова,  
А.А. Бодальов, Г.П. Геранюшкіна, Ю.М. Єме-
льянов, Н.А. Стафурінова та ін., можна уза-
гальнити, що соціальний інтелект виража-
ється в здатності легко сходитися з людьми, 
вмінні входити в їхнє становище, ставити 
себе на місце іншого, здатності критично і 
правильно оцінювати почуття, настрій і мо-
тивацію вчинків. В даному контексті, під цим 
терміном розуміється певна особистісна влас-
тивість, що зумовлює здатність розуміти по-
ведінку людини і прогнозувати розвиток між-

особистісної взаємодії та міжособистісних 
взаємовідношень.

Проблема розвитку соціального інтелекту 
активно обговорюється в працях вітчизняних 
і зарубіжних психологів (Г.Айзенк, М.І. Боб-
нєв, Дж. Гілфорд, Х. Джон, Ю.Н. Емельянов, 
Н. Кентор, Д. Космітський, Г. Олпорт, Р. Сел-
ман, Р. Стернберг, М.Тісак, Е. Торндайк і та 
ін..), причому предметом спеціального роз-
гляду ця тематика стала порівняно недавно. 

Окремі питання, що стосуються розвитку 
соціального інтелекту, вивчалися в дослі-
дженнях близьких за значенням понять: «ко-
мунікативна компетентність» (Н.А. Амінов,  
Е.В. Коблянская, Л.А. Петровська, Р. Стерн-
берг), «соціальна компетентність» (А.А. Бода-
льов, О. К. Тихомиров), «соціальна обдарова-
ність» (В. Сіск), «комунікативний̆ потенціал» 
(В. В. Рижов, Т.П. Чернявська).

Соціальний інтелект – це здатність розумі-
ти наміри, почуття і емоційні стани людини 
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за вербальними і невербальними проявами. 
Його пов’язують із здатністю робити швидкі, 
майже автоматичні судження про людей, та 
навколишню ситуацію. Це особливий «соці-
альний дар», що сприяє встановленню умов-
но гармонічних, комфортних, відносин з ото-
чуючими людьми, кінцевим продуктом якого 
є успішна соціальна адаптація та професійна 
самореалізація.

Важливість вивчення даної тематики 
складно переоцінити. Соціальний інтелект до-
помагає людині прогнозувати розвиток між-
особистісних відносин, загострює інтуїцію, 
передбачливість і забезпечує психологічну 
витримку. Людина з високим рівнем соціаль-
ного інтелекту, має широкі соціальні зв’язки, 
активна і гнучка. Вона, як правило, більш за-
доволена життям, вміє вдало входити в нові 
соціальні групи, протистоїть численним стре-
сам і, відповідно, має більше шансів на довге, 
активне, суспільно корисне життя.

З віком наші соціальні зв’язки, статуси та 
й оточення зазнають змін. Кожна особистість 
згодом також має свою динаміку розвитку, ми 
можемо як отримувати, так і втрачати деякі 
здібності. У свою чергу, така здатність як со-
ціальний інтелект не є винятком. Соціальний 
інтелект включає в себе саму особистість лю-
дини, та її оточення, використовуючи його як 
поле для дій, розвитку і реалізації. У зв’язку 
з вищесказаним, можна вважати, що соціаль-
ний інтелект не є статичним, він також має 
свою динаміку.

Отже, актуальність, соціальна значущість 
та недостатня наукова вивченість проблеми 
соціального інтелекту обумовили вибір дослі-
джуваної проблематики. 

Водночас, у сучасній психологічній науці, 
певні аспекти в рамках даної тематики є досі 
не розкритими. Так, дослідження соціально-
го інтелекту в старшому віці є перспектив-
ною галуззю для вивчення у психології. Це, 
в свою чергу, відкриває перспективи для ви-
вчення зв’язку соціального інтелекту з різни-
ми особливостями особистості, які зазнають 
значних змін у літньому віці. Ключове значен-
ня має дослідження, опис, а також вивчення 
вище згаданих змін під впливом віку. Іншими 
словами, мова йде про дослідження змістової 

сторони соціального інтелекту з урахуванням 
певних вікових змін, що впливають на осо-
бистість та ефективність комунікації. 

Таким чином, питання, на яке досі не має 
відповіді – це можливість розвитку соціаль-
ного інтелекту у літньому віці. Сучасні до-
слідження впливу навчання на соціальний 
інтелект у різному віці від дитячого до похи-
лого дозволяють сподіватися на позитивний 
результат, але відповідь на це питання досі 
відсутня. Саме тому, вікові зміни та аспекти 
соціального інтелекту потребуюсь подальшо-
го, більш докладного, наукового дослідження.

Об’єктом дослідження є соціально-пси-
хологічні особливості особистості.

Предметом дослідження є вікові аспекти 
соціального інтелекту.

Метою даної роботи є виявлення змінених 
під впливом віку аспектів соціального інте-
лекту у представників медичної сфери.

Для досягнення мети визначено такі  
завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми 
соціального інтелекту в науковій літературі.

2. Розкрити відмінності в інтелекті обу-
мовлені віком.

3. Вивчити вікові аспекти соціального ін-
телекту представників медичної сфери.

Дане дослідження було проведено в містах 
Одеса та Чорноморськ. 

У дослідженні взяли участь 65 людей.  
Всі респонденти є представниками медичної 
сфери, а саме: лікарі, медсестри, лаборанти та 
інтерни. Вікова категорія досліджуваних ко-
ливається від 23 до 68 років.

Для отримання інформації про динаміку та 
особливості соціального інтелекту, вся вибір-
ка була розділена на три групи: «До 30 років», 
«Від 30 до 45 років» та «Від 45 до 68 років».

Для визначення рівня соціального інте-
лекту, ми використовували тест «Соціальний 
інтелект» Дж. Гілфорда. Для визначення ста-
тистично значної різниці між вибірками ми 
використовували непараметричний критерій 
Н Крускалла – Уоліса для n вибірок.

Отже, в першу чергу розберемо результа-
ти соціального інтелекту, які ми отримали за 
субтестом № 1«Історії із завершенням», який 
вимірює фактор пізнання результатів поведін-
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ки, тобто здатність передбачати наслідки по-
ведінки персонажів в певній ситуації.

Показники субтеста № 1 «Історії із за-
вершенням» усіх вікових груп показали ста-
тистично значні відмінності (h = 0.002, при  
p ≤ 0.05), а саме показник вікової групи 
«До 30о років» складає 29.28, показник віко-
вої групи «Від 30 до 45 років» – 22.75, а групи 
«Від 45 до 68 років» – 13.63.

Як ми можемо бачити, показники субтеста 
№ 1 «Історії із завершенням» з віком втрача-
ють свій набутий рівень. Пік розвитку вмінь, 
які вимірюються даним субтестом приходить 
на вік від 24 до 30 років. Отриманий резуль-
тат показує, що представники даної вікової 
групи мають вищий рівень розвитку здібності 
передбачати подальші вчинки людей на осно-
ві аналізу реальних ситуацій спілкування; пе-
редбачати події, ґрунтуючись на розумінні по-
чуттів, думок, намірів учасників комунікації. 
Представники цієї вікової групи мають краще 
розвинене вміння правильно побудувати стра-
тегію своєї поведінки для успішного досяг-
нення поставленої цілі. 

Наступним нашим кроком буде порівнян-
ня показників рівня соціального інтелекту за 
субтестом № 2 «Групи експресії», який вимі-
рює фактор пізнання класів поведінки, а саме 
здатність до логічного узагальнення, виділен-
ню загальних істотних ознак в різних невер-
бальних реакціях людини.

Показники субтеста № 2 «Групи експре-
сії» усіх вікових груп показали статистично 
значні відмінності (h = 0.001, при p ≤ 0.05), 
а саме показник вікової групи «До 30 років» 
складає 31.38, показник вікової групи «Від 30 
до 45 років» – 18.50, а групи «Від 45 до 68 ро-
ків» – 14.80.

Отже, показники субтеста № 2 «Групи екс-
пресії» також з віком втрачають свій набутий 
рівень. Таким чином, отриманий результат 
показує, що представники вікової групи «До 
30 років» мають вищий рівень розвитку тих 
навичок, які відповідають за аналіз невер-
бальної поведінки, а саме правильно оціню-
вати стан, почуття, наміри людей по їх невер-
бальних проявів, міміці, позам, жестам. Такі 
люди, швидше за все, звертають багато уваги 
на невербальні реакції учасників комунікації. 

Їм притаманно отримувати більше інформа-
ції саме з невербальних проявів оточуючих їх 
людей. 

Далі, розглянемо отримані показники 
за субтестом № 3 «Вербальна експресія», 
який вимірює фактор пізнання перетворень 
поведінки, тобто здатність розуміти зміну зна-
чення подібних вербальних реакцій людини 
в залежності від контексту ситуації.

Показники субтеста № 3 «Вербальна екс-
пресія» усіх вікових груп показали статистич-
но значні відмінності (h = 0.016, при p ≤ 0.05), 
а саме показник вікової групи «До 30 років» 
складає 24.17, показник вікової групи «Від 
30 до 45 років» – 26.78, а групи «Від 45 до 
68 років» – 15.17.

Як можемо бачити, піком розвитку на-
вичок, які вимірюються даним субтестом є 
вік від 30 до 45. Представників даної вікової 
групи володіють високою чутливістю до ха-
рактеру і відтінків людських взаємовідносин, 
що допомагає їм швидко і вірно розуміти те, 
що люди говорять один одному у контексті 
визначеної ситуації, визначених взаємовідно-
син. Такі люди здатні знаходити відповідний 
тон спілкування з різними співрозмовниками 
у різних ситуаціях і мають великий реперту-
ар рольової поведінки (проявляють рольову 
пластичність). 

Наступним розглянемо отримані показни-
ки за субтестом № 4 «Історії з доповненням», 
який вимірює фактор пізнання систем пове-
дінки, а саме здатність розуміти логіку розви-
тку ситуацій взаємодії та значення поведінки 
людей в цих ситуаціях.

Показники субтеста № 4 «Історії з допо-
вненням» усіх вікових груп показали статис-
тично значні відмінності (h = 0.018, при p ≤ 
0.05), а саме показник вікової групи «До 30 
років» складає 19.13, показник вікової групи 
«Від 30 до 45 років» – 28.38, а групи «Від 45 
до 68 років» – 17.50.

Отже, пік розвитку фактору пізнання сис-
тем поведінки припадає на вік від 30 до 45, але 
даний показник також з віком має тенденцію 
до утрати набутого рівня. Представники да-
ної вікової групи мають розвинений діапазон 
паттернів комунікаційної поведінки, можуть 
надати зворотній зв’язок в різних комуніка-
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тивних ситуаціях, який буде доречним акту-
альним обставинам комунікаційного процесу. 
Дане знання доречних реакцій та комунікацій-
них ролей дозволяють правильно інтерпрету-
вати дії співрозмовників, заповнювати пропу-
щені «пазли» в комунікації інформацією, яка 
буде отримана завдяки власному аналізу того, 
що відбувається та логічними доводами.

Останнім розглянемо результати за компо-
зитною оцінкою, яка є сумою балів за кожним 
вище вказаним субтестом. Отримані показни-
ки усіх вікових груп також показали статис-
тично значні відмінності (h = 0.001, при p ≤ 
0.05), а саме показник вікової групи «До 30 
років» складає 25.42, показник вікової групи 
«Від 30 до 45 років» – 26.67, а групи «Від 45 
до 68 років» – 14.57. 

Проаналізувавши отримані результаті ві-
кових груп «До 30 років», «Від 30 до 45 років» 
та « Від 45 до 68 років» можно говорити, про 
зміну рівня соціального інтелекту в залежнос-
ті від віку людини. Виходячи з отриманих по-
казників, самим високим рівнем соціального 
інтелекту володіють представнники вибірки 
30-45 років.

Пік розвитку до 30 років мають такі компо-
ненти соціального інтелекту, як: 

- фактор пізнання результатів поведінки 
(здатність передбачати наслідки поведінки 
персонажів в певній ситуації); 

- фактор пізнання класів поведінки (здат-
ність до логічного узагальнення, виділенню 
загальних істотних ознак в різних невербаль-
них реакціях людини).

Пік розвитку до 45 років мають такі компо-
ненти соціального інтелекту, як: 

- фактор пізнання перетворень поведінки 
(здатність розуміти зміну значення подібних 
вербальних реакцій людини в залежності від 
контексту ситуації);

- фактор пізнання систем поведінки (здат-
ність розуміти логіку розвитку ситуацій вза-
ємодії та значення поведінки людей в цих си-
туаціях).

Результати, які ми отримали тестуючи 
представників нашої вибірки, показують, що 
після 45 років рівень розвитку тих навичок, 
які відповідають за соціальний інтелект втра-
чають свій набутий рівень. Питання підтвер-
дження даного факту та виявлення причин 
спаду рівня соціального інтелекту потребує 
більш глибокого і широкого дослідження. 

Але, як ми можемо спостерігати у житті, 
люди старшого віку можуть так само ефек-
тивно вести комунікацію. Обумовити це 
можна такими процесами, як вітаукти. Спи-
раючись на адаптаційну-регуляторну теорію 
В.В. Фролькиса [9], поряд із руйнуючими 
процесами організму, є процеси, які спрямо-
вані на підтримку його високого рівня працез-
датності. Ці процеси носять назву «вітаукти». 
Вони стабілізують життєдіяльність організму, 
відновлюють та компенсують зміни, виклика-
ні старінням. Вітаукти сприяють виникненню 
нових пристосувальних механізмів, та акти-
візують набутий людиною досвід. Саме тому, 
що вік впливає на певні навички людини,  
на деякі пізнавальні процеси, тест показує 
спад результатів, але завдяки таким процесам, 
як вітаукти, люди здатні продовжувати якісно 
та ефективно взаємодіяти з соціальним ото-
ченням.
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ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 
 У ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ  

В УМОВАХ ЗДО
У статті представлено комплексний підхід до формування елементарних математичних уяв-

лень у дітей логопедичної групи, що передбачає поєднання корекційної та педагогічної роботи і спрямо-
ваний на нормалізацію всіх сторін мови, моторики, психічних процесів, розвиток розумових здібнос-
тей, виховання особистості дитини.

Ключові слова: ЗДО, формування математичних уявлень, порушення мовлення, корекція, дослі-
дження, пізнавальна діяльність.

В статье представлен комплексный подход до формирования элементарных математических 
представлений у детей логопедической группы, которая предусматривает сочетание коррекционной 
и педагогической работы и направлен на нормализацию всех сторон языка, моторики, психических 
процессов, развитие умственных способностей, воспитания личности ребенка.

Ключевые слова: ЗДО, формирование математических представлений, нарушения вещания, кор-
рекция, исследование, познавательная деятельность.

The research paper presents a comprehensive approach to the formation of elementary mathematical 
representations in children of the speech therapy group, which involves the combination of correctional and 
pedagogical work and aims at the normalization of all aspects of speech, motor skills, mental processes, devel-
opment of mental abilities, education of the child’s personality.

Key words: pre-school educational establishment, formation of mathematical representations, speech im-
pairment, correction, research, cognitive activity.

Постановка проблеми. Важко переоціни-
ти значення загального розвитку дитини до-
шкільного віку. На відміну від усіх наступних 
вікових етапів саме в цей час закладається 
фундамент для будь-яких спеціальних знань, 
умінь, ставлення дитини до навколишнього 
світу. Мовлення людини є вищою психічною 
функцією, яка разом з іншими складовими 
психічного розвитку утворює взаємозалежну, 
взаємопов’язану складну функціональну сис-
тему. Усі психічні процеси дитини, розвива-
ються з прямою участю мовлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження останніх десятиліть у галузі за-
гальної (Г. Люблінська, Н. Скрипченко), корек-
ційної педагогіки (В. Серебрякова, Є. Собото-
вич, В. Тарасун, М. Шеремет, А. Ястребова), 
психології (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зим-
ня, Н. Менчинська, О. Шахнарович) та психо-
лінгвістики (М. Камликова, О. Лурія, О. Леон-
тьєв) дають можливість по-новому розглядати 
закономірності розвитку лексичної і грама-
тичної складової мовлення та причини, що 

призводять до відставання у засвоєнні цієї 
ланки. Велика кількість праць як вітчизняних 
(Л. Андрусишина, Л. Бартєнєва, Н. Гаврилова, 
Е. Данілавічюте, С. Конопляста, О. Ревуцька, 
Є. Соботович, В. Тарасун, Л. Трофименко, 
М. Шеремет, Н. Чередніченко та ін.), так і за-
рубіжних науковців (Т. Ахутіна, Ж. Глозман, 
Л. Салмінаєва, Ф. Сохін, В. Серебрякова, 
О. Шахнарович, А. Ястребова та ін.) присвя-
чена проблемі формування у дітей з порушен-
нями мовлення вміння оперувати словами, 
сприймати, обробляти та використовувати 
у власному мовленні нову інформацію. Най-
характернішою особливістю мислення є його 
зв’язок із мовленням. Мислення без мовлення 
не можливе, оскільки у мові втілюються дум-
ки. Логічні операції, такі як аналіз, абстра-
гування, порівняння, узагальнення, класифі-
кація є невід’ємною складовою формування, 
як лексико-граматичного ладу мовлення, так 
і елементарних математичних уявлень. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до Програм виховання і навчання в дитячому 
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садку завдання розвитку елементарних мате-
матичних уявлень у дітей вперше постає як 
самостійне в першій молодшій віковій групі 
і має на увазі формування до кінця навчаль-
ного року вміння утворювати групи однорід-
них предметів і розрізняти поняття «один» і 
«багато». У другій молодшій групі діти зна-
йомляться з геометричними фігурами, вчать-
ся порівнювати групи предметів, а також ро-
зуміти слова: верхній – нижній, зліва – наліво, 
праворуч – направо. До кінця середньої групи 
діти повинні засвоїти кількісний і порядковий 
рахунок в межах 5, навчитися порівнювати за 
кількістю групи предметів і зрівнювати їх різ-
ними способами. У цьому віці у дитини пови-
нні сформуватися уявлення про відрізки доби 
і їх послідовність, вміння розрізняти праву і 
ліву руки, визначати і позначати словами по-
ложення предмета щодо себе.

У старшому дошкільному віці освоєння 
математичного змісту спрямоване, перш за 
все, на розвиток у дітей уміння узагальню-
вати, порівнювати, виявляти і встановлюва-
ти закономірності, будувати серійний ряд. 
У дітей удосконалюються навички рахунку 
в прямому і зворотному порядку, закріплю-
ється розуміння відношень між числами на-
турального ряду. У цьому віці діти вчаться 
читати математичні знаки, а також записува-
ти з їх допомогою математичні уявлення, у 
них формуються елементарні уявлення про 
час, в активний словник вводяться назви 
днів тижня, місяців, вони вчаться визначати 
час за годинником. Діти ознайомлюються 
з загальноприйнятими способами вимірю-
вання, у них розширюються уявлення про 
способи вимірювання і порівняння пред-
метів за допомогою різних умовних мірок. 
У дітей удосконалюються навички орієнту-
вання в просторі – вони ознайомлюються 
з кресленнями, планами, схемами, вчаться 
орієнтуватися на аркуші паперу і позначати 
в мовленні розташування предметів віднос-
но один одного. Засвоєння всього перерахо-
ваного вище матеріалу є критерієм готов-
ності дитини до навчання в першому класі 
загальноосвітньої школи.

Формування математичних уявлень у ді-
тей логопедичної групи має деякі особливості  

[2-9]. Це обумовлено тим, що у дітей-лого-
патів в тій чи іншій мірі спостерігається від-
ставання в розвитку всіх компонентів мовної 
системи: лексики, граматики, фонетики, що 
значно знижує виразність мовлення. У них 
недостатній обсяг відомостей про навколиш-
ній світ, бідний словниковий запас, страждає 
зв’язність мовлення, спостерігаються від-
хилення в загальній, дрібній і артикуляцій-
ній моториці. Ці діти часто губляться під час 
фронтальних занять, обмежують контакти 
з навколишнім середовищем, адже сором-
ляться свого дефекту, у них є певні проблеми 
в розумінні мовлення інших людей.

Дефект мовлення негативно впливає на 
розвиток нервово-психічної і пізнавальної ді-
яльності у дітей, що проявляється в незрілості 
вищих психічних функцій – уваги, пам’яті, 
мислення, сприйняття. Всі психічні процеси 
формуються у них дуже повільно і в більш 
пізні терміни, ніж у дітей з нормальним роз-
витком. Спостерігається нестійкість уваги, 
невеликий обсяг пам’яті, підвищена стомлю-
ваність, утруднення в перемиканні з одного 
виду діяльності на інший, недостатній рівень 
словесно-логічного мислення.

Діти-логопати часто мають дефекти зоро-
вого сприйняття, що призводить до затримки 
сенсорного розвитку, дзеркального написання 
букв і цифр, утруднення в освоєнні числового 
ряду, до виникнення проблем з орієнтацією на 
площині аркуша і в просторі. Вони не можуть 
виконати команди: відступити вправо, вліво, 
вгору або вниз; не здатні визначити, що зна-
ходиться праворуч або ліворуч від них або 
від названого предмета. Дефекти довільної 
слухової уваги проявляються у цих дітей під 
час зосередження на завданні педагога, яке він 
дав у словесній формі, а також у формуванні 
фонематичних процесів, розвитку і сприйнят-
тя почуття ритму.

Таким чином, в логопедичній групі необ-
хідний комплексний підхід до роботи, що 
передбачає поєднання корекційної та педаго-
гічної роботи і спрямований на нормалізацію 
всіх сторін мови, моторики, психічних проце-
сів, розвиток розумових здібностей, вихован-
ня особистості дитини та оздоровлення орга-
нізму в цілому.
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Дослідження показують [2-9], що під час 
роботи з дітьми-логопатами в першу чергу 
потрібно подбати про вчасний і повноцінний 
розвиток у них вищих психічних функцій: 
уваги, пам’яті, сприйняття, мислення, уяви.

Увага – основа будь-якої інтелектуальної 
діяльності. Жоден психічний процес не може 
протікати без уваги. Саме неуважність найчас-
тіше і є причиною поганої успішності дітей 
на заняттях. Дитина-логопат не може змусити 
себе бути уважною, вона запам’ятовує лише 
те, на що звернули її увагу, що було цікавим і 
справило на неї враження. Відтак, з метою за-
лучення й утримання уваги дітей на заняттях 
доцільно використовувати різноманітний де-
монстраційний і роздатковий матеріал, часто 
змінювати види діяльності, залучати в актив-
ну роботу різні сенсорні канали (зоровий, слу-
ховий, тактильний, кінестетичний), а також 
такі дидактичні ігри: «Що змінилося?», «Зна-
йди той самий візерунок»,»Підбери пару», 
«Магазин», «Знайди відмінності», «Чого не 
стало?», «Що додалося?», «Чудовий міше-
чок», «Цифри по порядку», «Склади фігуру 
за зразком», «Увага», «Вухо – ніс», лабіринти, 
зорові диктанти [8, 11 – 17]. Хорошою впра-
вою для тренування слухової уваги є також 
завдання у віршах [19].

Пам’ять дитини, так само як і її увага, по-
ступово стає довільною, проте залишається 
при цьому механічною. Найдоступніший ді-
тям прийом запам’ятовування – повторен-
ня. Тому, даючи завдання, варто попросити, 
щоб кілька дітей повторили сказане, поки 
всі діти не зрозуміють його зміст. У той 
же час, в старшому дошкільному віці стає 
можливим і засвоєння дітьми смислового 
запам’ятовування. Дітей вчать застосовувати 
для запам’ятовування матеріалу піктограми, 
опорні картинки, методи класифікації. Роз-
витку пам’яті сприяють такі дидактичні ігри: 
«Подивися і запам’ятай», «Знайди той самий», 
«Підбери пару», «Опиши по пам’яті», «Мага-
зин», «Дерево», «Лото», народні ігри «Фар-
би», «Садівник «, «Чорне і біле» [8, 11 – 17].

Розвиток сприйняття, засвоєння сенсорних 
еталонів у дітей логопедичної групи найу-
спішніше здійснюється в процесі цілеспрямо-
ваного і планомірного обстеження реальних 

предметів тактильно-руховим способом, при 
цьому обов’язковою умовою успішності ро-
боти є виокремлення в мові істотних ознак 
досліджуваних предметів. Хорошим поміч-
ником у розвитку сприйняття у дітей є такі 
дидактичні ігри: «Підбери за формою», «Під-
бери за кольором», «Нижче – вище», «Склади 
за зразком», «Мавпочки», «Склади квадрат», 
«Що було раніше?», «Кольорові цифри», 
«Геометричне лото», «Розділи фігури на гру-
пи», «Виконай доручення», «Різні будинки», 
«На що схоже?», «Правила руху», «Опиши фі-
гуру» [11 – 18]. Ці ігри дозволяють сформува-
ти у дітей уміння класифікувати предмети за 
різними ознаками, сприяють введенню в мов-
лення назв геометричних фігур, колірних ета-
лонів, порівняльних виразів («вище – нижче», 
«світліше – темніше» та ін.).

Найбільші труднощі у дітей-логопатів ви-
кликає формування просторових і часових 
уявлень, розрізнення правої – лівої сторони, 
тому такі завдання в тому чи іншому вигляді 
обов’язково включаються в усі види дитячої 
діяльності. Почати потрібно з маркування 
лівої руки, це дасть дитині опору для орієн-
тування в зовнішньому просторі. Далі звер-
тають увагу, що відраховувати, вимірювати, 
розкладати, писати, читати треба від стрічки 
на руці. Маркером поняття «верх» може слу-
гувати голова, сонце, «низ» – ноги, земля. Для 
формування у дітей просторових уявлень ви-
користовують такі ігри: «Навпаки», «Виконай 
інструкцію», «Магазин», «Муха», «Скарб», 
«Вгадай, що я загадав», «Як пройти до зай-
чика», «Мишачий лабіринт» [10-17], а також 
завдання на орієнтування на аркуші паперу, 
складання всіляких креслень, схем, планів.

Формування навичок лічби у дітей з вада-
ми мовлення також має свої особливості. Дуже 
часто ці навички засвоюються дітьми меха-
нічно – вони не можуть продовжити рахунок 
від заданого числа, не можуть назвати кінце-
ве число, не співвідносять підсумкове число 
з кількістю предметів. Завдання на додавання 
і віднімання вони виконують тільки з викорис-
танням наочного матеріалу, значні труднощі 
викликає у них і розуміння відношення між 
числами натурального ряду. У зв’язку з цим, 
під час підбору завдань на операції лічби ви-
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ходять з програмних вимог для попередньої 
вікової групи. Для формування розуміння від-
ношень між числами натурального ряду вико-
ристовують числову вісь, ігри «Раз, два, три, 
порахуй», «Крапочки», «Кольорові цифри», 
«Знайди пару», «Прикладів багато – відповідь 
одна», «Ловись, рибко» [11-18].

Виконання програмних математичних за-
дач в логопедичній групі обов’язково поєдну-
ється з вирішенням завдань корекційно-лого-
педичних: розширення і активізації словника, 
автоматизації звуків мовлення, формування 
лексико-граматичної будови, вдосконалення 
навичок словесного спілкування [2-5].

Особливістю планування роботи виховате-
ля в логопедичній групі є її тематичний прин-
цип, оскільки концентроване вивчення теми 
сприяє більш успішному накопиченню мовних 
засобів і активному використанню їх дітьми. 
Заняття з формування математичних уявлень 
так само плануються з урахуванням теми тиж-
ня, а їх завдання співвідносяться із завдання-
ми логопедичними. Наприклад, при вивченні 
теми «Овочі» діти їх рахують, порівнюють 
за величиною, визначають їх форму, склада-
ють про них завдання, вчаться групувати їх 
за різними ознаками. При багаторазовому по-
вторенні діти краще запам’ятовують назви і 
характерні ознаки овочів і згодом включають 
їх в своє мовлення в ході ігор, вільного спіл-
кування. Таким чином, відбувається успішна 
активізація словникового запасу.

В ході формування навичок рахунку вихо-
вателі закріплюють правильне вживання від-
мінкових форм іменників з кількісними чис-
лівниками. Для цього дітей просять іменувати 
кожне число при: 

• перерахунку предметів (один огірок, ... 
п’ять огірків); 

• ознайомленні з порядковими числівника-
ми (перший гарбуз, другий гарбуз ...); 

• ознайомленні з суміжними числами; 
• складанні і розвʼязанні арифметичних 

 завдань; 
• проведенні дидактичних ігор («Є – немає» 

(у мене є два червоних помідори – У мене не-
має двох червоних помідорів), «Я бачу» (дві 
редиски, п’ять огірків), «Чого не вистачає?» 
(Не стало двох кабачків), «Що додалося?» 

(до однієї редиски додали п’ять редисок), 
«Більше – менше» (п’ять огірків більше, ніж 
три огірки) [2-5].

З метою вдосконалення діалогічної і мо-
нологічної форми мовлення варто стежити 
за тим, щоб відповіді дітей були короткими, 
заохочувати їх висловлювати свою думку, 
в доброзичливій формі коментувати відпові-
ді товаришів, розвивати вміння підтримувати 
невимушену бесіду. З огляду на специфіку ро-
боти з дітьми-логопатами необхідно так фор-
мулювати запитання до дітей, щоб вони міс-
тили підказку правильної відповіді, модель її 
побудови, необхідні для цього лексичні оди-
ниці в правильній граматичній формі. 

Величезний вплив на ступінь засвоєння 
дітьми програмного матеріалу має мова вихо-
вателя. Вона повинна бути виразна, емоційна 
і доступна дітям для розуміння, в ній пови-
нні бути паузи і повторення для осмислення 
дітьми почутого. Тому завдання і запитання 
до  дітей продумують заздалегідь, намагають-
ся уникати відповідей дітей, що супроводжу-
ються дефектним мовленням.

Ознайомлення дітей-логопатів з мате-
матичними уявленнями має відбуватися не 
тільки в ході спеціально організованої освіт-
ньої діяльності, а й у повсякденному житті. 
Тільки тоді дитина зможе побачити, що ма-
тематичні поняття описують реальний світ, 
а не існують самі для себе [18]. Навички 
лічби можна формувати під час чергування 
по їдальні, підготовки матеріалів до занять, 
під час прогулянок та екскурсій (діти раху-
ють сходинки на сходах, машини, будинки, 
поверхи, вікна, пішоходів), при читанні ка-
зок (можна порахувати героїв). Перед сном 
можна запропонувати поставити стільці різ-
ними способами: відповідно до кількості пір 
року, днів тижня, місяців в одній порі року, 
рівно або більше – менше на одиницю, ніж 
число лап у собаки або коліс у автомобіля 
(в залежності від теми тижня). Порядковий 
рахунок використовують на заняттях з фіз-
культури і в іграх під час поділу на команди. 
Уміння орієнтуватися в просторі відносно до 
себе успішно формується в процесі ранкової 
гімнастики, фізкульт- і танцювальних занять, 
відповідаючи на питання «Хто стоїть зліва 
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від тебе?» або виконуючи завдання «Встань 
праворуч від ...» та ін. 

При конструюванні з паперу закріплю-
ються навички орієнтування на аркуші па-
перу, знаходження правої – лівої сторони, 
кутів, центру, поділ аркуша на кілька рівних 
частин. Уточнювати і закріплювати назви 
геометричних фігур з успіхом можна під час 
ігор з конструктором, геометричною моза-
їкою, на заняттях з аплікації та малювання. 
Предметно-ігрове середовище групи також 
повинне сприяти формуванню у дітей ін-
тересу до активної розумової діяльності. 
Особливе місце тут належить дидактичним 
іграм. У процесі занять діти розвивають ува-
гу, пам’ять, довільне мислення, формують 
вміння порівнювати, узагальнювати, виділя-
ти головне, в грі дитина з легкістю засвоює 
навіть важкий матеріал, не помічаючи, що 
його вчать. Дошкільники вчаться слухати 
партнерів, дотримуватися єдиних правил, 
дотримуватися черговості ігрових і мовлен-
нєвих дій, підпорядковувати свої інтереси 
інтересам колективу, програвати без образ. 
У грі у дітей розвивається діалогічне і моно-
логічне мовлення, збагачується словниковий 
запас, формуються узагальнюючі поняття, 
вміння чітко формулювати свою думку, удо-
сконалюється граматичний лад мови. 

Висновки. Порушення мовлення значно 
ускладнюють процес формування початкових 
математичних уявлень у дітей дошкільного 
віку. Особливості їхнього сприйняття усклад-
нюють вивчення сенсорних еталонів: кольору, 
форми, величини. Діти допускають помилки у 
визначенні просторового розташування пред-
метів, їм важко цілісно сприймати предмет і 
особливо його зображення. Також спостеріга-
ються труднощі в порівнянні, зіставленні, ви-
значенні подібності та відмінності між пред-
метами. Відтак робота з вивчення основних 
математичних понять ведеться за освітнім, 
корекційним та виховним напрямками. Та-
кий підхід дає змогу здійснювати корекцію 
інтелектуальної та мовленнєвої діяльності. 
В процесі навчання виконанню математичних 
операцій діти розширюють активний слов-
никовий запас, починають розуміти значення 
побутово-розмовних слів, а також математич-
них термінів, вчаться діяти за інструкцією. 
Використання різноманітних предметів для 
складання і порівняння множин, визначення 
їх величини, форми і положення в просторі 
дозволяють розширити і вербалізувати чут-
тєвий досвід. Узагальнення наочно-практич-
них дій і математичних операцій створюють 
передумови для розвитку словесно-логічного 
мислення.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТА

У статті аналізуються теоретичні підходи до проблеми саморозвитку особистості студента. 
Описуються напрямки, які по-різному визначають процес саморозвитку особистості: саморозвиток 
як процес до особистісного зростання і розвитку. Та розвиток як усвідомлене і цілеспрямоване само-
регулювання і самотворення себе. Визначення особистісної програми втілення професійних потреб у 
саморозвитку студента . 

Ключові слова: саморозвиток, особистість, розвиток, обистісний ріст, самосвідомість. 

В статье анализируются теоретические подходы к проблеме саморазвития личности студента. 
Описываются направления, которые по-разному представляют процесс саморазвития личности: са-
моразвитие как процесс к личностному росту и развитию. И развитие как осознанное и целенаправ-
ленное саморегулирование и самосозидание себя. Определение личностной программы, воплощение про-
фессиональных потребностей в саморазвитии студента.

Ключевые слова: саморазвитие, личность, развитие, личностный рост, самосознание.

This article analyzes the theoretical approaches to the problem of self-identity of the student’s personality. 
Describe areas that represent different process of self-identity, self-development as a spontaneous process of 
striving for personal growth and development and the development of a conscious and deliberate self-regula-
tion and self-transformation itself. Тhe determination of the personal student’s program towards satisfac-
tion his professional needs.

Key words: personal growth, personality, self development, self-awareness. 

Вступ. Розвиток світової спільноти в 
останні десятиліття все більш явно ставить у 
центр системи освіти пріоритет людської осо-
бистості. Логіка цього розвитку загострила 
потребу в тонкому дотику до особистості, ви-
никла необхідність повернутися до неї облич-
чям, допомогти в становленні її суб’єктності, 
що визначає життєвий шлях людини.

 На практиці психолого-педагогічна під-
готовка студента не ведеться на суб’єктному 
рівні. Навчання як і раніше спрямоване на 
формування професійно значущих якостей 
студента без урахування структури його інди-
відуальних особливостей. Отримуючи в про-
цесі навчання в вищому навчальному закладі 
певну суму знань, умінь і навичок, студенти 
виявляються не завжди здатними їх співвід-
нести з індивідуальними особливостями своєї 
особистості, не знаходять застосування своїм 

творчим потенціалам, не усвідомлюють свою 
позицію в рамках обраної діяльності, не во-
лодіють засобами і способами розвитку своїх 
потенційних можливостей.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Практична потреба в підготовці сту-
дентів, здатних виявляти і розвивати особис-
тісний творчий та індивідуальний потенціал 
в освітньому просторі, і наявність необхідної 
теоретичної бази дозволили сформулювати 
проблему дослідження.

 Професійне становлення є формування 
не тільки професійних знань, умінь і нави-
чок, а й професійно значущих особистісних 
якостей, необхідних для успішної профе-
сійної діяльності: ініціативи, здатності до 
самопізнання, самовдосконалення та само-
реалізації, саморозвитку, що включає в себе 
ціннісні орієнтації, особистісні смисли, са-
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мооцінку, мотиваційно-вольові компоненти, 
рефлексію, починається з підліткового віку, 
зауважимо,що студентський вік є найбільш 
сензитивним періодом для професійного та 
особистісного розвитку. 

 У зв’язку з цим одним з головних напрям-
ків змін в системі підготовки студента є ви-
рішення завдання максимального розкриття і 
розвитку індивідуального творчого потенціа-
лу кожної особистості, її суб’єктних якостей, 
і пробудженні бажання та інтересу до само-
визначення, самореалізації, саморефлексії, до 
оволодіння культурою спілкування, поведін-
ки, що і забезпечуватиме в кінцевому підсум-
ку гармонійний розвиток особистості, профе-
сійного становлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна гуманітарна ситуація визначається 
ціннісно-смисловими орієнтирами культури і 
цивілізації, котра представлена суспільством 
споживання, де життєво важливо володіти 
тим, що дозволяє обігнати конкурентів техно-
логіями, що забезпечують появу соціального 
замовлення на пізнання саморозвитку як тех-
нології управління розвитком. Культура є сис-
темою гуманістичних цінностей, де самороз-
виток трактується як самовдосконалення, як 
шлях досягнення людської суті в її загальній 
(як орієнтація на ідеал людяності) і одинич-
ній формі (як рух до своєї індивідуальності). 
У ряді публікацій останніх років показано, що 
саморозвиток входить до числа пріоритетних 
цінностей сучасної людини, оскільки сприяє 
переживанню екзистенціальної наповненості 
життя, являючись за своєю природою поді-
бний пізнанню, творчості, праці не стільки ме-
тою, скільки способом і цінністю існування. 

 У вітчизняній і зарубіжній психолого-
педагогічній науці широкого поширення на-
були концепції розвитку і саморозвитку осо-
бистості (Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, 
А.В. Петровський, С.Л. Рубінштейн, А. Ад-
лер, А. Маслоу, К. Роджерс і ін.). Фактори і 
умови саморозвитку особистості досліджені в 
наукових працях В.І. Андрєєва , А.Б. Орлова, 
В.І. Слободчикова, К.А. Абульхановой-Слав-
ської, А.В. Брушлинского, Е.І. Ісаєва, А.Н. Ле-
онтьєва людина розглядається як суб’єкт своєї 
діяльності, здатна цілеспрямовано перетво-

рювати об’єктивну дійсність і здійснювати 
творчий саморозвиток. 

Аналіз наукової літератури та практики 
професійної підготовки підтверджують, су-
перечності між потребою суспільства в люди-
ні як суб’єкті власного розвитку і недостатнім 
рівнем саморозвитку особистості випускників 
освітніх установ; потребою студента в само-
розвитку і переважанням інформаційної мо-
делі навчання; потребою освітньої практики 
в науково-методичному забезпеченні проце-
су саморозвитку особистості і недостатньою 
теоретичною розробленістю даного питання 
в педагогічній науці.

У зв’язку з цим проблема саморозвитку 
особистості студента, що розглядається в кон-
тексті становлення його суб’єктності, є ак-
туальною для сучасної педагогічної теорії і 
практики.

Мета статті – обґрунтування педагогіч-
них умов саморозвитку особистості студента 
в освітньому просторі. Зосереджування фено-
мену «саморозвиток», який розглядається в 
різних аспектах, на основі аналізу літератури, 
психологічних праць і визначення можливих 
проблем пов’язаних з саморозвитком.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Проблема «саморозвитку» була, і до цього 
дня є об’єктом уваги таких наук як філософія, 
соціологія, педагогіка і психологія. Історія 
вивчення процесу саморозвитку людини має 
довгу історію, що бере свій початок з епохи 
стародавніх цивілізацій і Античності. Розгля-
даючи процес саморозвитку особистості фі-
лософи використовують поняття «розвиток». 
Розвиток – процесс самоорганізації, а особис-
тість є складною системою, що самоорганізу-
ється. Таким чином, саморозвитком назива-
ється не всякий розвиток особистості, а лише 
розвиток, що передбачає високу активність 
суб’єкта [2, с. 23].

Проблема саморозвитку особистості зна-
йшла своє відображення і в працях психоло-
гів-гуманістів, таких як К. Роджерс, А. Мас-
лоу. У контексті теорії Роджерса тенденція 
саморозвитку – це процес реалізації люди-
ною протягом усього життя свого потенціа-
лу з метою стати повноцінно функціонуючої 
особистістю. Намагаючись досягти цього, 
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людина проживає життя, наповнене сенсом, 
пошуками і хвилюваннями. Отримуючи в 
процесі діяльності певний досвід і якості (на 
основі внутрішніх потреб), особистість почи-
нає на цій базі вільно і самостійно вибирати 
цілі і засоби діяльності, управляти своєю ді-
яльністю, одночасно удосконалюючи і розви-
ваючи свої здібності, змінюючи і виховуючи 
(формуючи) себе. Найголовніше завдання 
суспільства і педагогіки – не підкоряти, не де-
формувати, а вчити особистість саморозвитку, 
самовдосконаленню, вмінню бути собою, за-
вжди і у всьому робити свій свідомий вибір.

 З точки зору С.Л. Рубінштейна, осо-
бистість є носій свідомості і, в першу чергу, 
ставлення до світу. У цьому сенсі особистість 
проявляється, як здатність людини виробляти 
це відношення, тобто займати певну позицію 
[5, с. 520]. Така в його розумінні фундамен-
тальна функція особистості. Саморозвиток 
особистості є одним із проявів діяльнісної 
сутності людини. Він спрямований на зміни 
самого суб’єкта. Це внутрішня духовно-прак-
тична діяльність суб’єкта, в результаті якої 
змінюється його внутрішній світ. 

 Навчання у вузі є своєрідним ресурсом 
для подальшого професійного саморозвитку 
особистості, яке проявляється в прагненні 
до продовження освіти, професійний розви-
ток в рамках спеціальності, освоєнні суміж-
них професій, особистісному вдосконаленні.  
Визначено, що в ієрархії мотивів вибору 
професії , до прикладу психолога, найбільш 
значущими є утилітарний мотив («бажання 
здобути освіту, щоб допомагати собі та близь-
ким»), моральний мотив («приносити користь 
людям») і соціальний мотив («благородна 
професія»). Мотив «саморозвитку і само-
реалізації» також є ключовим для студентів. 
В ієрархії цінностей отримання освіти і підви-
щення рівня своєї освіченості студенти став-
лять на перше місце, свій розвиток та профе-
сійних здібностей, прагнення до реалізації і 
підвищення кваліфікації.

 У психолого-педагогічній науці існує 
широке коло робіт, в яких осмислюються 
різні підходи до розуміння саморозвитку 
особистості: воно приймається за самовихо-
вання, самотворення (А.Я. Арета, А.І. Коче-

тов, А.Н. Лутошкін, Л.І. Рувінський), або ж 
зливається з еволюційним процесом станов-
лення людини, загальною з іншими живими 
організмами (П.Ф. Каптерев). Б.З. Вульфов 
і В.Д. Іванов бачать в саморозвитку, перш за 
все, власну активність людини у зміні себе, 
в розкритті і збагаченні своїх духовних по-
треб, творчості, всього особистого потенціа-
лу, в реалізації віри в можливість самовихо-
вання в процесі природного фізіологічного, 
фізичного, психічного і соціального розвитку 
[1, с. 335].

 М.А. Щукіна визначає саморозвиток як 
«якісну, не зворотню, спрямовану зміну осо-
бистості, здійснювану під управлінням самої 
особистості як суб’єкта розвитку. Визнає, що 
саморозвиток, зберігаючи родові ознаки роз-
витку, відрізняється усвідомленою і активною 
участю особистості в її здійсненні за допомо-
гою управління спрямованою на саморозви-
ток діяльністю і способом життя» [6, с. 71-81]. 
При аналізі процесів, які охоплюють понят-
тям «само-», вона відзначає недостатність 
розуміння саморозвитку як розвитку, спрямо-
ваного на себе, оскільки категорія розвитку 
вже сама характеризує не «чужий» розвиток, 
а свій власний. Поняття ж «само» передбачає, 
що суб’єкт управляє, а не тільки здійснює 
певну активність. Основними рисами само-
розвитку визнають активність, самостійність, 
відповідальність, ініціативність, свідомість, 
цілепокладання, саморегуляцію і ін.

 В даному випадку вчені підкреслюють 
прагнення і потребу особистості в розвитку 
і збереженні своєї індивідуальності. Іншими 
словами, в розкритті педагогічного аспекту 
поняття «саморозвиток» можливий за умови 
суттєвих змін у змісті і формах підготовки 
вчителя, підкреслюється суб’єктивність осо-
бистості, розвиток людиною власної «само-
сті», здатність її до самотворення, забезпечен-
ня відкритості різним інновацій, гнучкості, 
варіативності , динамічності, відповідності 
вимогам сьогодення і прогнозу на майбутнє, 
можливість створити свій образ в цілому об-
разі світу, самоактуалізуватися, самовдоско-
налюватися і самостверджуватися в процесі 
самореалізації в навчанні, в діяльності і спіл-
куванні. Психологічний підхід до особистіс-
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ного саморозвитку дозволяє визначити його 
як механізм «людинотворення» [7, с. 608].

Ряд вітчизняних психологів і педагогів 
[2, с. 23], аналізуючи саморозвиток особистос-
ті, виділяють наступні його характеристики:

- концептуальне мислення, яке обумовлює 
світогляд і можливості його поглиблення;

- розвинена «Я-концепція» як продукт те-
оретичного осмислення своєї особистості, 
власних життєвих цілей і предмет наростаю-
чого цілеспрямованого «формування»;

- позиція об’єктивного реалізму, тобто, 
адекватного усвідомлення і прийняття своєї 
відповідальності за себе, своє суспільство, 
країну в співвідношенні зі своїми можливос-
тями нести цю відповідальність ;

- стратегія життя, побудована відповідно 
до особистісних цінностей, прагненнями та 
індивідуальними можливостями здійснення;

- зрілість емоційної сфери, морально-есте-
тичного ідеалу, високих почуттів, художнього 
смаку;

- соціальна відповідальність особистості, 
готовність і досвід різноманітної діяльності;

- рефлективність, висока вимогливість до 
себе, свідома саморегуляція на рівні самовря-
дування;

- наявність активної діяльності, розвинене 
«комунікативне ядро особистості» як гарантія 
компетентності в спілкуванні [4, с. 28-38].

Основними змістовними характеристика-
ми структури саморозвитку у М. В. Шамардін 
виступають ціннісні орієнтації, особистіс-
ні смисли, самооцінка, мотиваційно-вольові 
компоненти, цілеспрямування [1, с. 335]. Ці 
компоненти визначають спрямованість і ди-
наміку саморозвитку, а також рівень зрілості 
особистісних компонентів. Їх гармонійне по-
єднання дає можливість людині перетворити 
себе, організувати самостійну діяльність за 
власним саморозвитком.  

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Грунтуючись на вищевикладеному, 
можна зробити висновок, що процес самороз-
витку – це процес цілеспрямованої діяльності 
особистості при безперервних особистістних 
змінах, свідомим управління своїм розвитком, 
вибором цілей, шляхів і засобів самовдоскона-
лення згідно життєвим установкам [3, с. 256] 
Логіка розвитку наукових напрямків, їх кон-
цептуальне осмислення і узагальнення за-
кономірно висувають проблему суб’єктного 
становлення в число глобальних і актуаль-
них завдань для гуманітарних наук в цілому.

 Основною умовою ефективного функціо-
нування студента, в постійно мінливому світі, 
є вміння конструктивно реагувати на зміни, пе-
ребудовуватися і, в підсумку, саморозвиватися. 
Принципи саморозвитку тісно пов’язані і детер-
міновані метою і сенсом всього життя людини.
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У статті розглянуто особливості впливу діяльності підлітків в Інтернет-середовищі на їх по-
всякденну соціальну поведінку. Розглянуто ризики та позитивні аспекти мережі Інтернет для під-
літків. Визначено домінуючі мотиви спілкування та діяльності в Інтернет-середовищі. Запропонова-
но можливі цілі подальших досліджень.

Ключові слова: Інтернет-середовище, підлітки, Інтернет-залежність, мотиви Інтернет-діяль-
ності.

В статье рассмотрены особенности влияния деятельности подростков в Интернет-среде на их 
повседневное социальное поведение. Рассмотрены риски и положительные аспекты сети Интернет 
для подростков. Определены доминирующие мотивы общения и деятельности в Интернет-среде. 
Предложены возможные цели дальнейших исследований.

Ключевые слова: Интернет-среда, подростки, Интернет-зависимость, мотивы Интернет-дея-
тельности.

The article considers the peculiarities of the influence of activities of adolescents in the Internet envi-
ronment on their daily social behavior. The risks and positive aspects of the Internet for adolescents are con-
sidered. The dominant motives of communication and activity in the Internet environment are determined. 
Possible goals for further research are suggested.

Key words: Internet environment, adolescents, Internet addiction, motives of Internet activity.

Актуальність статті. Поведінка є одним 
з невід’ємних проявів психічної діяльності 
будь-якої живої істоти. Вона здатна віддзерка-
лити внутрішній психоемоційний стан живо-
го, що дає можливість тим, хто спостерігає цю 
поведінку зробити висновки про її характер 
та передбачити її наслідки. Саме поведінка є 
ключовим елементом людського існування, 
адже вона визначає характер, спрямованість, 
якість та інтенсивність функціонування осо-
бистості. В сучасну епоху віртуальний про-
стір є невід’ємною частиною життя більшості 
людей. З розвитком інформаційно-комуніка-
ційних технологій, всесвітня мережа Інтер-
нет є доступною для користування будь-якою 
особистістю, яка має відповідний мобільний 
чи стаціонарний пристрій для підключення до 
віртуального простору. 

Інтернет став середовищем, що являє со-
бою «сукупність умов існування людини і 
суспільства» [2, с. 16]. Таке визначення Ін-
тернет середовища є досить влучним та бук-
вально розкриває його змість і роль в житті 
сучасного суспільства, а особливо підлітків та 

молоді. Спілкування з однолітками, навчан-
ня, самореалізація та членство в соціальних 
групах є важливими аспектами життя під-
літка. Мобільні додатки, освітні технології, 
різноманітність та розвиненість соціальних 
мереж створюють всі умови для віртуалізації 
діяльності осіб підліткового віку [14]. Інтер-
нет-середовище є цифровим інформаційним 
простором, закони його життя дещо відрізня-
ються від законів матеріального світу. Це не-
минуче впливає на життя людського суспіль-
ства та його розвиток з огляду на швидкість 
розповсюдження, достовірність, характер та 
значимість інформації, яка фактично цир-
кулює між віртуальним та реальним серед-
овищами. Віртуальне середовище забезпечує 
доступність спілкування та пізнання, однак 
залишається за лаштунками реального світу і 
має на нього певний вплив. Тому, щоб оціни-
ти можливий вплив Інтернет середовища на 
особистість та поведінку сучасного підлітка, 
є актуальною необхідність вивчити його мо-
тиваційний компонент та можливість виник-
нення залежності, які спонукають підлітків до 
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активного та регулярного поринання у вірту-
альний світ діяльності, з усіма його перевага-
ми та загрозами.

Постановка проблеми. Значна кількість 
наукових досліджень присвячена особливос-
тям впливу Інтернет середовища на особис-
тість різних вікових періодів, розбиваючи 
спектр досліджень на вивчення позитивних та 
негативних сторін Інтернету. До позитивної 
сторони впливу Інтернет середовища на осо-
бистість підлітка відносять соціалізацію [3], 
можливість реалізувати підсвідоме [12], роз-
винути здатність до самостійної роботи [15], 
трансформація словесно-логічних структур і 
автономність поняттєвого мислення [6], забез-
печення спілкування з друзями та близькими 
людьми, можливість отримувати найсвіжішу 
інформацію і новини [13], підвищення ефек-
тивності процесу навчання [7], та можливість 
висловити власну думку [14]. Основою пози-
тивного впливу на особистість підлітка в на-
уковій літературі складають два компоненти: 
1) забезпечення швидкого та різноспрямова-
ного спілкування та 2) можливість використо-
вувати Інтернет середовище для когнітивного 
розвитку.

Однак, оскільки Інтернет середовище, 
в якому працює, навчається та спілкується 
підліток є віртуальним та у певній мірі при-
ватним, батьки та вчителі не мають можли-
вості контролювати все, що в цьому середови-
щі відкривається для підлітка. Спілкування, 
сприймання інформації, перегляд різних фай-
лів, пошук інформації, яка є закритою в ре-
альному житті може мати дуже негативний 
вплив на підлітка. Серед елементів негатив-
ного впливу Інтернет середовища виділяють 
розвиток Інтернет залежності [9; 10; 4], ризик 
стати жертвою Інтернет шахрайства, пору-
шення психофізичного здоров’я, недоцільне 
використання часу, участь у негативних дис-
кусіях [11], ризик стати жертвою домагань, 
кубер-булінг, кібер-переслідування, тролінг 
[5], отримання недостовірної або некомпе-
тентної інформації [1], негативний психічний 
вплив та навіювання, доведення до самогуб-
ства [16], сумнівний зміст веб-сторінок [13]; 
сворення ілюзії автономності, почуття безкар-
ності, насиченості життя [14]. Таким чином, 

ми можемо зробити висновок, що Інтернет се-
редовище має рівносильні можливості впли-
нути на особистість бідлітка як з позитивної 
так і з негативної сторони. Отже, основним 
завданням даної статті є вивчити домінуючий 
характер мотивації підлітків до діяльності 
в Інтернет мережі та як ця діяльність впливає 
на їх поведінку вцілому.

Виклад основного матеріалу. У відчиз-
няних наукових працях гостро стоїть питання 
вивчення причин, наслідків та особливостей 
формування Інтернет-залежної поведінки 
підлітків. Інтернет-залежність визначають 
як «психологічний феномен, який полягає 
у тому, що у людини виникає нав’язливе ба-
жання постійно перебувати у всесвітній мере-
жі» [9, с. 294]. На думку Н. Кошечко, цей вид 
адикції виникає на тлі внутрішніх конфліктів 
особистості, вирішення яких вона намагаєть-
ся знайти у постійному включенні в діяльність 
в Інтернет середовищі. Серед видів Інтернет-
залежності ноуковець виділяє такі:

• Систематичне та довготривале перебу-
вання в соціальних мережах;

• Блогінг;
• Он-лайн ігри;
• Інтернет-спілкування через електрону 

пошту та діалогових програм (чатів);
• Надмірний перегляд порнографії в мере-

жі Інтернет;
• Інтернет-шопінг (надмірно тривалий  

перегляд товарів в Інтернет-магазинів) [8].
Таким чином Інтернет є середовищем, 

в якому особистість намагається знайти вихід 
з власних внутрішніх неприємних пережи-
вань, де можливо відчути певну безпеку, впев-
нитись у можливості контролювати власні дії 
та результати цих дій. Однак, особистість не 
помічає, і можливо не знає чи не хоче визнава-
ти, що анонімність в мережі Інтернет, почуття 
абсолютної захищеності, насичення власного 
життя подіями та контрольованою взаємодією 
з соціальним середовищем в Інтернет просто-
рі є насправді ілюзією [14].

Дослідження вказують, що Українська 
Інтернет-аудиторія складається з більш ніж 
з двох третин населення України, серед яких 
44% відсотки є особи віком від 15 до 29 років 
життя [17]. Такий стан речей вимагає система-



116

№ 15 / 2018 р.
♦

тичного вивчення впливу Інтернет середови-
ща на особистість підлітка, а особливо його за-
лежності від віртуального світу діяльності та 
взаємовідносин. Серед симптоматичних про-
явів Інтернет-залежної поведінки видіяють:

- небажання відволікатися від діяльності в 
Інтернет у активній та/або агресивній формі;

- при зовнішньому відволіканні від діяль-
ності в Інтернет середовищі, з’являється по-
чуття розпачу та роздратування;

- час перебування в Інтернет середовищі 
нерегульований;

- небажання включатися у побутові справи;
- зменшення часу сну та фізичної актив-

ності;
- нехтування особистою гігієною;
- харчування неякісною, висококалорій-

ною та випадковою їжею;
- переживання емоційного підйому під час 

діяльності в Інтернет середовищі;
- заперечення скарг на надмірне перебу-

вання підлітком в Інтернеті;
- постійне очікування можливості входу 

в Інтернет середовище [17];
Учасники. З метою наукового вивчення 

особливостей впливу Інтернет-середовища на 
поведінку підлітків, ми провели досліджен-
ня на базі однієї з загальноосвітніх шкіл, де 
учасниками дослідження були учні віком від 
13 до 16 років життя. У дослідженні прийня-
ли участь 60 учасників (28 чоловічої статі та 
32 жіночої). Деталі та структура дослідження 
були узгоджені з керівництвом та психологом 
навчального закладу та з батьками учнів. До-
слідження проводилось на засадах анонімнос-
ті та добровільності. Перед початком дослі-
дження нами було проведена групова бесіда з 
учасниками, де ми розповіли, що нашою ме-
тою було дослідити чи вміють учні користу-
ватися сервісами, які пропонує мережа Інтер-
нет. Таке пояснення було необхідним для того 
щоб уникнути упередження з боку учасників, 
що могло вплинути на щирість їх відповідей.

Методики. Для діагностики Інтернет-за-
лежності було використано методику К. Янг 
в адаптації В. Бурової. для визначення трива-
лості перебування в умовах віртуального спіл-
кування використовувалася методика К. Янг 
«Інтернет-залежність», яка містить 20 запи-

тань. Для виявлення соціально-психологічних 
чинників впливу віртуального спілкування на 
особистість використовувалися критерії ста-
жу користування Інтернетом для спілкування 
(відповідно до 1 року, 2 років, 3 років і більше) 
та інтенсивності (кількість годин користуван-
ня Інтернетом протягом доби); а також стать 
учасників. Для діагностики мотиваційної 
сфери особистості застосовувалися методики 
Т. Елерса на вивчення мотивації до успіху і 
уникнення невдач, з метою вивчення мотивів 
віртуального спілкування. Для математично-
статистичних обрахунків використовувалися 
процедури описової статистики, кореляційно-
го аналізу з допомоги r-коефіцієнта Пірсона.

Результати. Відсотковий розподіл учнів 
відповідно до стажу користування Інтернетом 
для віртуального спілкування зображено на 
діаграмі 1. Як видно з діаграми, найбільший 
відсоток учнів (45%) користується Інтернетом 
для спілкування понад 3 роки.

25% 
30% 

45% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 рік 2 роки 3 роки і більше 

Рис. 1. Відсотковий розподіл підлітків 
відповідно до стажу користування 

Інтернетом для спілкування

Важливим питанням для нас також було 
з’ясування того, як Інтернет-залежність, що 
супроводжується значними особистісними 
змінами, залежить від терміну користування 
Інтернетом. К. Янг виділяє три рівня залеж-
ності: відповідно низький від 20 до 40 балів, 
від 41 до 60 – середній рівень залежності, від 
61 та вище – високий рівень залежності. Як 
видно з діаграми, переважна більшість опита-
них (65 %) демонструє низький рівень залеж-
ності, тоді як 35 % виявили середній і високий 
рівень Інтернет-залежності. Підлітки із серед-
нім рівнем Інтернет-залежності є групою ри-
зику, оскільки вони доволі часто перебувають 
у віртуальному просторі і характеризуються 
такими особливостями: намагаються якомога 
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швидше потрапити в Інтернет-простір, здій-
снюють багато знайомств, майже регулярно 
не можуть залишити Інтернет, щоб займатись 
іншими справами, доволі часто трапляють-
ся зауваження з боку батьків стосовно про-
веденого часу в Інтернеті. Результати бесід з 
підлітками, які знаходяться на різних рівнях 
Інтернет-залежності, дали змогу встановити 
факт подібності у поведінці учасників із се-
реднім і високим рівнями залежності. Так, ці 
підлітки зазначають, що часто замислюються 
на тим, щоб чим скоріше побути у віртуаль-
ному просторі, відчувають неуспішні спроби 
вчасно вийти з Інтернету.

Низький; 65% 

Середній; 25% 

Високий; 10% 

 
Рис. 2. Відсотковий розподіл учнів відповідно 

до рівня Інтернет-залежності

З метою з’ясувати загальну кількість часу 
перебування в умовах віртуального спілку-
вання учасників дослідження із різним рівнем 
залежності, було проаналізовано час пере-
бування в мережі впродовж доби. Результати 
опитування викладено у діаграмі на рис. 3.
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Середній 

Високий 

Вдень; 1 
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Вночі; 0,5 

Вночі; 0,5 

Вночі; 1,0 

Доба; 1,5 

Доба; 3,5 

Доба; 5,5 

 
Рис. 3. Час перебування в Інтернеті учнів  
із різними рівнями залежності в годинах

Бесіда з учасниками дослідження пока-
зала, що учасники жіночої статі використо-

вують віртуальний простір для спілкування 
більше ніж учасники чоловічої статі, водно-
час підлітки чоловічої статі більше часу у вір-
туальному просторі надають переслідуванню 
пізнавальних цілей.

Наступним кроком дослідження було вста-
новлення взаємозв’язку між рівнем Інтернет-
залежності як показником тривалості пере-
бування в умовах віртуального спілкування і 
особливостями  мотиваційної сфери учасни-
ків дослідження. Для зіставлення показників 
Інтернет залежності та мотиваційних харак-
теристик особистості використовувався ко-
реляційний аналіз з допомогою r-коефіцієнта 
Пірсона. Результати відображають значущі 
показники позитивного кореляційного зв’язку 
між ступенем Інтернет-залежності та мотива-
цію успіху (r=0,454, р<0,01) і низьку негативну 
кореляцію Інтернет-залежності і мотивацією 
уникнення невдачі (r=-0,096, р<0,01). Такі по-
казники свідчать про наявність пошуку мож-
ливостей для реалізації своїх потреб у спілку-
ванні у віртуальному просторі та саморозвитку, 
серед багатьох інших цілей, які переслідують 
підлітки, працюючи в цифровому просторі.

Висновки. На основі проведеного дослі-
дження нами було виявлено комунікативні 
схильності підлітків в умовах віртуального 
спілкування; виявлено наявні рівні Інтернет-
залежності; та визначено особливості моти-
вації підлітків до успіху та уникнення невдач. 
Результати дослідження вказують на те, що 
підлітки використовують Інтернет як засіб до-
сягнення успіху в задоволені потреби у спіл-
куванні, приналежності до спільнот з одно-
літками та отримувати необхідну інформацію 
з метою саморозвитку. Переважна кількість 
опитаних підлітків має низький рівень Інтер-
нет-залежності, що може вказувати на те, що 
безпосередня соціальна взаємодія з одноліт-
ками є основним фактором розвитку особис-
тості підлітка. Водночас, поведінка підлітків 
з високим та середнім рівнем Інтернет-залеж-
ності менш демонструє спрямованість на без-
посередню соціальну взаємодію. Загалом, Ін-
тернет середовище впливає на підлітків своєю 
доступністю та безмежжям можливостей, що 
по-різному може вплинути на добробут роз-
витку особистості кожного окремого підлітка. 
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Нажаль, отримані результати не дозволяють 
у повному обсязі вивчити вплив Інтернет-се-
редовища на поведінку підлітка, що створює 

можливості для подальших досліджень в сис-
темі ціннісних орієнтирів підлітків та фізич-
ного здоров’я.
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МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ УЗУАЛЬНОЇ 
КАРТИНИ СВІТУ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті досліджено специфіку використання метафоризації у сучасному молодіжному мовленні: 
проведено аналіз особливостей структури і функціонування метафор німецької молодіжної мови; ви-
явлено актуальні цінності та антицінності сучасної молоді Німеччини.

Ключові слова: метафоризація, узуальна картина світу, мовна картина світу, метафора, семан-
тична сфера, молодіжна мова.

В статье исследована специфика использования метафоризации в современной молодежной речи: 
проведен анализ особенностей структуры и функционирования метафор немецкой молодежной речи; 
выявлено актуальные ценности и антиценности современной молодежи Германии.

Ключевые слова: метафоризация, узуальная картина мира, языковая картина мира, метафора, 
семантическая сфера, молодежная речь.

The article explores the specificity of the use of metaphorization in modern youth speeches: an analysis 
was conducted of the peculiarities of the structure and functioning of the metaphors of German youth speech-
es; revealed the current values and anti-values of modern youth in Germany.
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Постановка проблеми. В основі кожної 
конкретної мови лежить особлива модель, 
або картина світу. Усі національно-специфічні 
мовні моделі мають і спільні, і універсальні 
риси.

Процеси метафоризації активно протіка-
ють в різних видах дискурсу, зачіпаючи сло-
ва різних лексичних пластів. Метафорична 
картина мови постійно змінюється у зв’язку 
з тим, що метафоричному вживанню під-
даються все нові слова й зростає ступінь їх 
конвенціоналізації. Збільшення числа мета-
форичних значень обумовлюється необхід-
ністю номінації нових понять для вираження 
авторських ідей. «Номінативна діяльність яв-
ляє собою цілісну системно-змістовну мовну 
інтерпретацію дійсності, створення особли-
вого інформаційно-мовного бачення світу»  
[3, с. 66]. Евристичний потенціал метафори 
сприяє збільшенню знань в різних областях 
людської діяльності.

Вивчення метафори дозволяє побачити ту 
«сировину, з якого робиться значення слова. 
Розглянутий в перспективі механізм дії мета-
фори веде до конвенціоналізаціі сенсу. Цим 

визначається роль метафори в розвитку тех-
ніки змістоутворення, яка включає її в коло 
інтересів лінгвістики» [3, с. 66].

Феномен молодіжної мови розглядається 
дослідниками в різних аспектах: визначають-
ся терміни, що позначають молодіжний мову, 
критерії його виділення, джерела поповнення 
лексичного складу, вивчаються фразеологічні 
та лексикографічні одиниці, що функціону-
ють в молодіжній мові, їх продуктивні слово-
твірні моделі. На особливу увагу у мовленні 
молоді заслуговують дослідження, присвяче-
ні особливостям функціонування молодіжної 
мови в мережі Інтернет.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення зафіксованої в мові певної нації кар-
тини світу здійснюється в різних напрямках, 
на основі різних наукових підходів. Особливу 
увагу дослідників привертає метафора, в якій, 
за справедливим зауваженням Н.Д Арутюно-
вой, стали бачити ключ до розуміння основ 
мислення і процесові створення образу світу.

У даний час мовознавці переходять від 
розгляду загальних положень теорії метафо-
ри ( Гак, 1988; Курц, 1988; Арутюнова, 1979) 
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до аналізу окремих аспектів цього лінгвіс-
тичного явища – когнітивного, прагматич-
ного, психолінгвістичного. Найбільша увага 
приділяється когнітивній функції метафори 
(Чудінов 2001, 2003 й ін.). У деяких роботах 
дана функція метафори розглядається в рам-
ках загальної теорії когнітивної науки. Мен-
ша кількість робіт присвячено прагматично-
му (Баранов, 2001; Кобозєва, 2001; Чудінов, 
2001 та ін.) і психолінгвістичному (Желтухи-
на, 2003 та ін.) аспектам метафоричних пере-
творень.

Особливу роль метафора грає в публіцис-
тичному дискурсі. Проблематика газетно-
публіцистичного дискурсу висвітлювалася 
в багатьох фундаментальних дослідженнях 
(Костомаров, 1971, 1999; Солганик, 1981; 
Дейк, 1989; Бургер, 1990; Юдіна, 1993, 2001; 
Добросклонская, 2000 та ін.). У даних ро-
ботах лінгвісти звертають увагу не тільки 
на стилістичні засоби, що використовуються 
в публіцистичних текстах, дослідників цікав-
лять також питання взаємозв’язку мовних рис 
публіцистичних текстів з особливостями їх 
виробництва і сприйняття, а також загальни-
ми принципами масової комунікації. Автори 
більшості названих робіт зверталися до пи-
тання про функціонування метафори в сус-
пільно-політичному дискурсі.

Об’єкт – метафоризація як процес відо-
браження узуальної картини світу на матеріалі 
текстів німецьких форумів і соціальних мереж.

Предметом дослідження є метафоричні 
конструкції на матеріалі текстів німецьких 
форумів та соціальних мереж.

Мета – дослідити специфіку використан-
ня метафоризації у сучасному молодіжному 
мовленні.

Новизна роботи полягає у нетрадиційно-
му розгляді метафори як засобу відображення 
узуальної картини світу у новій науковій па-
радигмі, а не як засобу створення образності 
у мові як предмету вивчення теорії літератури 
та стилістики.

Практичне значення. Результати про-
веденого дослідження можна застосовувати 
при вивченні явища  метафоризації як теми 
когнітивної лінгвістики, теорії літератури чи 
стилістики; при написанні наукових робіт, які 

стосуватимуться проблеми зниженої метафо-
ризації у сучасному контексті.

Основний матеріал. Поряд з існуючими 
особливостями німецької молодіжної мови 
слід підкреслити, що її атрактивність ви-
значається властивою їй метафоричністю. 
Метафора розглядається як засіб вираження 
оцінки. Встановлюється онтологічний статус 
оцінної метафори. Визначено, що метафора 
німецької молодіжної мови володіє оцінним 
значенням, є живою метафорою, в якій ви-
являються динамічні процеси оцінювання, 
піддаються вимірюванню за допомогою за-
собів лінгвістичного аналізу. Оцінна мета-
фора може бути узуальною й оказіональною, 
вона протиставляється неоцінній метафо-
рі – мертвій метафорі. Під неоцінною мета-
форою ми розуміємо метафору, що володіє 
нейтральною оцінкою, на відміну від мета-
фор, що володіють меліоративною або пейо-
ративною оцінкою.

При традиційному лексикографічному 
підході використовувалися методи наукового 
соціолінгвістичного опису – метод включе-
ного спостереження, інтерпретація, система-
тизація, класифікація, анкетування, включена 
бесіда, запис на аудіоносії та дослідницькі 
методи – аналіз і зіставлення тлумачень в слов-
никах, контекстний аналіз, компонентний 
аналіз, а також метод порівняльно-історич-
ного аналізу. Поряд з традиційними метода-
ми в сучасній лінгвістиці мають місце нові, 
менш розроблені методи вивчення молодіж-
ної мови: метод стилістичного опису при ана-
лізі Інтернет-комунікації, дискурс-аналізу при 
дослідженні молодіжної субкультури, метод 
семіометричного аналізу при виявленні цін-
нісних установок сучасної молоді.

Проведено аналіз особливостей структури 
і функціонування метафор німецької моло-
діжної мови. На основі аналізу емпіричного 
матеріалу доведено, що метафоричні одини-
ці співвідносяться з чотирма семантичними 
сферами (людина, соціум, потреби, сексуаль-
на сфера). Дані семантичні сфери є об’єктами 
метафоризації.

Першою, найбільш широко представле-
ною, є семантична сфера ЛЮДИНА (43%). 
Об’єктами метафоризації всередині неї ви-
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ступають позначення частин тіла (голова, 
волосся, обличчя, рот, груди, живіт, чоловічі 
геніталії), зовнішнього вигляду (привабли-
вість / непривабливість, повнота / худоба, 
зростання), інтелектуальних здібностей (ду-
рість, розум), рис характеру людини (боя- 
гузтво, слабохарактерність, норовливість, 
лінь, агресивність).

Метафоризації найчастіше піддаються ті 
частини тіла людини, які, на думку підлітків, 
найбільш значущі для них. Так, позначення 
голови людини часто заміщуються наймену-
ваннями наступних предметів: Billardkugel, 
Deo-roller, Kaktus, Kürbis, Palme, Rübe, Tomate, 
Zifferblatt за формою нагадують голову людини.

Метафоризації піддаються волосся лю-
дини: довгі (Katzenkopfschwester, Fuchs, 
Matte), брудні (Felleule), жирні (Butterkopf), 
скуйовджені (Igel, Kaktuskopf, Palmenwald), 
зачіска ірокез (Schädelgebirge), чубчик 
(Pickelvorgang), а також колір волосся 
(Feuerteufel, Ketchupdeckel, Kupferdeckel).

Особа з висипом вугрів – нагальна про-
блема перехідного віку, яка також знаходить 
своє відображення в молодіжній метафо-
рі (Clearcisil-Testgelände, Hügellandschaft, 
Landkarte, Streuselschnecke).

Поряд з частинами тіла активного процесу 
метафоризації в молодіжній мові піддається 
зовнішній вигляд людини – найважливіша ха-
рактеристика для періоду молодості. Зовніш-
ність, нічим не виділяється, не потребує спеці-
ального вираженні. Метафоризації піддається 
переважно приваблива зовнішність, що викли-
кає у підлітків симпатію, позитивну реакцію:

• привабливість / непривабливість’.
"Naya meine Freundin is einfach Bombe. Die 

hat mir gesagt, sie will einen wie mich, der sport 
treibt, auch mal mit ihr shoppen geht und so ... "

• повнота / худоба:
"Ich will nicht so ne Streifbandnudel werden 

wie du!"
Широко представлені метафори, що по-

значають інтелектуальні здібності людини.  
В якості основного об’єкта метафоричного 
творчості німецького підлітка виступає сама 
людина, тому цілком логічно, що дана семан-
тична сфера представлена   в мові молоді до-
сить великою кількістю метафоричних оди-

ниць, які можна розділити на дві групи, що 
позначають:

• високі інтелектуальні здібності:
"Volle Sahne, du bist echt ’ne".
• низькі інтелектуальні здібності:
"Du bist jetzt ja auch unter die Spaten 

gegangen?".
Метафоричне переосмислення в мові мо-

лоді набувають лексеми, що позначають риси 
характеру людини, при цьому переважають 
метафори, що виражають негативні риси. Се-
ред них:

• боягузтво:
Warmduscher.
Другий за кількістю метафоричних оди-

ниць є семантична сфера СОЦІУМ (25%). 
Школа являє собою найважливіший інститут 
соціалізації особистості [Кон, 1989], що зна-
ходить своє відображення в метафориці моло-
діжного мови.

В якості найбільш важливих об’єктів  
метафоризації даної семантичної сфери ви-
ступають:

•школа:
"Heute habe ich null Bock auf die 

Kinderknast".
•учитель:
"Ist dein Fossil nicht so ein abgefuckter 

Kreidekratzer?".
• однокласники: Dudenspicker, Freizeitkiller, 

Hirnrissbrigade, Schulbankglotzer, Tafelglotzer.
"Der Thomas ist ein voller Tafelglotzer".
•шкільне приладдя:
"Hey, hast du zufällig eine Gehirnprothese 

nicht mit?".
Третя семантична сфера метафоричної 

творчості німецької молоді включає ПОТРЕ-
БИ (22%). Потреба – відчуття психологічної 
чи фізіологічної нестачі чого-небудь, що ви-
никає в індивіда, групи, колективу або сус-
пільства. Потреби виявляються в залежності 
від ситуаційних чинників і є різноманітни-
ми – вони можуть відрізнятися за сферою 
діяльності, об’єкту і суб’єкту, за значимістю, 
тимчасової стійкості та функціональної ролі.

Серед метафоричних одиниць виявлено 
кілька груп метафор, що відносяться до ма-
теріальних (ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, 
АРТЕФАКТИ, АВТОМОБІЛЬ, ОДЯГ, ДО-
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МАШНІ ТВАРИНИ, ГРОШІ) і духовних по-
треб (РОЗВАГИ).

До матеріальних потреб належать:
• продукти харчування: Affensperma, Affen-

wurst, Algenfresser, Bauarbeitermarmelade, Bie-
nenkotze, Biotonne, Blattfresser, Blümchenkiller, 
Getreidekauer, Karussellfleisch, Kindekoks.

"Ich bin was filme angeht eig ziemlich abge-
stumpft. Ich hab dabei Mafiatorte gefuttert meine 
mom hat sich fast vor angst übergeben xD Muss 
ich mehr sagn? ".

• артефакти: сигарети (Apothekenfrühstück, 
Lungentorpedo, Pauseninhalator, Tabakrou-
lade), запальничка (Taschendrache), навуш-
ники (Gehörgang-wärmer), пивна упаковка 
(Herrenhandtäschchen – упаковка з шести пля-
шок, за формою нагадує дамську сумочку).

"Weil ja alle gaaanz cool sein wollen. Und 
dann behaupten "Nein, ich kann jederzeit aufhö-
ren / Ich bin nicht süchtig" * Stirnrunzel *. Sicher 
und ich bin der Weihnachtsmann. Schon die erste 
Giftnudel kann süchtig machen "[http: //commu-
nity.bravo. De / boards / viewtopic.php].

• засоби пересування: велосипеди (Alu- 
gurke, Eierfeile, Studentengurke), таксі (Besof- 
fenentaxi, Mumienexpress, Schlampenschlep-
per), легкові автомобілі (Asphaltrennscheibe, 
Bohrkrücke, Blechhaufen, Elefantenschuh, Kas-
ten, Kinderwagen, Mühle, Ofen, Riesenorgel, 
Rostlaube, Schnittenschaukel, Schrottkarre).

Четвертою семантичної сферою є СЕК-
СУАЛЬНАЯ СФЕРА (10%). Її виділення в 
якості самостійного об’єкта метафоризації 
обумовлено, з одного боку, наявністю досить 
великої кількості метафоричних одиниць, що 
відносяться до цієї теми, з іншого боку, акту-
альністю даної тематичної сфери для молодих 
людей, обумовленої їх віковими і фізіологіч-
ними особливостями. Це період першого сек-
суального досвіду, перше відносин, в цьому 
віці підлітки пізнають настільки важливу і 
невідому для них сферу. Тож не дивно, що 
для опису і характеризації явищ з сексуальної 
сфери широко використовуються метафорич-
ні утворення.

Аналіз емпіричного матеріалу дозволив 
виділити наступні групи:

• інтимна гігієна: дезодорант (Ach-
selfahrrad), піт під пахвами (Achselfolie, 

Achselkaffee, Achselterror), менструальний 
цикл (Erdbeerwoche, Erdbeerwolke, Fluss).

"Die sind viel zu teuer. Deine Patrone kostet 
dort 20 Euro ".

• сексуальний партнер: Bärenkiller, Entsafter, 
Nebegeräusch, Bettwärmer."Naja, es ist ja meis-
tens so, dass der Entsafter, der verlassen wird, 
nicht damit rechnet. Der andere hat es sich halt 
schon länger überlegt. Nach einer Kurzschlussre-
aktion hört sich das jetzt nicht an ".

Аналіз мовного матеріалу показав, що 
в оцінній метафорі відбивається креативність 
творчого мислення молодих людей, динаміка 
оцінки з певною часткою іронії, самоіронії, 
сарказму по відношенню до себе та інших. 
У оціночної метафорі знаходять вираз мін-
ливі процеси інтерпретації ціннісних сенсів, 
які піддаються вимірюванню і лінгвістичного 
діагностування.

Висновки.
1. У зв’язку з розвитком соціального пізнан-

ня та збагачення ролі мови у поведінці людини 
виникає розгорнуте уявлення про мовну карти-
ну світу. Це також пов’язано зі зростанням ролі 
народних мас, ідеології, антропоцентризму.

2. Національно мовна картина світу є 
суб’єктивним образом об’єктивної реаль-
ності, оскільки кожна людина по-своєму 
і неповторно відтворює світ. Проблемою 
сучасної лінгвістики є узагальнене вивчен-
ня впливу людини на формування узуальної 
картини світу.

3. Аналіз метафорики сучасної німецької 
молодіжної мови дозволив виявити також ак-
туальні цінності та антицінності сучасної мо-
лоді Німеччини. Підкреслимо, даний аспект 
не претендує на повноту, а відображає лише 
деякі опозиційні ціннісні установки, вияв-
лені шляхом аналізу оцінної метафори: так, 
позитивної цінністю для німецької молоді во-
лодіє молодість, як життєва фаза в розвитку 
людини [Kindergartemchwänzer]. Молодість 
асоціюється зі здоров’ям, свіжістю життєвих 
сил, що зумовлює естетичну оцінку метафори 
позитивної властивості. Відповідно, антицін-
ністю виступає старість, виражена метафора-
ми, в семантичній структурі яких присутня 
пейоративна оцінна сема [Friedhofsgemüse, 
Nebelkrähe, Schrumpelrose, Sechsbeiner].
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4. Особливу цінність для молоді представ-
ляє також зовнішній вигляд людини. Дана цін-
ність характерна не тільки для представників 
молодіжного шару, але і для всього соціуму 

в цілому, але молодь відноситься до даної 
семантичної сфері з особливим трепетом, де-
монструючи тим самим свою непідробну за-
цікавленість. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ  
ДО АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

У статті проведено дослідження про виявлення детермінант адиктивної поведінки в залежності 
від віку, рівнем самооцінки та мотивів. Проаналізовано результати дослідження, серед учасників та 
сформовано висновки дослідження.

Ключові слова:  поведінка, адиктивна поведінка, самооцінка, мотив, пізня юність, рання моло-
дість.

В статье проведено исследование об обнаружении детерминант аддиктивного поведения в зави-
симости от возраста, уровнем самооценки и мотивов. Проанализированы результаты исследования, 
среди участников и сформирован выводы исследования.

Ключевые слова: поведение, аддиктивное поведение, самооценка, мотив, поздняя юность, ранняя 
молодость.

The following article is about the identification of determinants of addictive behavior, depending on age, 
level of self-esteem and motives. The results of the research are analyzed, among the participants and the 
conclusions of the research are formed.

Key words: behavior, addictive behavior, self-esteem, motive, late youth, early youth.

Актуальність дослідження: в першу чер-
гу зумовлена збільшенням серед населення 
адиктивної поведінки, «молодшанням» віку 
та постійним збільшенням варіацій об’єктів 
адикцій. При вивченні праць відносно ади-
тивної поведінки (О. Макушина, Н. Наріцін,  
К. Фагерстром, Н. Смелзер, П. Сорокін, 
Е. Феррі, Е. Фромм, тощо) ми побачили про-
порційну залежність від еволюції людства і 
збільшення адиктивних об’єктів, які з кожним 
поколінням видозмінюються, удосконалю-
ються та спотворюються, що робить реабіліта-
цію залежної особи складним випробуванням, 
який не рідко закінчується не «одужанням», а 
рецидивом. За статистичними даними п’ята 
частина всіх наркозалежних людей – це шко-
лярі. При цьому 60% – це молоді люди у віці 
від 16-ти до 30-ти років., а 30% складають 
люди від 30-ти років. Тобто, кожна десята 
сім’я стискається з проблемою хімічною за-
лежністю і тільки одна з п’ятдесяти сімей 
допомагає адикту «звільнитися» від залеж-
ності, останні або своєю «турботою» призво-
дять до рецидиву, або за допомогою фіксації 
на «чужорідності» у поведінці члена родини, 
посилюють частоту стресогенних факторів 
звичними засобами і усугубляють адикцію. 

Об’єкт дослідження: поведінка, що має 
тенденції к відхиленню.

Предмет дослідження: особливості 
схильності до залежної хімічної поведінки та 
її взаємозв’язок з віковими особливостями. 

Мета дослідження: Одержання показни-
ків, які свідчать про прояв адиктивної залеж-
ності від суб’єктивних детермінант.

Гіпотеза дослідження:
Припущення про залежність адиктивної 

хімічної поведінки від ріня самооцінки.
Припущення про залежність адиктивної 

хімічної поведінки від віковиї особливостей.
Завдання: статистичний аналіз детермі-

нант адиктивної поведінки в залежності від 
віку та рівнем самооцінки. 

Методи дослідження: емпіричні методи, 
математико-статистичні.

Методики дослідження: в дослідженні 
використані емпіричні методи за допомогою  
діагностики по наступним методикам: 

В. Д. Менделевич, тест: «Схильність до за-
лежного поведінки»; 

Методика: «Виявлення основних мотивів 
паління»;

В. Ковальов, тест-опитувач: «Визначення 
рівня самооцінки»;
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База проведення: в дослідженні прийня-
ли участь 120 людей, із яких було 59 чоловіка 
і 61 жінки, віковий діапазон від 20 до 25 років. 
Учасники емпіричного дослідження є  жителі 
міста Дніпро.

Отримані результати: для зручності ана-
лізу за результатами вводимо абревіатури:

ПЮ – 63 людей, пізня юність (20 – 22 років); 
РМ – 57 людей, рання молодість (23 – 

25 років);
Результати дослідження по методиці:  

В. Д. Менделевич, тест: «Схильність до за-
лежної поведінки» показали, що найбільш ви-
ражена алкогольна залежність у людей РМ і 
ПЮ, та має тенденції комп’ютерна залежність 
особливо у людей ПЮ. Наркотична залеж-
ність домінує у чоловіків РМ  і у дівчат ПЮ. 
Фанатизм домінує у ПЮ, а наркотична залеж-
ність у чоловіків РМ. Статистичний аналіз по-
казав, що ПЮ має позитивну корелляцію (0.8) 
з РМ. Тобто залежність у юнаків не тільки не 
зменшується, а зростає. При цьому, виділив 
домінуючі тенденції було виявленно, що ви-
сока схильність алкогольної залежності ма-
ють 61 людини із 120, наркотичну залежність 
40, фанатична 24 і комп’ютерну 42, таким чи-
ном ми можемо зробити висновок, що в наш 
час домінує хімічна залежність (А+Н=101).

По результатам дослідження методики: 
"Виявлення основних мотивів паління" було 
виявленно, що 18,4% не палящі люди з нашої 
вибірки, однак, найбільше використовують 
нікотин для підвищення своєї працездатності 
РМ, особливо чоловіки.  При цьому був вияв-
лен високий ризик психологічної залежності 
до процесу паління у чоловіків ПЮ і дівчат 
в РМ. Психологічна залежність і розслаблен-
ня стоять на першому місці з усіх шкал моти-
вів і не мають значної варіації як і у вікових 
так і в гендерних особливостях, а ось мотив 
«звичка»домінує у РЮ чоловічої статі. Спи-
раючись на шкалу Чеддока результати кореля-
ції мають такі результати: дуже високу пряму 
залежність між адикцією мають такі шкали: 
2 (ритуал паління), 4 (засобів саморегуляції), 
високу 1 (підтримки тонусу, працездатності) 
і помітну 6 (звичка). Таким чином, ми може-
мо виділити дві групи залежності від тютюну  
5  (адикція) та 6 (звичка) і отримати показник 

залежності від тютюну у 52 осіб з 120, тоб-
то у 43% учасників емпіричного дослідження 
було виявлено хімічну залежність від тютюну.

Так як ми виявили, що в наш час, доміну-
ює хімічна залежність, то аналіз результатів 
методики Менделевич і основних мотивів па-
ління проводився на результатах хімічної за-
лежності особистості (алкоголь, наркотична 
засоби, тютюн)  цей аналіз дозволив виявити 
вікові тенденції ПЮ та РМ, данні приведені у 
вигляді таблиці.

Таблиця 1
Результати за методиками В. Д. Менделевич 

«Схильність до залежної поведінки» та 
"Виявлення основних мотивів паління"

Хімічна  
залежність ПЮ РМ ∑

Різниця  
в вікових  
проявах

Алкоголь 30 35 65 5
Наркотики 15 25 40 10

Тютюн 26 26 52 0
∑ 71 86 157

Аналіз результатів свідчить, що з віком 
алкогольна і наркотична залежність зростає 
в залежності від віку. А тютюнова залишаєть-
ся без змін. Таким чином, ми можемо зробити 
висновок, що у людей ПЮ збільшується то-
лерантність до хімічних речовин і вже в РМ 
такі люди мають фізіологічну залежність 
від об’єкту адикції.

Аналіз результатів тесту-опитувачу:  
В. Ковальова: "Визначення рівня само-
оцінки" показав, що в учасників емпіричного 
дослідження домінує висока самооцінка у жі-
ночій статі особливо РМ – 63%, при цьому ми 
спостерігаємо, що ПЮ має високі в порівнян-
ні з РМ показники низької самооцінки – 83%. 
У ПЮ домінує низька самооцінка: М-66%, 
Ж-83%. Тобто розглядаючи схожість між ві-
ковими і гендерними особливостями спира-
ючись на індукцію ми можемо стверджувати, 
що ПЮ більше схильні до спотворення пер-
цепції своєї особи до самопригнічення, що у 
свою чергу може стати першочинником про-
фанації розвитку особистості і привести її до 
консолідації в адиктивні групи людей.Залеж-
ності змін самооцінки від віку ми не виявили, 
однак ми об’єднали результати хімічної за-
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лежності і рівня самооцінки, данні приведені 
у таблиці:

Таблиця  2
Результати (середні домінуючі показники) 
за методиками дослідження В. Ковальова, 

В. Д. Менделевич «Схильність до залежного 
поведінки»  і "Виявлення основних  

мотивів паління"
Алкоголь Наркотики Тютюн ∑

Низька 23 15 22 60
Середня 15 8 11 34
Висока 27 17 19 63

∑ 65 40 52 157

Вплив самооцінки на вид адитивної схиль-
ності дає нам змогу стверджувати, що при 
низькій самооцінці домінує тютюнова за-
лежність, на нашу думку, причиною куріння 
в першу чергу виступають проблеми у кому-
нікабельній сфері, люди починають палити, 
щоб підтримати групу і завести нові знайом-
ства. При високій самооцінці домінують алко-
гольна і наркотичні залежності, однак високі 
показники мають люди і з низькою самооцін-
кою. Ми представили результати в графічно-
му вигляді:
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Рис. 1. Вплив рівня самооцінки на вид 
адиктивної схильності

Ми спостерігаємо, що при завищеній і за-
ниженій (не адекватній) самооцінці показни-
ки залежності високі, а при адекватній само-

оцінці показники найнижчі. Тобто ми можемо 
стверджувати, опираючись на взаємозалеж-
ність хімічної залежності і самооцінки, що 
різькі і нестабільні зміни рівня домагань осо-
бистості є додатковим симптомом залежності. 
Таким чином, ми можемо зробити припущен-
ня, що не тільки самооцінка впливає на хіміч-
ну залежність, але і залежність може вплину-
ти на самооцінку. 

Висновки.  В супереч суспільної думки, 
про негативний вплив технічного прогресу 
на молодь, опираючись на результати дослі-
дження, в наш час, домінує хімічна залеж-
ність, із якої 61 людей мають тенденції до 
алкогольної залежності і 40 до наркотичної. 
При цьому статистичний аналіз по методиці 
В.Д. Менделевич показав, що люди пізньої 
юності мають позитивну високу кореляцію 
(0.8) з людьми ранньої молодості.  Результати 
дослідження методики «Виявлення основних 
мотивів паління» дає нам змогу стверджува-
ти, що мотивом формування адиктивної по-
ведінки в першу чергу виступає психологічна 
залежність і зменшення через об’єкт адикції 
тривоги, стресу, тобто свого роду розсла-
блення. Аналіз табл. № 1 підтверджує нашу 
гіпотезу про залежність адиктивної хімічної 
поведінки від вікових особливостей. Однак 
друга гіпотеза  про припущення залежнос-
ті адиктивної хімічної поведінки від рівня 
самооцінки була взята під сумнів, тому що 
самооцінка може впливати на хімічну залеж-
ність (наприклад алкоголь для хоробрості, 
тютюн для налаштування комунікації тощо), 
однак ми не врахували, що під впливом хі-
мічних речовин змінюється не тільки толе-
рантність до препарату, а також і особистість 
в цілому. Таким чином, ми припускаємо, що 
самооцінка і залежність тісно пов’язані один 
з одним і в залежності від сили, кількості і 
виду хімічного препарату, буде змінюватися 
і рівень самооцінки.
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ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДУХОВНОГО  
РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ – ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ  
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У статті розглянуто проблему дослідження психологічних особливостей духовного розвитку осо-

бистості. Представлено та проаналізовано відбір та обґрунтування психодіагностичного інстру-
ментарію дослідження психологічних особливостей духовного розвитку сиріт підліткового віку. 
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В статье рассмотрена проблема исследования психологических особенностей духовного развития 
личности. Представлен и проанализирован отбор и обоснование психодиагностического инструмен-
тария для исследования психологических особенностей духовного развития сирот подросткового воз-
раста.

Ключевые слова: психодиагностика, духовное развитие, компоненты духовности, подросток си-
рота.

The article discusses studies of psychological peculiarities of spiritual development of the personality. The 
selection and substantiation of the psychodiagnostic tools for the study of psychological peculiarities of the 
spiritual development of adolescence’s orphans is presented and analyzed.

Key words: psychodiagnostics, spiritual development, components of spirituality, adolescence’s  of an 
orphan.

Підлітковий період являє собою один з 
найяскравіших, творчих і одночасно важких 
періодів життя особистості дитини. Наряду 
з фізіологічними, психологічними та соці-
альними змінами відбувається  становлення 
самосвідомості підлітків. Рушійною силою 
в процесі розвитку дітей підліткового віку є 
визначення нової внутрішньої позиції – ство-
рення власної системи цінностей, самоствер-
дження, самовдосконалення і самореалізації, 
світогляду, відповідальності за себе, життєвої 
позиції (ставлення до себе як до особистості, 
до інших і до навколишнього світу в цілому). 
Окреслюючи вищезазначене, процитуємо 
слова з всесвітньо відомого твору «Підліток» 
(1875) класика Ф.М. Достоєвського: «З підліт-
ків творяться покоління [2, с. 106]. Авжеж, в 
період стрімкої інтеграції України у світовий 
освітній простір особливо гостро постає пи-
тання духовного розвитку молодого покоління. 

Останні десятиріччя дослідники пси-
хології духовності присвятили свої праці 
Г.А. Аванесова, Г.О Балл, І.Д. Бех, М.Й. Бо-

ришевський, А.І. Зеличенко, О.І. Климишин, 
Е.О. Помиткін та ін.; проблему формування 
духовних цінностей в перехідному віці ді-
тей  досліджували С.С. Андрєєв, В.В. Знаков, 
Н.В. Маслова, Н.В. Павлик, Е.О. Помиткін, 
О.В. Шкіренко та ін. Духовному розвитку 
та поняттю духовний потенціал особистос-
ті досліджено в роботах Ш.А. Амонашвілі, 
А.Ц. Гармаєв, О.І. Климишин, Н.А. Коваль, 
Е.О. Помиткін, М.В. Савчин,  Г.П. Шевченко 
та ін. 

Основною метою статті є обґрунтування 
психодіагностичного інструментарію діагнос-
тики та виявлення психологічних особливос-
тей духовного розвитку підлітків-сиріт. 

Оскільки в нашому науковому дослідженні 
процес духовного розвитку зумовлює послі-
довне та повноцінне формування ієрархічної 
системи складових, в основі яких ціннісно-
смисловий, пізнавальний, почуттєво-емоцій-
ний та морально-поведінковий компоненти 
духовності особистості, відповідно до підбо-
ру психодіагностичного матеріалу увійшли 



128

№ 15 / 2018 р.
♦

методики які б відповідали зазначеним  
компонентам духовності їх критеріям та по-
казникам.

Психодіагностичний інструментарій на-
шого дослідження формувався з урахуванням 
доступності його використання підлітками – 
вихованцями інтернатів як під час констату-
вального, так і формувального експериментів. 
Враховуючи специфічні соціально-психологіч-
ні чинники умов інтернатних закладів, можли-
вість провести анкетування мали у зазначений 
позаурочний час, тому заздалегідь підготовили 
нескладні в розумінні та виконанні психодіаг-
ностичні методики. В результаті проведеного 
пілотажного дослідження ми дійшли висно-
вку, що не помилились в виборі «простих» 
методик, адже нестача вільного часу (режим-
ні умови інтернатів) дітей, їх неготовність 
до надання простих але й водночас складних 
відповідей тощо затвердило наше рішення 
щодо обрання психодіагностичного матеріалу. 

Низка відібраних методик передбачала їх 
адекватність поставленим завданням дисер-
таційної роботи. Кожна з обраних методик 
відповідала надійності та валідності по від-
ношенню до процедури діагностики. При 
виборі діагностичних методів дослідження 
ми дотримувалися зумовлених психдіагнос-
тичних критеріїв загальних соціально-психо-
логічних вимог, в результаті яких ми мали на 
меті отримати якомога конкретну та повну ін-
формацію про почуттєво-емоційні, пізнаваль-
ні, морально-поведінкові, ціннісно-смислові 
особливості підлітків. У таблиці 1 узагаль-
нено представлено компоненти духовності 
підлітків-сиріт з аргументацією основних по-
казників відібраного психодіагностичного  ін-
струментарію.

Для вивчення загального рівня духовного 
потенціалу та для визначення ціннісно-смис-
лових утворень свідомості підлітків в ціннісно-
смисловому компоненті духовності нами була 
використана методика «Духовний потенціал 
особистості» (Е.О. Помиткін) [6, с. 40-51]. 

Даний опитувальник складається із 49 за-
питань; 7 шкал розподілу духовного потенці-
алу в структурі особистості (у підструктурах 
спілкування, спрямованості, характеру, само-
свідомості, досвіду, інтелекту та психофізіо-

логії) та 7 шкал духовної спрямованості осо-
бистості за такими цінностями: гуманістичні, 
естетичні, екологічні, цінності пізнання та са-
мопізнання, самовдосконалення та самореалі-
зації, відповідальності. Зміст запитань даної 
методики подано у додатку Б 1. Загальний рі-
вень потенціалу духовного розвитку визнача-
ється шляхом складання отриманих показни-
ків за всіма підструктурами особистості. Для 
підлітків результати інтерпретувались за таки-
ми рівнями: від 25-37 балів – високий рівень; 
від 12-24 бали – середній рівень; до 12 ба-
лів – низький рівень духовного потенціалу. 

Почуттєво-емоційний компонент духо-
вності підлітків ми досліджували методикою 
«Диференціальна шкала емоційно-почут-
тєвих станів особистості» (Помиткін Е.О.) 
[6, с. 96-99]. Автор методики виділяє шкали 
емоційно-почуттєвих станів особистості, які 
диференціює на позитивні та негативні в меж-
ах таких чотирьох модальностей: естетич-
на (Краса), морально-гуманістична (Добро), 
інтелектуально-творча (Істина) та інтимно-
особистісна (Любов). Для визначення рівня 
актуалізованості духовного потенціалу в по-
чуттєво-емоційній сфері підліткам в бланку 
анкети пропонувалось оцінити частоту про-
яву наведених емоційно-почуттєвих станів. 

Загальна сума набраних балів шкали по-
зитивних станів порівнюється із загальною 
сумою балів шкали негативних станів, що 
дозволяє зробити висновки про переважання 
у підлітків позитивних або негативних емо-
ційно-почуттєвих станів. Актуалізованість 
духовного потенціалу в почуттєво-емоційній 
сфері підлітків зумовлює переважання пози-
тивних естетичних, морально-гуманістичних, 
інтелектуально-творчих та інтимно-особис-
тісних емоційно-почуттєвих станів. Високий 
рівень актуалізованості духовного потенціа-
лу в почуттєво-емоційній сфері свідчить про 
естетичну, моральну та творчу спрямованість 
підлітків, здатність отримувати задоволення 
від життя (51-72 бали); середній рівень вказує 
на часткове переважання позитивних емоцій-
но-почуттєвих станів у підлітків (21-50 бали); 
недостатність позитивних емоцій і почуттів, а 
також переважання негативних станів вказує 
на низький рівень актуалізованості духовно-
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го потенціалу в почуттєво-емоційній сфері  
(0-20 балів). 

Важливою складовою почуттєво-емоцій-
ного компоненту духовності підлітків-сиріт 
є розуміння та прийняття внутрішнього світу 
або емоційно-почуттєвого стану іншої люди-
ни, схильність до емоційної чуйності. Тому, 
для вивчення рівня здатності до емпатії, ми 
обрали опитувальник «Здібність до емпа-
тії» (А. Меграбян, Н. Епштейн) [4, с. 15-16] 
розкриває відношення підлітками до людей, 
розвиток гуманістичних цінностей. Опи-
тувальник містить 33 твердження. Респон-
дентам пропонувалося прочитати наведені 
твердження і, орієнтуючись на те, як вони 
почуваються в подібних ситуаціях, вислови-
ти свою згоду "+" або незгоду "-" з кожним 
з них. 

Високий рівень емпатії свідчить про емо-
ційну чуйність, великодушність, товарись-
кість, контактність підлітків з іншими людьми 
(25-33 бали). Середній рівень емпатії прита-
манний підліткам, які проявляють емоційний 
самоконтроль, уважні до потреб та почуттів 
іншої людини, але більше реагують більш 
на зовнішній прояв реакції на обставини, 
ніж на внутрішні переживання (17-24 бали). 
У підлітків з низьким рівнем емпатії емоцій-
но-почуттєві прояви не розвинені. У взаємо-
дії з іншими людьми відчуваються труднощі 
у становленні контактів (0-16 балів). 

Для діагностики рівня пізнавального ком-
поненту нами застосовувалась методика-опи-
тувальник «Що таке добре, а що таке пога-
не?» (Л.М. Фрідман) [8, с. 102-103]. Методика 
призначена для встановлення усвідомлення 

Таблиця 1
Психодіагностичний інструментарій емпіричного дослідження

Процес духовного 
розвитку

Діагностичні  
критерії Психодіагностичні показники Психодіагностичні  

методики

Духовний потенці-
ал особистості

- духовна спрямова-
ність особистості

Загальна шкала актуалізації  
духовного потенціалу

1. Методика «Духовний 
потенціал особистості»

(авт. Помиткін Е.О.)

Почуттєво- 
емоційний  
компонент

Краса

Переважання по-
зитивних емоційно-
почуттєвих станів

Визначається рівень актуалізованості 
духовного потенціалу  

в емоційно-почуттєвій сфері

2. «Діагностика емоційно-
почуттєвих станів» 
(авт. Е.О. Помиткін)

Здатність до емо-
ційного відгуку 

(емпатія)

Визначається рівень емоційної  
чуйності, чутливості та уваги  

до інших людей, їхніх проблем,  
прикрощів і радощів.

3. Опитувальник  
«Здібність до емпатії» 

(авт. А.Меграбян, 
Н.Епштейн)

Пізнавальний 
компонент

Істина

- Спрямованість піз-
навальних процесів 

підлітків  
(від зла до добра)
- здатність до реф-

лексії

Визначається ступінь сформованості 
понять, які характеризують духо-
вні якості особистості (здатність 

до формування нових пізнавальних 
інтересів, бачення причинно-наслід-

кових зав’язків)

4. Методика «Що таке  
добре, а що таке погане?» 

(авт. Л.М. Фрідман)

Морально-пове-
дінковий

компонент
Добро

Прояв вольової 
саморегуляції

Методика діагностики вольового по-
тенціалу особистості призначена для 
узагальненої характеристики прояву 

вольової саморегуляції. 

5. Опитувлаьник  
«Діагностика вольового 

потенціалу особистості» 
(авт. Н.Н. Обозов)

Духовно-моральна 
направленість під-
літків у взаємодії з 

оточенням

Методика виявляє спрямованість 
особистості до саморозвитку: готов-
ність змінюватися, пізнавати себе. 
Впливає на формування і розвиток 

особистісних якостей підлітків.

6. Діагносика  
«Моральної мотивації» 

(Г.В. Слєпухіна)

Ціннісно- 
смисловий  
компонент

Цінності, Смисли

- Осмисленість під-
літками  минулого, 

теперішнього та 
майбутнього;

На основі даного опитувальника 
вимірюється осмисленість життя під-

літками-сиротами.

7. Тест Смисложиттєвих 
орієнтацій 

(авт. Д.О. Леонтьєв)

- Орієнтація  
на духовну складову 

реальних цінніс-
ностей

Методика спрямована на вивчення 
реалізації ціннісних орієнтацій  

підлітків в реальних умовах  
життєдіяльності.

8. «Діагностика реаль-
ної структури ціннісних 

орієнтацій» 
(авт. С.С. Бубнова)
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духовно-моральних норм і уявлень про духо-
вні якості підлітків (чуйність, принциповість, 
чесність, справедливість, дисциплінованість, 
порядність, відповідальність тощо). 

Досліджуваним пропонувалося навес-
ти приклади заданих життєвих ситуацій. 
Усвідомлення уявлень про духовні якості та 
цінності підлітками оцінювалося за трьох 
бальною шкалою: 1 бал – в учня сформова-
но невірне уявлення про ту чи іншу духовну 
якість; 2 бали – якщо учень має уявлення про 
те чи інше поняття, хоча висловлює його не-
достатньо повно та чітко; та 3 бали – у під-
літка сформоване уявлення про духовно-мо-
ральну якість.   

Методика «Діагностика моральної моти-
вації» (Г.В. Слєпухіна) [7] застосовувались 
нами для вивчення рівня морально-поведінко-
вого компоненту духовності підлітків. Мето-
дика містить 4 запитання, до кожного з якого 
пропонується декілька варіантів відповідей. 
Досліджуваному пропонувалось вибрати з 
кожної групи відповідей ту, яка є найбільш ха-
рактерною для його поведінки. Вся процедура 
обстеження тривала 40-50 хвилин. Обробка 
результатів здійснювалась шляхом підраху-
вання суми позитивних відповідей (1 А, 2 Г, 
3 В, 4 А). інтерпретація результатів була на-
ступна: 4 бали – високий рівень моральної мо-
тивації; 2-3 бали – середній рівень моральної 
мотивації; 0-1 бал – низький рівень моральної 
мотивації.

Методика «Діагностика вольового потен-
ціалу особистості» [5, с. 54-55] також була 
включена в програму діагностики морально-
поведінкового компоненту духовності з ме-
тою вивчення вольового потенціалу підлітків, 
як провідного показника морально-поведінко-
вої сфери.

Для вивчення психологічних особливос-
тей духовного розвитку особистості підліт-
кового віку в ціннісно-смисловій сфері ми 
застосували тест смисложиттєвих орієнтацій  
Д.О. Леонтьєв [3]. Ми враховували той факт, 
що дана методика не розрахована на дітей 
раннього підліткового віку, але, у зв’язку 
з тим, що ціннісно-смислова – це складна до-

сліджувана сфера і психодіагностичних мате-
ріалів надзвичайно мало, ми апробували її на 
зазначеній віковій групі підлітків в пілотаж-
ному дослідженні метою виявлення трудно-
щів й негараздів в процесі діагностування. 

Методика була розроблена на основі тео-
рії прагнення до смислу життя і логотерапії 
В. Франкла і включала загальний показник 
осмисленості життя та п’ять субшкал, що 
відображали три конкретні орієнтації щодо 
сенсу життя (цілі в житті, насиченість життя 
та задоволеність самореалізацією), а також 
два аспекти локусу контролю (локус конт- 
ролю – Я і локус контролю-життя). 

Для того аби визначити життєві цінності 
підлітків, ми звернулися до методики «Діа-
гностика реальної структури ціннісних орієн-
тацій особистості» (С.С. Бубнова) [1, с. 38-44]. 
Методика містить 66 пунктів, спрямованих на 
вивчення ціннісної сфери людини через сис-
тему її «реальних», як стверджує автор, став-
лень до світу. Методикою передбачається ем-
піричний аналіз рівня розвитку даної сфери за 
11 виокремленими С.С. Бубновою настанов-
леннями: «допомога та милосердя у ставленні 
до інших людей», «визнання і повага людей та 
вплив на оточуючих», «пізнання нового у сві-
ті, природі, людині», «любов», «приємне про-
водження часу, задоволення та відпочинок», 
«здоров’я», «пошук і насолода прекрасним», 
«спілкування», «високий соціальний статус і 
управління людьми», «високий матеріальний 
добробут», «висока соціальна активність для 
досягнення позитивних змін у суспільстві». 
Внаслідок зазначеної процедури ми мали змо-
гу отримати рангову ієрархію з, відповідно, 11 
груп ціннісних орієнтацій підлітків-сиріт.

Таким чином, узагальнюючи результати 
відбору та обґрунтування психодіагностично-
го інструментарію, зазначимо, що презенто-
вані методики в цілому підібрані відповідно 
до мети нашого дослідження. Тому, комплекс 
методів емпіричного дослідження дає можли-
вість надійно діагностувати рівень розвитку 
основних компонентів духовності підлітків, 
що входять в психологічну модель духовного 
розвитку підлітків-сиріт.
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Комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»

ДІАГНОСТИКА СТАНУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ 

АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА
У статті висвітлено питання діагностики стану розвитку комунікативної діяльності дітей 

дошкільного віку з розладами аутистичного спектра. Проаналізовані особливості становлення та 
формування комунікативної діяльності дошкільника. Визначені паталогічні фактори, що перешко-
джають своєчасному становленню комунікативної діяльності дитини з особливими освітніми по-
требами. Проведена діагностика стану розвитку комунікативної діяльності дітей дошкільного віку 
за методиками: «Розвиток спілкування з однолітками» І. Орлової, В. Холмогорової та «Яка дитина 
у взаєминах з оточуючими людьми?» Р. Нємова».

Ключові слова: комунікативна діяльність, діти дошкільного віку, розлади аутистичного спектра.

В статье рассмотрены вопросы диагностики состояния развития коммуникативной деятель-
ности детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Проанализированы 
особенности становления и формирования коммуникативной деятельности дошкольника. Опреде-
лены патологические факторы, препятствующие своевременному становлению коммуникативной 
деятельности ребенка с особыми образовательными потребностями. Проведена диагностика уровня 
развития коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста с помощью методик: «Разви-
тие общения со сверстниками» И. Орловой, В. Холмогоровой и «Какой ребенок во взаимоотношениях с 
окружающими людьми?» Р. Немова. 

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, дети дошкольного возраста, расстройства 
аутистического спектра.

The article deals with the issue of diagnosing the state of development of communicative activity of chil-
dren of preschool age with autistic disorder. The peculiarities of the formation and formation of the com-
municative activity of the preschool child are analyzed. Pathological factors hindering timely formation of 
communicative activity of a child with special educational needs are determined. Diagnostics of the state of 
development of communicative activity of children of preschool age by methods: "Development of communi-
cation with peers" by I. Orlova, V. Kholmogorova and "What kind of child in relationships with other people?" 
R. Nemov.

Key words: communicative activity, children of preschool age, the autistic disorders.

Актуальність статті полягає в тому, що 
дітям з розладами аутистичного спектра влас-
тива специфічна комунікативна діяльність, 
яка відображає основу специфіки недорозви-
неного психічного дизонтогенезу дітей до-
шкільного віку.

Для того, щоб мати змогу розвивати ко-
мунікативну діяльність та навички спілку-
вання у дітей дошкільного віку з розладами 
аутистичного спектра, необхідно визначити 
актуальний стан розвитку комунікативної ді-
яльності у дитини, щоб надалі, в процесі ко-
рекційних занять корегувати комунікативну 
діяльність дошкільнят.

Основними цілями статті є: 
1. Висвітлення паталогічних факторів в пе-

ріод пренатального, натального і постнаталь-
ного розвитку дітей дошкільного віку з роз-
ладами аутистичного спектра; 

2. Визначення актуального стану розвитку 
комунікативної діяльності  дитини дошкіль-
ного віку з розладами аутистичного спектра 
шляхом спостереження за діяльністю дитини; 

3. Визначення стану сформованості кому-
нікативних навичок дитини дошкільного віку 
з розладами аутистичного спектра шляхом 
проведення діагностик: «Розвиток спілкуван-
ня з однолітками» І. Орлової,    В. Холмогоро-
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вої та «Яка дитина у взаєминах з оточуючими 
людьми?» Р. Нємова.

Діти дошкільного віку з розладами аутис-
тичного спектра, це складна нозологічна гру-
па, показники розвитку якої під час натально-
го, пренатального та постнатального періодів, 
значно відстають від норми. Дана патологія 
розвитку характеризується порушеннями соці-
альних, комунікативних і мовленнєвих функ-
цій, а також наявністю нетипових інтересів і 
форм поведінки. Це порушення проявляється 
недоліками у формуванні соціальних і кому-
нікативних навичок, а також показами сте-
реотипних інтересів і патернів поведінки [3].

Аутистичні порушення впливають на всі 
види взаємодії дитини з навколишнім серед-
овищем і виявляються в ураженні багатьох ді-
лянок мозку, руйнуючи реакції на дії соціуму, 
здатності до комунікації та співчуття [4].

Сучасна наука підходить з особливим ін-
тересом до вивчення аутистикоподібних роз-
ладів. Згідно з прийнятою Міжнародною кла-
сифікацією хвороб 10-го перегляду (МКБ-10), 
дитячий аутизм – це загальний розлад психіч-
ного розвитку, при якому відзначаються якісні 
порушення комунікації й соціальної взаємодії, 
обмежені, повторювані і стереотипні форми 
поведінки та активності. Це розлад маніфес-
тує у віці до 2-2,5 років (рідше до 3-5 років) 
і проявляється порушенням потреби в спіл-
куванні і здатності до соціальної взаємодії, 
характеризується стереотипністю  поведінки, 
діяльності, інтересів і ігор [1].

Зміст дослідження стану розвитку комуні-
кативної діяльності у дітей дошкільного віку 
з розладами аутистичного спектра полягав 
у вивченні компонентів, які стали перешко-
дою у формуванні комунікативної діяльності 
дошкільників за критеріями: інтерес до спіль-
ної діяльності, ініціативність у діяльності, 
чутливість, просоціальні дії, цілі спілкування, 
експресивно-мімічні цілі, активне мовлення.

Дослідження проводилося на базі кому-
нального закладу вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна акаде-
мія» ЗОР, Центр ранньої соціальної реабіліта-
ції м. Запоріжжя.

В експериментальному дослідженні взяли 
участь 5 дітей, віком 5,6 років у яких згідно 

з висновком інклюзивно-ресурсних центрів 
констатовано діагноз «F84.0 Дитячий аутизм».

Анамнестичні данні кожної дитини були 
зібрані під час бесіди з батьками та шляхом 
опрацювання медичної документації. Визна-
чена наявність обтяжливих факторів під час 
пренатального, натального та постнатально-
го етапів розвитку дитини, таких як: несуміс-
ність за резус фактором, наявність психотрав-
муючої ситуації, фізичних перенавантажень, 
загроз викидня, травм, падіння матері під час 
вагітності, прийом ліків під час вагітності, 
погану екологію, внутрішньоутробні інфек-
ції, хронічні захворювання матері, токсикоз 
у I, II, III триместрів,гіпертонія або гіпотонія 
під час вагітності, стимулювання родової ді-
яльності, стрімкі або затяжні, зневоднюючі 
пологи, кесарів розтин, обвиття пуповиною, 
передчасні пологи, сідничне передлежання, 
перинатальна патологія центральної нер-
вової системи, перинатальна енцифалопа-
тія, гідроцефальний синдром, синдром пі-
рамідної недостатності, синдром рухових 
порушень, церебростенічний синдром, мі-
німальна мозкова дисфункція. Результати об-
числення впливу патологічної симптоматики 
подано в рис. 1.

60%20%
20%

Перинатальна патологія Натальна патологія

Постнатальна патологія  
Рис. 1. Фактори впливу патологічної 

симптоматики у (%)

Аналіз даних з рис. 1. свідчить, що  
у 60% (3 обстежувані дитини) відзначається 
перинатальна патологія центральної нерво-
вої системи, у 20% (1 обстежувана дитина) 
натальна патологія, у 20% (1 обстежувана 
дитина) постнатальна. У більшості випадків 
анамнез обтяжений гідроцефальним, гіпер-
тензійним, церебрастенічним синдромами, 
синдромами пірамідної недостатності, рухо-
вими порушеннями, мінімальною мозковою 
дисфункцією.

Якісний та кількісний аналіз патологічних 
факторів неврологічного статусу засвідчили 
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про їх негативний вплив на формування ба-
зових психофізіологічних засад як комуніка-
тивної, так і в подальшому мовленнєвої діяль-
ності дошкільників з розладами аутистичного 
спектра.

Враховуючи, що соматичний статус  дити-
ни із розладами аутистичного спектра впливає 
на розвиток передумов до комунікативної ді-
яльності, нами було проведено вивчення на-
явності у них соматичних захворювань, зо-
крема: часті ГРВІ, риніти та бронхіти, травми, 
судоми на фоні високої температури, інфек-
ційні захворювання – коклюш, паратит, кір, 
дисбактеріоз, алергія.

Результати обстеження характеру захво-
рювань соматичної системи представлено 
на рис. 2. 

0

50

100

100 % 78 % 78 % 43 %

дисбактеріоз ГРВІ риніти бронхіти  
Рис. 2. Характер соматичних  

захворювань у (%)

Аналіз соматичного стану здоров’я дітей 
дошкільного віку з розладами аутистичного 
спектра показав, що ці діти у 1,3 рази частіше 
хворіють, аніж їх однолітки з типовим розви-
тком. Частіше за все діти страждають дисбакте-
ріозом (100 %), на другому місці за частотою – 
ГРВІ та риніти (78%), далі бронхіти (43%). 

Отже, у дітей із розладами аутистичного 
спектра в анамнезі присутня велика кількість 
патологічних факторів домовленнєвого роз-
витку, які проявляються в різних поєднаннях  
неврологічних синдромів та соматичних за-
хворювань. 

Під час вивчення анамнестичних даних 
дітей, встановлено, що нормотиповому роз-
витку дитини дошкільного віку з розладами 
аутистичного спектра заважають фактори 
соматичного стану здоров’я, пренатальної, 
натальної та постнатальної патології та було 
визначено, що своєчасний стан сензитивних 
етапів розвитку дитини, в тому числі комуні-
кативної діяльності, соціалізованності та он-
тогенезу мовлення, який відбуватиметься спо-
творено або з певними затримками. 

Під час перевірки стану розвитку комуніка-
тивної діяльності з дорослим була проведена 
діагностика «Розвиток спілкування з одноліт-
ками» І. Орлової і В. Холмогорової, де після 
корекційного заняття з кожною окремою ди-
тиною були відмічені результати обстеження 
за критеріями: інтерес дитини до спеціаліста, 
дорослого; чутливість до впливів; ініціатив-
ність дитини в спілкуванні; просоціальні дії; 
співпереживання; експресивно-мімічні засо-
би спілкування, активне мовлення [5]. Резуль-
тати якої подано на рисунку 3. 

низький середній високий

2 

1 

3 

 
Рис. 3. Рівні розвитку комунікативної 

діяльності

Після заповнення протоколів було визна-
чено, що трьом дітям дошкільного віку з роз-
ладами аутистичного спектра притаманний 
низький рівень розвитку комунікативної ді-
яльності, тому що середнє значення отрима-
них результатів за критеріями: інтерес дити-
ни до спеціаліста, дорослого; чутливість до 
впливів; ініціативність дитини в спілкуванні; 
просоціальні дії; експресивно-мімічні засоби 
спілкування, активне мовлення – дорівнює 
0. Двом дітям дошкільного віку з розладами 
аутистичного спектра притаманний середній  
рівень розвитку комунікативної діяльності, 
тому що середній показник дорівнює 2, так як 
присутні оцінки в 1 бал за критеріями: просо-
ціальні дії та ініціативність. 

Далі було надано опитувальник «Яка ди-
тина у взаєминах з оточуючими людьми?» 
Р. Нємова батькам, за результатами якого 
було оцінено комунікативні якості і види від-
носин дитини з людьми: доброта, уважність 
до людей, правдивість, чесність, ввічливість, 
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товариськість, щедрість, чуйність, готовність 
прийти на допомогу, справедливість, життє-
радісність, відповідальність [2]. Встановлено 
рівні розвитку комунікативних якостей до-
шкільника що зафіксовано у рис. 4.
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Рис. 4. Рівні розвитку комунікативних 

якостей дошкільника

Проаналізувавши данні, отриманні з опи-
тувальника «Яка дитина у взаєминах з оточу-
ючими людьми?» Р. Нємова заповненого бать-
ками та данні отримані з рисунку 1.4. можемо 
констатувати, що трьом дітям притаманний 
дуже низький рівень розвитку комунікатив-
них якостей дошкільника. Двом дітям прита-
манний низький рівень та ще трьом середній.

Виходячи з результатів проведених діа-
гностик, можна зробити висновок, що у дітей 
дошкільного віку з розладами аутистичного 
спектра обтяжливий пренатальними, наталь-
ними та постнатальними факторами анам-
нез, який блокує своєчасному становленню 
сензитивних етапів розвитку дитини, в тому 
числі комунікативної діяльності, соціалізо-
ванності та онтогенезу мовлення. Комуніка-
тивні цілі досягаються дитиною без участі 
мовлення, тому вербальний і невербальний 
розвиток перебуває у загальмованому стані: 
немає стимулу для становлення комунікатив-
ної діяльності.

За результатами діагностики «Розви-
ток спілкування з однолітками» І. Орлової і 
В. Холмогорової констатовано що 3 дітей, які в 
середньому мають 0 балів за всіма показника-
ми діагностики мають низький рівень розви-
тку комунікативної діяльності, 2 дітей мають 
зрушення за двома критеріями: ініціативність 
та про соціальні дії та мають середній рівень 
розвитку комунікативної діяльності.

За результатами опитувальника «Яка  
дитина у взаєминах з оточуючими людь-

ми?» Р. Нємова визначено, що одній дитині 
притаманний дуже низький рівень розви-
тку комунікативних якостей дошкільника  
з розладами аутистичного спектра, двом ді-
тям притаманний низький рівень та ще двом 
середній. 

Таким чином, у дітей дошкільного віку 
з розладами аутистичного спектра рівні 
сформованості комунікативних навичок пе-
ребувають на низькому та середньому рів-
нях, що свідчить про необхідність включен-
ня дитини у процес корекції формування та 
розвитку комунікативної діяльності. При-
чому комунікативна діяльність дошкіль-
ника з розладами аутистичного спектра 
характеризується: байдужістю до дій до-
рослого, дитина не дивиться на дорослого, 
не помічає його; дитина не звертається до 
дорослого, не прагне привернути його ува-
гу; першою не вступає у взаємодію, почи-
нає виявляти ініціативу лише після того, як 
дорослий проявив активність або за участю 
дорослого, найчастіше чекає ініціативи до-
рослого; дитина іноді відгукується на про-
позиції дорослого зробити що-небудь разом 
з дорослим, але пропозиція віддати іграшку 
дорослому викликає протест; дитина не ви-
ражає мімікою своїх почуттів; у дитини від-
сутній лепет, дитина не вимовляє слів, іноді 
видає виразні звуки та звуконаслідує дорос-
лого. Тому необхідно надати їм допоміжний 
інструмент, за допомогою якого в дитини 
почнеться процес формування комунікатив-
ної діяльності, поліпшиться розвиток, ак-
тивізується її участь у корекційно–педаго-
гічному процесі, підвищуватиметься рівень 
соціалізації, що в подальшому сприятиме 
інтеграції дитини в широкий соціум. Ефек-
тивним способом, що дозволяє задовольня-
ти потребу немовленнєвої дитини в процесі 
діяльності, в тому числі і комунікативної, 
виступатимуть корекційні заняття з вклю-
ченням терапевтичної собаки, які в свою 
чергу сформують у дитини дошкільного 
віку з розладами аутистичного спектра пе-
редумови до комунікативної діяльності, іні-
ційовану комунікацію, ініціатором якої ста-
не сама дитина. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ  
ВИВЧЕННЯ ЛІНГВОДИСЦИПЛІН У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Статтю присвячено вивченню актуального питання – використання проектної технології у по-

чатковій школі в умовах реформування та оновлення  змісту освіти. На основі аналізу досвіду за-
рубіжних і вітчизняних науковців проаналізовано сутність понять «проектування», «проектна 
технологія». Розкрито особливості застосування проектних технологій у навчальному процесі май-
бутніми вчителями початкової школи. Експериментально досліджено стан підготовленості май-
бутніх вчителів початкової школи до використання проектної технології в умовах інноваційного 
освітнього процесу.

Ключові слова: проектування, проектна технологія, навчальний проект, майбутні вчителі по-
чаткової школи.

Статья посвящена изучению актуального вопроса – использованию проектной технологии в на-
чальной школе в условиях реформирования и обновления содержания образования. На основе анализа 
опыта зарубежных и отечественных ученых проанализированы сущность понятий «проектирова-
ние», «проектная технология». Раскрыты особенности применения проектных технологий в учеб-
ном процессе будущими учителями начальной школы. Экспериментально исследовано состояние 
подготовленности будущих учителей начальной школы к использованию проектной технологии в ус-
ловиях инновационного образовательного процесса.

Ключевые слова: проектирование, проектная технология, учебный проект, будущие учителя на-
чальной школы.

The article is concerned with the papers is dedicated to the relevant issue as design technology use at pri-
mary content school within education reform and innovation. The subject matter of such concepts as «design» 
and «design technology» have been analysed based on foreign and national scientists experience. The charac-
teristic features of design technology use in teaching process by future (preservice) primary school teachers 
have been identified.Future Primary school teachers readinus for design technology use within innovative 
teaching process has  been experimentally exanuned. 

Key words: design, design technology, teaching project, future primary school teachers.

Постановка проблеми. Перехід до ново-
го типу гуманістично-інноваційної освіти в 
Україні передбачає застосування інновацій-
них педагогічних технологій, коли увага зо-
середжується на набутті учнями знань, умінь 
і навичок, життєвого досвіду, як засобу фор-
мування життєвої компетенції. Серед нових 

дидактичних засобів і освітніх технологій ак-
туальності набуває метод проектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методичну основу дослідження 
питання використання проектної технології 
становлять праці вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Значний внесок  у вивчення про-
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блеми використання проектних технологій 
становлять праці Дж. Дьюї, У. Кілпатрика, 
Є. Коллінгса, В. Гузєєва, Г. Селевко та ін-
ших. Дефініцію понять, пов’язаних з методом 
проектів, розкрито в дослідженнях О. Коляди, 
Г. Ісаєвої. 

Проблему використання проектної тех-
нології під час вивчення лінгводисциплін 
представлено у працях: О. Кміть, В. Гу-
зєєва, М. Кларина, І. Чечель, Л. Щерба 
Є. Полата,О. Пєхоти, А. Кіптенко, О. Любар-
ської, С. Сіптарова, І. Кобиляцького, С. Гон-
чаренко, І. Зязюна,Л. Паламар, Н. Голуб, 
О. Любашенко, А. Уварової, А. Богуша, А. Ху-
торського та інших [10, с. 477].

Метод проектів відомий  у педагогіці з 
кінця XIX – початку XX століття як метод 
проблем. Його пов’язували з ідеями гуманіс-
тичного спрямування  у філософії й освіті, 
що їх було розроблено американським  фі-
лософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його 
учнем У. Х. Кілпатріком. Дехто з дослідників 
пов’язує виникнення методу проектів з ім’ям 
американського педагога Е. Паркхерст. Він 
розроблявся з 1919 року у м. Дальтон під на-
звою «Дальтон-план».

Огляд педагогічної літератури свідчить, 
що існує багато напрацювань із цієї галузі. 
Це, зокрема, роботи таких авторів: В. Афа-
насьєв «Проектування педагогічних техноло-
гій», Г. Гаджиєв «Навчально-технологічний 
комплекс підготовки школярів до проектно-
перетворювальної діяльності»; І. Жуковський 
«Особливості роботи навчального закладу 
в проектному режимі», О. Мармаза «Проек-
тний підхід до управління навчальним закла-
дом», Н. Пугачова «Проектування інновацій-
ної діяльності освітнього закладу», З. Таран 
«Трансформація ролі педагога в управлінні 
творчими та практично-орієнтованими про-
ектами», Ф. Шагєєва «Проектування освітніх 
технологій».

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Проте недостатньо 
дослідженими є особливості застосування 
проектної технології майбутніми вчителями 
початкової школи. А також види, форми про-
ектної діяльності на уроках під час вивчення 
лінгводисципнін. 

Метою статті є висвітлення теоретичних 
основ, особливостей та характеристик засто-
сування проектної технології під час вивчен-
ня лінгводисциплін в початковій школі Об’єкт 
дослідження – процес застосування проектної 
технології під час навчання. Предмет – зміст, 
класифікація, особливості застосування про-
ектних технологій під час вивчення лінгво-
дисциплін в початковій школі.

Виклад основного матеріалу. Сучасні пе-
дагогічні технології сприяють розкриттю осо-
бистості дитини, створюють належні умови 
для розвитку, реалізації здібностей кожного 
учня. Однією з найперспективніших техноло-
гій у вирішенні поставлених завдань є метод 
проектів або проектна технологія навчання. 
«Метод проектів  – це комплексний навчаль-
ний метод, який дозволяє індивідуалізувати 
навчальний процес, дає можливість виявити 
самостійність у плануванні, організації та 
контролі своєї діяльності» [8, с. 198].

Метод проектів належить до технологій 
XXI століття, адже дає змогу ефективно  фор-
мувати в учнів початкової школи ключові 
компетентності, а саме: вміння вчитися, ін-
формаційно-комунікативну, загальнокультур-
ну, здоров’язбережувальну, громадянську, со-
ціальну; дає можливість залучати молодших 
школярів до науково-дослідної та пошукової 
діяльності, створювати додаткову мотивацію 
до навчання і допомагає розвивати інтелекту-
альні та творчі здібності дитини. Метод про-
ектів заснований на розвитку пізнавальних 
умінь і навичок молодших школярів, умінні 
орієнтуватися в інформаційному   просторі, 
умінні критично мислити.

Проект (від лат. projectus – викинутий 
вперед) – це задум, план: прототип, прообраз 
якого-небудь об’єкту.Поняття «навчальний 
проект»визначають яксукупність завдань для 
учнів, проблеми, які потрібно вирішити, по-
шук способів їх вирішення, організація форм 
взаємодії учнів з учителем і один з одним, а 
також, аналіз отриманого результату [5, с. 12].

У новому тлумачному словнику україн-
ської мови знаходимо таке тлумачення по-
няття «проект». «Проект, метод проектів –на-
вчально-практична діяльність, що має певні 
освітні цілі; включає дослідження та вирі-
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шення проблем, використання різних матері-
алів, планується та використовується учнями 
та вчителями за умов, близьких до реальних. 
Проект – це сукупність комплексних дій, спря-
мованих на розв’язання конкретної проблеми 
в певному місці, за певний період часу. Осно-
вними характеристиками проекту є те, що він 
передбачає конкретні результати, має іннова-
ційний характер. Це метод пошуку, місток між 
ідеєю та її кінцевим втіленням» [7, с. 678].

Г. Ісаєва зазначає, що проектування – це 
особливий тип інтелектуальної діяльності, 
відмінною особливістю якої є перспективна 
орієнтація на практично спрямоване дослі-
дження.  Отже, це мисленнєве конструювання 
та практична реалізація того, чого ще немає, 
але може бути. У проектуванні мають місце 
два чинники: мислення і практична діяльність 
[3, с. 5].

Організовуючи проектну діяльність у по-
чатковій школі, учителю слід зважати на 
психолого-фізіологічні особливості дітей мо-
лодшого шкільного віку. Учитель повинен 
враховувати, що дитина молодшого шкільно-
го віку має невеликий життєвий досвід, тому 
проблема проекту повинна бути знайома, по-
сильна та цікава для неї. Молодших школярів 
можна залучати до окремих видів праці, до-
слідницької діяльності. Робота над проектом 
у початкових класах не повинна бути виму-
шеною, бо може мати негативний результат. 
Потребується особлива мотивація. Завдання 
мають бути простими і мати чіткі інструкції.   

З огляду на різні підходи до класифікації 
проектів у педагогічній літературі їх розрізня-
ють за такими параметрами:

1. За кількістю навчальних предметів, охо-
плених проектом, визначають: монопредметні 
(внутрішньопредметні); міжпредметні (де ін-
тегруються декілька навчальних предметів); 
надпредметні (ті, що містять зміст дисциплі-
ни, що не входить до програми початкової 
школи) проекти.

2. За кількістю учасників проекти поділя-
ються на: індивідуальні; парні; групові; ко-
лективні.

3. За тривалістю виконання проекти по-
діляються на:короткострокові (міні-проекти, 
розраховані на термін від одного до декількох 

уроків протягом тижня); середньострокові 
(проекти, розраховані від 2 тижнів до 2–3 мі-
сяців); довгострокові (проекти, що розрахова-
ні на термін 1–2 семестри і більше). 

4. За характером контактів визначають: 
внутрішні (проекти, що проводяться в меж-
ах одного класу); однопаралельні та міжпа-
ралельні (проекти, що проводяться в межах 
паралелі класів); міжшкільні (проекти, що 
проводяться із залученням учнів різних шкіл 
району, міста); обласні; регіональні; всеу-
країнські; міжнародні проекти.У початкових 
класах учні, зазвичай, беруть участь у вну-
трішніх, однопаралельних та міжпаралельних 
проектах. 

5. За формою презентації (захисту): пле-
нарні; стендові; мультимедійні.

6. За характером партнерських взаємодій 
розрізняють: кооперативні; змагальні; кон-
курсні проекти. Психологи радять у початко-
вій школі залишити пріоритетними лише коо-
перативні проекти [2, c. 6]. 

Частіше тип проекту визначають за харак-
тером провідної діяльності. Розглянемо такі 
основні типи проектів: дослідницькі, інфор-
маційні, творчі, ігрові, практично-орієнтовані 
(рис. 1) [1, c. 3].

Застосовуючи проектні технології у по-
чатковій школі, слід дотримуватися певних 
вимог:

1. Ураховувати вікові особливості. Учень 
початкової школи може зосереджувати увагу 
на одному предметі чи виді діяльності про-
тягом 5-10 хвилин. Необхідна зацікавленість 
до діяльності, що відповідає інтересам, досві-
ду, знанням.

2. Застосовувати інтегральні знання та 
вміння, що спираються на досягнення учнів 
[9, c. 12].

3. Ретельний контроль за виконанням  
завдань.

4. Учнів слід залучати до короткотривалих 
проектів.

5. Для пошукової діяльності бажано спо-
чатку залучати дітей з підвищеною навчаль-
ною мотивацією – їхні дослідження можуть 
зацікавити інших учнів.

6. Надавати перевагу слід рольовим і 
творчим проектам, адже ці види діяльності 
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Рис. 1.
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завжди викликали інтерес з боку молодших 
школярів.

Більшість дослідників виділяють такі 
важливі характеристики проектної техно-
логії навчання: результативність (високий 
рівень досягнення поставленої навчальної 
мети кожним учнем), економічність (засво-
єння більшого обсягу навчального матеріалу 
за мінімальних витрат зусиль на оволодіння 
ним за одиницю часу), ергономічність (здій-
снення навчання у співробітництві, в умовах 
позитивного емоційного мікроклімату, за від-
сутності перевантажень та перевтоми), висока 
вмотивованість у вивченні предмета, що під-
вищує інтерес до занять та дає змогу вдоско-
налювати особистісні якості учня, розкривати 
його резервні можливості [11, с. 135]. 

У початковій школі під час вивчення іно-
земної мови діти тільки починають створюва-
ти власні проекти. У другому класі закладають 
основи проектної роботи на основі виконання 
простих проектних завдань. У третьому та 
четвертому класах пропонують творчі, рольо-
во-ігрові та інформаційні проекти. Творчі про-
екти передбачають оформлення результатів у 
вигляді колажу, альбому, коміксу. Учасники 
рольово-ігрових проектів виконують певні 
ролі, які обумовлені його характером та зміс-
том. Наприклад, ролі казкових персонажів та 
людей із реального життя. У таких проектах 
ступінь творчості дуже висока. Рольово-ігро-
ві проекти також передбачають досягнення 
практичного результату. Учасники інформа-
ційних проектів збирають інформацію про 
певну подію або явище для ознайомлення з 
нею широкої аудиторії. Зібрані матеріали мо-
жуть оформлювати як сайт, таблиці, схеми, 
листи та ін. Залежно від терміну  проведення 
всі згадані проекти можуть реалізовуватися 
як короткотривалі міні-проекти, розраховані 
на один урок або його частину, а також про-
екти середньої тривалості, які передбачають 
їх виконання як у класі так і поза ним під час 
одного із тематичних циклів. Школярі вико-

нують обрані проекти індивідуально, у парах 
або групах [4, с. 200]. 

З метою виявлення особливостей застосу-
вання проектної технології під час вивчення 
лінгводисциплін в початковій школі нами було 
проведено анкетування двох груп студенів чет-
вертого курсу факультету дошкільної, початко-
вої освіти і мистецтв спеціальності «Початкова 
освіта» Національного університету «Чернігів-
ський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Аналіз 
анкет показав, що лише 55% студентів у своїй 
практичній діяльності часто (кожного тижня) 
користувались проектними технологіями на 
уроках української та іноземної мови. У про-
цесі проходження виробничо-педагогічної 
практики  майбутні вчителі використовували 
наступні види проектів: інформаційний – 30%, 
творчий – 24%, ігровий –35%, дослідниць-
кий – 11%. Щодо підготовки та проведення 
проектної діяльності під час вивчення лінгво-
дисциплін, то у 67% студентів виникали труд-
нощі, які були пов’язані з: 16% – браком часу, 
26% – низькою мотивацію учнів, 25% – браком 
відповідної методичної літератури. Результати 
експериментального дослідження показали, 
що 71% респондентів мають достатній рівень 
підготовленості до застосування методу проек-
тів у початковій школі, 29% –  середній рівень.

Висновки. Отже, у процесі дослідження 
було виявлено, що більшість студентів мають 
достатній рівень підготовленості до застосу-
вання методу проектів у початковій школі. 
Використання проектних технологій створює 
умови для творчої самореалізації, підвищує 
мотивацію до навчання, сприяє розвитку ін-
телектуальних здібностей, дозволяє залучи-
ти кожного учня до активного пізнавального 
процесу, формувати навички пошуково-до-
слідницької діяльності, грамотно працювати 
з інформацією, набути комунікативних умінь. 
Вивчення особливостей, видів проектної діяль-
ності допомагають вчителю отримати високі 
результати під час вивчення лінгводисципнін 
в умовах інноваційного освітнього процесу. 
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ПРОБЛЕМА ЕТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ  
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

У статті автор аналізує особливості спілкування підлітків у соціальних мережах, визначає мож-
ливі загрози віртуального простору, розкриває необхідність дотримання етичних правил віртуально-
го спілкування. Наведено способи безпечного ведення акаунтів у соціальних мережах. Автор перелічує 
переваги ведення віртуальних сторінок з дотриманням правил культури спілкування. 

Ключові слова: соціальні мережі, етика, комунікація, правила спілкування. підлітковий вік.

В статье автор анализирует особенности общения подростков в социальных сетях, определяет 
возможные угрозы виртуального пространства, раскрывает необходимость соблюдения этических 
правил виртуального общения. Приведены способы безопасного ведения аккаунтов в социальных се-
тях. Автор перечисляет преимущества ведения виртуальных страниц с соблюдением правил куль-
туры общения.

Ключевые слова: социальные сети, этика, коммуникация, правила общения. подростковый  
возраст.

In the article the author analyzes the peculiarities of communication of adolescents in social networks, 
identifies possible threats of virtual space, reveals the necessity of observance of ethical rules of virtual com-
munication. Here are some ways to safely manage accounts in social networks. The author lists the advantag-
es of conducting virtual pages in compliance with the rules of the culture of communication.

Key words: social networks, ethics, communication, rules of communication. teenage.

Актуальність статті. ХХІ століття харак-
теризується розвитком нових інформаційно 
комунікаційних технологій, що обумовлює 
перетворення соціальної реальності та при-
зводить до змін у суспільстві. Особливого 
значення в інтенсивному зборі інформації 
та її активному поширенні набувають соці-
альні мережі, які стають одним із провідних 
засобів соціалізації підлітків у сучасних со-
ціокультурних умовах. Соціальні мережі все 
глибше проникають у життя користувачів, і 
все більше місце в реальному житті займає 
віртуальне спілкування. Нові інформаційні 
технології збільшують можливості підлітків 
у пошуку навчальної інформації, культурно-
му самовдосконаленні, ознайомленні з тра-
диціями різних країн, спілкуванні, обгово-
ренні своїх проблем тощо. Соціальні мережі 
вже давно слід розглядати не як банальну по-
требу чи рефлекторну звичку, а як невід’ємну 
частину життя прогресивного людства. Про-
те зі збільшенням кількості соціальних ме-
реж, збільшується потік інформації з якою 
підлітку тяжко справлятись, особливо якщо 
мало розвинені вміння критично мислити 

та усвідомлено ставитись до отриманої ін-
формації. Особливо гостро постає проблема 
культури спілкування підлітків у соціальних 
мережах. Норми етикету будуть доречні за-
вжди і всюди, особливо важливо звертати 
увагу на те, як це роблять тінейджери, адже 
у світі смайликів, постійних скорочень, ви-
користання сленгу і різних небезпек – це ро-
бити стає важче.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему поведінки підлітків в соціальних 
мережах розглядають зарубіжні та українські 
філософи (С. Михайлов, І. Опаріна, О. Про-
копенко, О. Романов, О. Скородумова), педа-
гоги (К. Гоцуляк Л. Жук, О. Пігузов, І. Смір-
нова),  соціологи (І. Василенко, О. Путилова, 
М. Самелюк, О. Шеремет), юристи (Т. Кеса-
реєва, Н. Лєбєдєва, Д. Пушкін, В. Сазонова), 
психологи (І. Білоус, Т. Вербицька), соціальні 
педагоги (Т. Веретенко, Р. Вайнола), маркето-
логи (О. Карий, Ю.Савченко, А. Шуліченко,) 
Проблемі впливу соціальних мереж на фор-
мування поведінки підлітків присвячені праці 
А. Жичкіної, Р. Івакіна, Д. Матвієнка, О. Не-
миш, О. Романишина, І. Романова, І. Шевчен-
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ка. Проблему безпечної поведінки в Інтернет-
мережі розглядають М. Коган та М. Снітко.

Постановка проблеми. Не дивлячись на 
значні дослідження у сфері діяльності у вір-
туальному просторі, проблема етичного спіл-
кування підлітків у соціальних мережах не 
стала предметом окремого дослідження. Не-
достатня розробленість даної проблеми та її 
актуальність у сучасному світі зумовили ви-
бір теми даної статі. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
теоретично обґрунтувати необхідність дотри-
мання етики віртуального спілкування задля 
забезпечення безпечного перебування в соці-
альних мережах.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Дослідження поняття «соціальна мережа» 
свідчить, що на сьогоднішній день воно трак-
тується не лише як технічний засіб зв’язку, по-
шуку та обміну інформацією, а й як середови-
ще особистісного розвитку, комунікації. Ми 
погоджуємося з думкою науковців та розгля-
даємо соціальну мережу як один із соціальних 
інститутів, який тією чи іншою мірою виконує 
замовлення суспільства та окремих соціальних 
груп щодо певного впливу на населення в ціло-
му, в тому числі й на окремі вікові та соціальні 
категорії [1, с. 14-18]. Етикет – це кодекс правил 
поведінки, що регламентують взаємини між 
людьми у різних ситуаціях. Основну частину 
етикету загалом становить мовний, мовленнє-
вий і спілкувальний етикет, які нині виокрем-
люють авторитетні фахівці з проблем культури 
спілкування. [4] Переважно це «неписані пра-
вила» віртуальної комунікації. Сьогодні буде 
актуально визначити необхідність дотриман-
ня етичних правил віртуального спілкування. 

Для початку варто визначити оптималь-
ну кількість соціальних мереж в якій варто 
реєструватись підлітку. Дмитро Снопченко 
пропонує таку арифметику: у світі більше 
200 великих соціальних мереж, 15 мають 
більше 100 мільйонів активних користува-
чів, більше 60 з них російськомовні. Невже 
потрібно реєструватися в усіх? Відкиньмо 
безліч тематичних платформ, не російсько- 
та українськомовних, ті, де немає ваших 
друзів, і ті, дизайн яких вам не сподобався. 
Залишиться близько п’яти – семи. Але на-
віть 5 може бути багато [3], особливо для 
учнів підліткового віку. По-перше, чим мен-
ше підліток має акаунтів у соціальних ме-
режах, тим легше йому контролювати під-
писників, «друзів», фоловерів, що у свою 
чергу скоротить ймовірність потрапляння у 
коло спілкування підлітка асоціальних осіб, 
що  можуть нести потенціальну загрозу. 
По-друге, маючи велику кількість акаунтів 
можна навіть фізично не встигати відповіда-
ти на повідомлення від друзів і  близьких у 
всіх соціальних мережах, що вважатиметь-
ся дурним тоном. Наступним фактором, що 
виступає за незначну кількість акаунтів, це 
те, що чим більше  акаунтів, тим складніше 
керувати аутентифікаційними даними – ве-
ликий ризик втратити той чи інший пароль. 
І з іншого боку, зловмисникові, який зламав 
один із акаунтів, буде набагато простіше зла-
мати й інші. Тому найкраще вибрати одну із 
соцмереж, яка найбільше сподобалася, і ви-
користовувати всі її можливості. [3]

На наш погляд, оптимальна кількість 
в яких може бути зареєстрований учень під-
літкового віку це 2 (але не більше), таким 
чином буде можливо розділити їх за напря-
мами й тематикою. Офіційної статистики з 
приводу того, скільки користувачів віртуаль-
ного простору зареєстровані у 2 і більше со-
ціальних мереж немаає. Але опитування, яке 
було нами проведено на базі Іскренської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Шполянського р-ну., Черкаської обл. 
засвідчують, що переважна більшість опита-
них 85,1% (40 учнів) мають активні акаунти 
у більш як одній соціальній мережі. А попу-
лярність соціальних мереж серед підлітків 
зростає з кожним днем, все раніше і раніше Рис. 1. Віковий розподіл респондентів
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школярі починають реєструватись у соці-
альних мережах. За результатами опитуван-
ня 89,3% респондентів це підлітки віком до 
14 років. Деталі вікового розподілу зображені 
на рис. 1.

Саме необхідність дотримання правил 
спілкування в соціальних мережах виникла у 
зв’язку зі збільшенням випадків шахрайства, 
кіберпереслідування і залякування користува-
чів, що є порушенням конституційних норм. 
Проте у зв’язку з великою кількістю бажаю-
чих користуватися соціальними мережами 
приховувати всю інформацію про себе не є 
можливим.

Зазвичай, адміністратори і модератори всіх 
соціальних мереж виставляють певні вимоги 
до користувачів: заборонено використовувати 
ненормативну лексику, ображати честь та гід-
ність інших користувачів, необхідно виявляти 
расову та національну толерантність, тобто, 
дотримуватися загальноприйнятих норм люд-
ської моралі, що і є частково проявом грома-
дянської вихованості.

Те ж опитування засвідчило, що майже 
60% (28 осіб) опитуваних відчували небез-
пеку під час Інтернет спілкування, а 56,5% 
(19 осіб) користувачів соціальних мереж 
отримували образи або погрози, що у свою 
чергу суперечить етичним нормам спілкуван-
ня у соціальних мережах.

На наш погляд, дотримання таких правил 
етикету віртуального спілкування, допоможе 
підліткам вести свої віртуальні сторінки без-
печно: важливим компонентом дотримання 
етичного принципу є притримування правил 
граматики і пунктуації [2]. Важливо у спілку-
ванні називати віртуальних співрозмовників 
на ім’я, контролювати свої емоції (враховува-
ти кількість і якість смайликів, знаків оклику 
і схематичних позначок), звести до мінімум 
використання віртуального жаргону.  Вчасно 
відповідати на повідомлення, не переванта-
жувати пости надмірно об’ємними текстами, 
а постійне відправлення повідомлення по од-
ній букві заважає співрозмовнику зосередити-
ся на читанні.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Соціальні мережі це невід’ємна 
частина нашого соціального життя і ми по-
ринаємо в них повністю, з перевагами та 
недоліками, з корисною інформацією та не-
цензурними постами, з інформаційними па-
бліками й небажаним спамом. Для того щоб 
вберегти себе та свої віртуальні акаунти варто 
дотримуватись правил безпечного спілкуван-
ня. У кожної людини свій стиль онлайн-спіл-
кування, але в цілому всі рекомендації щодо 
комунікації в соціальній мережі такі ж, як в 
реальному житті – будьте щирими, тактовни-
ми і ввічливими.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Вакуленко О. В. Засоби масової інформації як особливий чинник впливу на формування способу 
життя особистості / О. В. Вакуленко // Соціальний працівник. Вересень, 2005. С. 14-18

2. Могитич О. 30 правил поведінки в соціальних мережах URL: https://mohytych.com.ua/30-pravil-
povedinki-v-sotsialnih-merezhah/  (дата звернення: 15.11.2018)

3. Снопченко Д. Безпека в соціальних мережах – етика поведінки в інтернеті  
URL: https://ms.detector.media/ethics/standards/bezpeka_v_sotsialnikh_merezhakh_etika_
povedinki_v_interneti/ (дата звернення: 19.11.2018)

4. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник.  
3-те вид., виправ, і доповнен. Київ : Алерта, 2012. 696 с.

5. Як не стати онлайн-грубіяном: сім правил етикету в соцмережах URL: https://ukr.segodnya.ua/
lifestyle/psychology/kak-ne-stat-onlayn-grubiyanom-sem-pravil-etiketa-v-socsetyah-1152537.html (дата 
звернення: 22.11.2018).



146

№ 15 / 2018 р.
♦

Руденок А.І.
кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології та педагогіки
Хмельницького національного університету
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У статті розкрито сутність поняття екологічної свідомості особистості, охарактеризовано 
екологічну свідомість людини з точки зору психологічних позицій, розглянуто форми та методи роз-
витку екологічної свідомості.

Ключові слова: свідомість, екологічна свідомість, екологічна освіта, екологічна культура

В статье раскрыта сущность понятия экологического сознания личности, охарактеризованы 
экологическое сознание человека с точки зрения психологических позиций, рассмотрены формы и ме-
тоды развития экологического сознания.

Ключевые слова: сознание, экологическое сознание, экологическое образование, экологическая 
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The article reveals the essence of the notion of ecological consciousness of the individual, characterizes the 
ecological consciousness of a person from the point of view of psychological positions, examines the forms and 
methods of development of ecological consciousness.

Key words: consciousness, ecological consciousness, ecological education, ecological culture

Актуальність статті. У Концепції сталого 
розвитку, присвяченої проблемам навколиш-
нього середовища і гармонійного розвитку 
людства, велика увага приділяється екологіч-
ній культурі та свідомості, інформованості 
людей про екологічну ситуацію в світі, у влас-
ному життєвому середовищі, їх обізнаності 
з можливими шляхами вирішення кризових 
екологічних ситуацій, з концептуальними під-
ходами до збереження біосфери. Варто заува-
жити, що екологічне виховання формує певні 
навики поведінки людини в природному се-
редовищі. І саме осмислена поведінка в при-
роді у відповідності з отриманими знаннями і 
навичками є свідченням екологічної культури 
особистості. 

У сучасній системі освіти існує безліч 
прогалин у формуванні екологічної свідо-
мості учнів. Проте, вирішення цих прогалин 
пов’язано з основною метою державної по-
літики в галузі освіти, яка полягає у створен-
ні умов для розвитку особистості і творчої 
самореалізації кожного громадянина Укра-
їни, оновленні змісту освіти та організації 
навчально-виховного процесу відповідно до 
демократичних цінностей, сучасних науково-
технічних досягнень.

Постановка проблеми. За останні деся-
тиліття екологічні проблеми набувають вели-
чезних маштабів, адже людство починає ро-
зуміти відповідальність за наслідки згубного 
впливу та споживацького відношення до на-
вколишнього природного середовища, в яко-
му якість життя з кожним роком погіршуєть-
ся. Підтвердженням цього є документи ООН: 
«Порядок денний на ХХІ століття», який було 
прийнято в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), та ма-
теріали рішення Все-світнього саміту зі ста-
лого розвитку, що від-бувся в Йоганнесбурзі 
(2002 р.) [Локшина]. 

Сучасне суспільство висуває потребу 
у компетентній особистості, яка на основі 
самостійного критичного мислення і відпо-
відальності буде готовою і здатною не лише 
визначати екологічні проблеми, знаходити 
раціональні шляхи вирішення їх, а й поперед-
жати виникнення останніх [сталий розвиток]. 
У звязку з цим екологічне виховання набуває 
пріоритетної ролі в освіті у навчально-вихов-
ному процесі як дошкільних навчальних за-
кладів так і в загальноосвітніх закладах.

Мета статті: розглянути форми та методи 
розвитку екологічної свідомості у молодшій 
школі.
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Виклад основного матеріалу. Екологіч-
на освіта – це процес виховання населення 
Землі в усвідомленні та турботі про все до-
вкілля і взаємопов’язаних питань; таким, що 
має знання, навички, ставлення, мотивацію і 
обов’язок окремо та спільно працювати над 
вирішенням поточних проблем та запобіган-
ням появі нових (ЮНЕСКО, 1978). У філо-
софській науковій парадигмі свідомість – це 
найвищий рівень відображення людиною дій-
сності, що характеризується, насамперед, ви-
окремленням та піднесенням людини як сво-
єрідної надреальності, як носія особливих, 
неподібних на всі інші, способів взаємодії 
з навколишнім світом, буттям тощо [8].

Стосовно екологічної свідомості, то, пе-
редусім, слід зауважити, що дослідники 
вказують на правомірність виділення цього 
феномена в окрему форму суспільної свідо-
мості (Р.Біджиєва, О.Бродська, Т.Казначеєва, 
А.Кочергін, Г.К.Овчинніков, О.П.Шевцов та 
ін.). Вони пов’язують екологічну свідомість 
з, так званим, рівнем теоретичного знання та 
наділяють її загальними рисами, характерни-
ми для будь-якої форми суспільної свідомості. 
Проблема формування екологічної свідомості 
досить гостро виникла у ХХ столітті, відколи 
людство стало усвідомлювати згубні наслідки 
своєї діяльності, які призвели до екологічної 
кризи в цілому світі. Прояви цієї кризи ми 
спостерігаємо в різноманітних сферах жит-
тєдіяльності: забруднення навколишнього 
середовища, зникнення цілого ряду тварин 
та рослин, нераціональне використання при-
родних ресурсів і т.д. У зв’язку з цим в наш 
час активізувалися філософські, екологічні, 
психологічні та інші дослідження, пов’язані 
з необхідністю розуміння взаємодії людини зі 
світом природи. Це призвело до наукового об-
ґрунтування проблеми (з різними варіантами 
її розв’язання) формування екологічної свідо-
мості особистості.

Не зважаючи на те, що дана проблема не є 
новою в психологічній літературі, до цих пір 
залишаються взаємовиключними думки нау-
ковців як щодо питань визначення сутності та 
структури екологічної свідомості особистос-
ті, особливостей її розвитку у дітей, а також 
шляхів її формування. Суперечливим також 

є питання формування екологічної свідомос-
ті особистості, зокрема, в процесі шкільного  
навчання.

В психології екологічну свідомість ана-
лізують з декількох позицій, а саме: а) по-
зиція, що стосується розгляду екологічної 
свідомості особистості як передумови фор-
мування екологічного світогляду людини 
працях (А.Асмолов, В.Ігнатова, А. Кузнєцова, 
В.Назаренко, А. Урсул та ін.); б) позиція, яка 
розглядає екологічну свідомість як складну 
психічну структуру, що, передусім, висвітлює 
ставлення людини до оточуючої дійсності, ді-
яльності інших суб’єктів, суспільства в ціло-
му, а також наслідків цієї діяльності (М. Васи-
льєв, А. Кочергін, Ю. Марков); в) позиція, що 
пов’язана з розвитком екологічного мислення 
людини, творчого потенціалу її особистості 
(А. Алдашевої, О. Гагаріна, Ю. Желєзнова, 
В. Моляко, Ю. Швалб та ін.); г) аксіологічна 
позиція, згідно якої екологічна свідомість лю-
дини розглядається як найвища особистісна 
цінність (С. Глазичєв, А. Льовочкіна, К. Рома-
нова, Н. Ромейко та ін.).

Організація системи екологічної освіти в 
Україні відбувається шляхом здійснення фор-
мальної екологічної освіти (дошкільні, шкіль-
ні, професійні, вищі й післядипломні освіт-
ні заклади, навчальні програми яких мають 
освітній мінімум екологічних знань) та нефор-
мальної (бібліотеки, громадські ор-ганізації, 
засоби масової інформації, музеї). Провідна 
роль у цьому процесі належить загально-
освітнім школам і позашкільним закладам, 
оскільки далеко не всі школярі здобувають 
згодом вищу або середню спеціальну освіту. 
Основною метою загальної середньої освіти 
є формування молодого покоління з високим 
ступенем екологічної культури та екоцен-
тричним типом мислення та свідомості [4, 6].

Теоретичний аналіз проблеми нашого до-
слідження засвідчує необхідність застосу-
вання модернізованих педагогічних техно-
логій, пошуку новітніх підходів щодо змісту, 
форм, методів шкільної екологічної освіти 
і виховання у контексті побудови ефектив-
ної функціональної моделі формування еко-
логічної свідомості учнів, на основі таких 
принципів:
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1. Принцип цілісного екосистемного під-
ходу передбачає, що екологічна освіта і ви-
ховання спрямовані на формування в учнів 
цілісної наукової картини світу, яка розкрива-
ється у взаємодії природничо-наукового і со-
ціо-гуманітарного знання.

2. Принцип регіональності (краєзнавства). 
Важливість цього принципу пов’язана з осо-
бливостями сприйняття інформації у дітей: 
опора на конкретні явища, факти впливу на на-
вколишнє середовище в даній місцевості ви-
кликають в учнів емоційний відгук, тому кра-
ще осмислюються, що сприяє усвідомленню 
не лише місцевих, локальних, а й регіональ-
них та глобальних проблем, наслідків своєї 
поведінки і діяльності у довкіллі, необхіднос-
ті власної участі у вирішенні цих проблем.

3. Дослідницький принцип забезпечує 
розвиток пізнавальної і дослідницької актив-
ності стосовно екологічних проблем своєї 
місцевості, оволодіння школярами науковими 
методами вивчення довкілля, виховує твор-
чу ініціативу учнів, реалізує здобуті знання 
на практиці.

4. Принцип взаємозв’язку: спрямованості 
на розвиток емоційно-ціннісної сфери осо-
бистості; спрямованості на розвиток діяльніс-
но-практичної сфери особистості .

Реалізація зазначених принципів у на-
вчально-виховному процесі дає змогу створи-
ти педагогічні умови комплексного виховного 
впливу на особистість з метою формування 
в учнів екологічної свідомості та розвитку усіх 
її компонентів: науково-пізнавального, емо-
ційно-ціннісного і мотиваційно-діяльнісного 
як ключових властивостей особистості учня.

Аналіз практичної діяльності по форму-
ванню екологічної свідомості учнів почат-
кової школи дозволили окреслити наступні 
шляхи побудови її ефективної функціональної 
моделі:

1) широке залучення учнів до юннатської і 
природоохоронної роботи;

2) використання педагогами в повному об-
сязі реальних можливостей довкілля;

3) планування ігрових методів, які перед-
бачають використання у своїй діяльності не 
лише уявних образів, а й реальних предметів 
довкілля;

4) застосування таких педагогічних чин-
ників, які водночас стимулюють психічні про-
цеси, емоційно-почуттєві стани та спонука-
ють до активності органи відчуттів, мислення 
й мову учнів;

5) широке застосування таких засобів на-
вчання і виховання, з яких учні черпають не 
лише науково-достовірні знання про об’єкти 
довкілля, а й супроводжують їх емоційним 
фоном: турботою, доброзичливістю, співчут-
тям, що активізує допитливість і спостереж-
ливість учнів;

6) покладання функцій збагачення емоцій-
но-чуттєвої сфери і створення можливостей 
для відтворення учнями своїх вражень і пере-
живань на лінгвістичні засоби, які при систе-
матичному застосуванні стимулюють розви-
ток образного мислення учнів, ґрунтуючись 
на етнічних почуттях учнів;

7) залучення учнів до вивчення природи, 
ролі того або іншого об’єкту в природі і в жит-
ті людини, народних традицій по використан-
ню цих об’єктів;

8) озброєння учнів знаннями в природоо-
хоронній галузі, звертання до етнічних струн 
душі, що у майбутньому перетвориться у сві-
доме ставленні до компонентів природи, ро-
зуміння необхідності єднання природи і лю-
дини.

Аналізуючи психолого-педагогічну літера-
туру нами визначено форми реалізації змісту 
екологічної освіти і виховання та засоби, тех-
нології і методи формування екологічної сві-
домості учнів саме екоцентричного типу. Так, 
до форм організації навчально-виховного про-
цесу з екології ми відносимо наступні: урочна 
(уроки з основ здорового способу життя), по-
закласна (години спілкування та різноманітні 
позакласні виховні заходи екологічного спря-
мування) і позаурочна робота (факультати-
ви та проведення екологічного практикуму). 
В якості засобів розглядається: 1) екологічна 
складова змісту природничо-математичних і 
соціогуманітарних дисциплін; 2) сам навчаль-
ний предмет з «Основ здоров’я»; 3) робота 
центру трудових і екологічних справ та цен-
тру популяризації здорового способу життя, 
що діють на засадах учнівського самовряду-
вання.
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Серед форм екологічного виховання учнів 
початкових класів А. Волкова виділяє «школу 
екологічних знань». Її завдання полягає «в сис-
тематичній цілеспрямованій пропагандистсько-
роз’яснювальній роботі, яка сприяє усвідомлен-
ню учнями суті взаємодії суспільства і природи, 
формуванню їх екологічної культури, виро-
бленню діалектико-матеріалістичного світогля-
ду. До важливих організаційних форм екологіч-
ного виховання молодших школярів належать 
фенологічні пункти, сприяючи усвідомленню 
учнями основних закономірностей природи, 
осмисленню її значення в житті людини [2]. 

Найголовнішою тенденцією у розвитку 
еколого-натуралістичної освіти у сучасних 
умовах є її багатоваріантність форм, методів 
і прийомів; введення у навчально-виховний 
процес позашкільної еколого-натуралістичної 
роботи актуальних сучасному реформуван-
ню системи освіти інноваційних підходів, які 
передбачають оновлення структури і змісту 
позашкільної освіти, зростання її ролі як цен-
тральної ланки загальної системи освіти.

Основними формами екологічного вихо-
вання молодших школярів стають екологічні 
маршрути, екскурсії, походи на природу, ро-

Таблиця 1
Методи розвитку екологічної свідомості молодших школярів

Назва методу Сутність методу

Метод екологічної 
ідентифікації

полягає в педагогічній актуалізації особистої причетності людини до того чи іншо-
го природного об’єкта, ситуацій, обставин, в яких він перебуває. Метод стимулює 
процес психологічного моделювання стану природних об’єктів, сприяє кращому 
розумінню цього стану, що поглиблює уявлення школярів про даний об’єкт. Крім 
того, такий механізм актуалізує відповідну поведінку стосовно об’єкта.

Метод екологічної 
емпатії

має на меті педагогічну актуалізацію співпереживання людини за стан природного 
об’єкта, а також співчуття йому. Це стимулює проекцію особистих станів на при-
родні об’єкти через ототожнення з ними (співпереживання), а також переживання 
особистих емоцій та почуттів з приводу стану природних об’єктів (співчуття). 
Таким чином, формується суб’єктивізація природних об’єктів.

Метод екологічної 
рефлексії

полягає в педагогічній актуалізації самоаналізу, осмисленні людиною своїх дій та 
вчинків щодо їх екологічної доцільності. Цей метод стимулює усвідомлення того, 
як поведінка людини може «виглядати» з погляду тих природних об’єктів, яких 
вона стосується. 

Метод екологічних 
асоціацій

полягає у педагогічній актуалізації асоціативних зв’язків між різними психічними 
образами у контексті розглядуваних проблем.

Метод екологічної 
турботи

полягає в педагогічній актуалізації екологічної активності особистості, спрямованої 
на надання допомоги і сприяння благу природних об’єктів. Метод стимулює прояви 
співучасті, підтримки, опіки, тобто діяльної участі в життєвих ситуаціях природних 
об’єктів. 

Метод екологічних 
експектацій (від англ. 

очікування)
полягає в педагогічній актуалізації емоційно насичених очікувань майбутніх кон-
тактів особистості зі світом природи.

Метод екологічної 
лабілізації (від лат. 

нестійкий)

полягає в цілеспрямованій корекційній дії на певні взаємозв’язки в образі світу осо-
бистості, внаслідок чого виникає психологічний дискомфорт, зумовлений розумін-
ням неефективності усталених стратегій індивідуальної екологічної діяльності. 

Метод екологічної 
експектації

передбачає педагогічну актуалізацію емоційно насичених очікувань майбутніх 
контактів школярів з природою. Цей метод дозволяє стимулювати суб’єктифікацію 
природних об’єктів ще до безпосереднього контакту з ними.

Метод ритуалізації полягає в педагогічній організації традицій і ритуалів, пов’язаних з діяльністю, 
спрямованою на світ природи.

Метод екологічно-
емоційного впливу

спрямований на розвиток етичних взаємин і почуттів, формування в особистості 
екологічно прийнятних стереотипів поведінки й діяльності в навколишньому при-
родному середовищі.

Метод екологічної 
турботи

направлений на вияви співучасті, підтримки, опіки природних об’єктів, що спону-
кає школярів до підвищення своєї екологічної компетентності
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бота по озелененню вулиць, скверів, парків, 
прибирання територій освітніх установ. Це 
сприяє розвитку екологічних знань, набут-
тю екологічних умінь і навичок, вихованню 
екологічної культури і дбайливого ставлення 
учнів до природи рідного краю. Такі фор-
ми роботи дозволяють молодшим школярам 
глибше ознайомитися з природою рідного 
краю, рослинним і тваринним світом, поба-
чити навколишню красу і дають можливість 
поділитися своїми враженнями.

Традиційні форми навчання й виховання є 
ефективними також для екологічного розви-
тку молодших школярів. Це передусім бесіди, 
диспути, лекції, зустрічі за круглим столом, 
батьківські конференції, огляди-конкурси, 
шкільні олімпіади, що проводяться на базах 
кращих загальноосвітніх шкіл і додаткових 
освітніх установ за участю учителів, батьків, 
викладачів вишів з екології. 

Аналізуючи роботи науковців і фахівців  
[1, 3, 9, 11] екологічної безпеки та екологіч-
ного розвитку ми згрупували методи, які, на 
нашу думку, сприяють розвитку екологічної 
свідомості молодших школярів (див. табл. 1).

Екологічний розвиток школярів початко-
вої школи в умовах сьогодення має ґрунтува-
тися, зокрема, на позиції про те, що людина 

і суспільство мають фундаментально зміни-
ти своє ставлення до природи та її ресурсів. 
Учні мають бути націлені на усвідомлення 
цінності природи; непорушної єдності люд-
ського життя і природного середовища; важ-
ливості не лише природоохоронних знань, 
а передусім екологічної діяльності, поліп-
шенні і підтриманні балансу природного се-
редовища.

У формуванні екологічних знань, умінь, 
навичок і вихованні екологічної культури 
молодших школярів велику роль відіграє 
суспільно-корисна праця природоохорон-
ного характеру: посадка дерев, квітів, за-
хисних смуг і догляд за ними; робота на на-
вчально-дослідній ділянці тощо. Молодших 
школярів у весняний і осінній час потрібно 
залучати до посадки дерев, квітів, захисних 
смуг, догляду за ними, що сприятиме при-
дбанню знань, умінь і практичних навичок 
природоохоронної роботи, привчатиме їх до 
самостійності.

Таким чином, екологічна освіта і вихован-
ня повинні формувати цінності, ставлення 
людини до себе та довкілля, стиль життя, ак-
тивну життєву позицію – тобто все, що необ-
хідне для забезпечення сталого майбутнього 
суспільства. На нашу думку, цьому сприяє за-
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Рис. 1. Нетрадиційні методи екологічної освіти та виховання
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стосування нетрадиційних методів екологіч-
ної освіти та виховання (рис. 1), заснованих 
на вивченні етнографічних особливостей при-
родних об’єктів у поєднані з біоекологічними 
дослідженнями, що повинно стати дієвим за-
собом формування екологічної свідомості мо-
лодших школярів. 

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Таким чином, розглянувши дану 
проблему, ми вважаємо, що найефективніше 
реалізація цих методів відбувається в умовах 
еколого-психологічного тренінгу, спрямова-
ного на корекцію екологічної свідомості його 
учасників.
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У кожній людині є сонце, тільки дайте йому світити.
Сократ

У статті розглянуто нові тенденції створення належних умов для фізичного розвитку дітей з 
особливими освітнім потребами, які потребують занять у лікувально–оздоровчих кабінетах (гру-
пах), для забезпечення їх соціально – психологічної адаптації та активної життєдіяльності. 

Ключові слова: лікувальна фізична культура (ЛФК), фізичні вправи, гімнастичні вправи, рухові 
уміння та навички, м’язові рухи, навантаження. 

В статье рассмотрены новые тенденции создания надлежащих условий для физического разви-
тия детей с особыми образовательными потребностями, которым нужны занятия в лечебно-оздоро-
вительных кабинетах (группах), для обеспечения их социально-психологической адаптации и актив-
ной жизнедеятельности.

Ключевые слова: лечебная физическая культура (ЛФК), физические упражнения, гимнастиче-
ские упражнения, двигательные умения и навыки, мышечные движения, нагрузки.

In this article the new tendencies of creation of proper conditions for physical development of children 
with special educational needs, which require classes in health-care groups, are considered in order to ensure 
their social and psychological adaptation and vital activities.

Key words: physical therapy, physical exercises, gymnastics exercises, motor skills and abilities, muscu-
lar movements, loading.

Постановка проблеми. Науковці визна-
чають, що в генетичній програмі кожної лю-
дини зазначений запас міцності. Проте лікарі, 
фізіологи, педагоги висловлюють серйозне 
занепокоєння станом здоров’я підростаючо-
го покоління. В Україні інклюзивною осві-
тою охоплено понад 15% дітей з особливими 
освітніми потребами. Тому актуальною про-
блемою стає організація корекційних занять з 
фізкультури, а саме – лікувальних. 

У статті 1 пункту 13 Закону України «Про 
освіту» зазначено «інклюзивне освітнє серед-
овище – сукупність умов, способів і засобів їх 
реалізації для спільного навчання, виховання 
та розвитку здобувачів освіти з урахуванням 
їхніх потреб та можливостей» [1]. В основі 

інклюзивної освіти – підхід, що базується на 
дотримання права на освіту для всіх дітей, у 
тому числі дітей із соціально вразливих груп 
(дітей з особливими освітніми потребами, ді-
тей з інвалідністю, дітей-сиріт тощо [2, с.10]. 
Отже, школа, враховуючи ці відмінності, не 
повинна обмежуватися одним підходом до 
всіх дітей. Учні мають засвоювати освітню 
програму, але кожен робить це в індивідуаль-
ній манері та з різними успіхами.

Лікувальна фізична культура власне кажу-
чи є методом лікувальним, однак як процес 
вона організовується й проводиться як педа-
гогічний захід – у формі занять (додаткових 
уроків). Основне, що відрізняє лікувальну 
фізичну культуру від інших лікувальних за-
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собів, є те, що особа (здобувач освіти) пови-
нна бути активною і виконувати довільні рухи 
відповідно до запропонованої форми вправ і 
з певним ступенем зусиль. Метою є адаптація 
дітей з особливими потребами у суспільстві 
через заходи лікувальної фізичної культури.

Крім того, в процесі занять лікувальною 
фізичною культурою з дітьми, які мають важ-
ку патологію, виникає необхідність вирішен-
ня низки специфічних задач, направлених на 
переборювання відхилень у фізичному розви-
тку.

Для системи фізичного виховання над-
звичайно важливий принцип виховання осо-
бистості в цілому, а у фізичному відношенні – 
розвиток всіх фізичних здібностей людини. 
Основним засобом у лікувальній фізичній 
культурі є фізична вправа – м’язовий рух, сві-
домо виконуване з певною метою.

Усі фізичні вправи за ознакою їхнього ви-
конання підрозділяються на так звані природ-
ні рухи, куди входять звичайні, часто повто-
рювані м’язові рухи в житті, такі, як ходьба, 
біг, стрибки, і на фізичні вправи, подібні за 
формою, але запозичені із трудової діяль-
ності, вправи прикладного характеру. Велике 
значення мають умови, в яких проводяться 
заняття з фізичної культури. Використання 
одночасно й природних факторів (сонця й 
повітря) значно підвищує ефективність лі-
кувальної фізкультури. Основною формою 
проведення ЛФК є заняття із групою або ін-
дивідуально. Всі фізичні вправи підбирають 
відповідно до стану учня, враховуючи осо-
бливості захворювання.

При груповому методі занять у групу під-
бирають хворих з ідентичним функціональ-
ним станом організму. Тривалість заняття 
залежить від стану хворих, характеру захво-
рювання, віку, пола й ступені фізичної під-
готовленості або тренованості. У середньому 
заняття від 15 до 45 хвилин. Загальне наван-
таження в заняттях повинно відповідати фі-
зіологічним можливостям хворого. Викорис-
товується методичний принцип розсіювання 
навантаження, коли у виконання вправ послі-
довно включаються різні групи м’язів.

Регулювання навантаження проводять, 
керуючись так названій фізіологічній кри-

вій, тобто станом пульсової хвилі – частотою 
пульсу в певні відрізки часу в різних розді-
лах заняття під впливом фізичних вправ. При 
регулюванні фізичного навантаження, крім 
умілого його розподілу на різні групи м’язів, 
варто включати в заняття дихальні вправи, 
які, як правило, ведуть до зниження фізіоло-
гічного навантаження.

Величину фізичного навантаження під час 
занять ділять на три категорії (за В.Н. Мош-
ковим):

А. Навантаження без обмеження з дозво-
лом перегонів, стрибків й інших загально на-
вантажувальних вправ.

Б.  Середнє навантаження (з обмеженням) 
з виключенням перегонів, стрибків, вправ з 
вираженим зусиллям й складних вправ у ко-
ординаційному відношенні при співвідно-
шенні з дихальними вправами 1:3, і 1:4. 

В. Слабке навантаження, що характеризу-
ється використанням елементарних гімнас-
тичних вправ, переважно у вихідних поло-
женнях лежачи й сидячи при співвідношенні 
з дихальними вправами 1:1 або 1:2.

Як правило, темп у заняттях повинен бути 
середній, всі вправи повинні виконуватися 
ритмічно, «без ривків» і надмірних зусиль. 
Щільність занять визначається співвідношен-
ням м’язових зусиль із моментами відпочинку 
або паузами. Однак щільність занять, як і ре-
гулювання навантаження, залежить у першу 
чергу від перебігу хвороби, а також від віку 
й тренованості хворого. Отже, навантажен-
ня й щільність занять регулюються темпом 
й амплітудою рухів, вихідним положенням, 
чергуванням вправ на напругу й розслаблен-
ня м’язів, а також частотою й кількістю по-
вторень вправ. Немаловажне значення має 
сполучення вправ з позитивними емоційними 
переживаннями.

Найчастіше в лікувальній фізичній куль-
турі застосовуються гімнастичні вправи. Лі-
кувальна гімнастика є складовою частиною 
всього арсеналу засобів ЛФК. Для гімнасти-
ки характерна можливість розчленовування 
складних вправ на складові частини, з метою 
вибірково впливати як на організм у цілому, 
так і на окремі частини його, групи м’язів, су-
глоби, на виправлення тих або інших фізич-
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них недоліків. Шляхом використання гімнас-
тичних вправ можна домогтися більше точної 
й потрібної форми рухів, регулювати наванта-
ження в процесі занять.

Вправи гімнастики доступні всім людям і в 
усі періоди життя, всім віковим категоріям, як 
для здорових, так і для хворих. 

На заняттях постійно повинні використо-
вуватись фізичні вправи, бо вони є основним 
засобом лікувальної фізкультури. Це сприяє 
зниженню надмірної збудливості симпатичної 
нервової системи, поліпшують забезпечення 
кров’ю головного мозку, посилюють гальмів-
ні процеси, благотворно впливають на психі-
ку школяра, підвищують трофічну функцію 
нервової системи.

Фізичні вправи можуть виконуватися 
без предметів і із предметами, тобто із гім-
настичною палицею, гантелями, м’ячем, на 
гімнастичній стінці, лаві. Вони можуть бути 
спрямовані на вироблення координації рухів, 
на рівновагу; можуть бути пов’язані з подо-
ланням опору або розслабленням м’язів або 
проводитися в статичній напрузі. Часто вико-
ристовується ходьба у вигляді дозованої про-
гулянки, теренкуру.

Теренкур – це дозована за часом ходьба з 
вказівкою темпу пересування й пауз відпо-
чинку на певну дистанцію й під відомим ку-
том підйому. Діти чітко розуміють важливість 
і відчувають на собі позитивний вплив занять 
ЛФК. Учні не обділені увагою, для кожного 
використовуються спеціальні вправи, індиві-
дуальні рекомендації. Лікувальна фізкульту-
ра добре впливає на стан серцево-судинної і 
дихальної систем, на психіку, активізує обмін 
речовин, зміцнює кісткову і м’язову системи, 
посилює збудливі і гальмівні процеси дітей. 
Особливістю методу лікувальної фізкульту-
ри є активна участь самої дитини в лікуваль-
но-відновлювальному процесі. Лікувальну 
фізкультуру використовують для проведення 
занять з учнями, у яких тимчасово або вибір-
ково обмежені фізичні властивості.

Діти з особливими потребами виконують 
спеціальні вправи для профілактики та ко-
рекції даного захворювання (наприклад, по-
рушення постави) та вправи на тренажерах. 
Так, велотренажер, орбітрек, міні-степер да-

ють можливість розвивати швидкісно-силову 
витривалість; бігова доріжка дозволяє дозо-
вано збільшувати фізичні навантаження; міні-
степер – дозволяє задавати навантаження на 
м’язи; вправи з еспандерами, ролерами розви-
вають силу і гнучкість, а фітболи – покращу-
ють координацію рухів. 

Таким чином, обладнання кабінету ЛФК 
сучасними тренажерами суттєво доповнює 
заняття з лікувальної фізкультури і сприяє 
повноцінному відновленню фізичної працез-
датності. Hа заняттях учні із задоволенням 
виконують вправи  в міру своїх можливостей, 
розуміючи, що є таке поняття як дозування 
фізичних навантажень. Ці діти потребують 
особливої уваги та індивідуального підходу 
на кожному уроці.

На заняттях із здобувачами освіти дотри-
муються загальноприйнятої структури шкіль-
ного уроку фізичної культури, однак, він 
складається не з трьох, а з чотирьох частин – 
вступна, підготовча, основна, заключна. Впра-
ви на заняттях з лікувальної фізичної культу-
ри можна урізноманітнювати, щоб учень міг 
виконувати вправи різної спрямованості, але 
суворо дозовані фізичним навантаженням. 
Для цього застосовуються не лише гімнастич-
ні вправи, а й вправи на тренажерах, нестан-
дартному обладнанні, наприклад, «каштанова 
доріжка» (для профілактики плоскостопості), 
мішечки з піском (для – профілактики пору-
шення постави), колода (нестандартне облад-
нання), яка лежить на підлозі, фітболи. 

Найчастіше на уроках з лікувальної фіз-
культури використовуються такі інноваційні 
форми роботи: музикотерапія, дихальна гім-
настика, фітотерапія, аромотерапія, аутотре-
нінг, ходьба «каштановою доріжкою».

Ефективність лікування визначається по-
казниками загального стану дитини, її адапта-
цією до навантаження, станом внутрішніх ор-
ганів, координацією рухів, тонусом м’язової 
системи, бадьорістю. Призначає лікувальну 
фізичну культуру лікар.

Висновок. Розуміючи важливість інклю-
зивної освіти, яка має на меті рівний доступ 
до якісної освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами у закладах загальної 
середньої освіти, завдяки новим тенденціям 
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в освіті, створюються умови для їх фізичного 
розвитку. Здійснення на заняттях лікувальною 
фізкультурою педагогічного впливу на дітей 
з особливими потребами, спрямованого на 
підвищення їхньої спроможності оволодіва-

ти руховими вміннями й навичками, відіграє 
важливу роль у загальній системі корекційно-
виховної роботи закладу освіти, забезпечую-
чи єдність корекції вад фізичного і психічного 
розвитку дітей. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Закон України «Про освіту».
2. Єфімова С.М., Королюк С.В. Лідерство та інклюзивна освіта: навчальний курс та методичний по-

сібник/ За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ «Видавничій дім «Плеяди», 2011. – 164 с.
3. Інклюзивний простір. Порадник для педагогів та батьків навчально методичному посібнику / 

укл. Логвін Т.В. – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – 188 с.
4. Даценко І.І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я,  

1999. – С. 576-578 
5.  Сергета І.В. Практичні навички з загальної гігієни. – Вінниця, 1997. – С. 96 
6.  Фенарьов М.І. Довідник по дитячій лікувальній фізкультурі. – М.: Медицина,1983. 
7. Язловецький В.С. Фізичне виховання дітей та підлітків з ослабленим здоров’ям. – К., 1991.



156

№ 15 / 2018 р.
♦

Корнієнко В.В. 
кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної психології та патопсихології 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Солона В.П.
студент магістратури кафедри загальної психології та патопсихології

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ  
ПОВЕДІНКИ ОСІБ, ХВОРИХ НА ДЕПРЕСІЮ

У статті розглянуто вплив психологічних особливостей суїцидальної поведінки осіб, хворих на 
депресію. Проаналізовано опис профілю особистості та емпірично виявлено унікальні психологічні 
особливості особи, хворої на депресію та схильної до суїцидальної поведінки.

Ключові слова: депресія, суїцідальна поведінка, психологічні особливості, самогубство, особис-
тість.

В статье рассмотрено влияние психологических особенностей суицидального поведения лиц, боль-
ных депрессией. Проанализировано описание профиля личности и эмпирично выявлено уникальные 
психологические особенности личности, больной депрессией и склонной к суицидальному поведению.

Ключевые слова: депрессия, суицидальное поведение, психологические особенности, самоубийство, 
личность.

The article considers the influence of psychological peculiarities of the suicidal behavior of the patients 
with depression. The description of the personality is analyzed and the unique psychological peculiarities of 
the person with depression and addicted to suicidal behavior are found.

Key words: depression, suicidal behavior, psychological peculiarities, suicide, personality.

Актуальність. Феномен самогубства 
зберігає свою актуальність для людства як 
етична, соціальна, медична та психологічна 
проблема. Суїцид – це не тільки економічні, 
але великі моральні, духовні та психологічні 
втрати, пов’язані зі смертю людини і травма-
тичною реакцією горя, пережитого її близьки-
ми людьми.

Актуальність обраної теми та нашої ро-
боти полягає у тому, за даними ВОЗ у Європі 
110 млн. осіб хворіють на депресивні розлади. 
Саме депресивні розлади стають найбільш 
розповсюдженою патологією в усьому світі, 
випереджаючи за цим показником та рівнем 
інвалідизації серцево-судинні та онкологічні 
захворювання. Аналогічна ситуація спостері-
гається і в Україні.

Постановка проблеми. Депресію роз-
глядають як найбільш часту причину суїциду 
в зв’язку з її когнітивними і біологічними ме-
ханізмами: почуття провини, ідеї власної ма-
лоцінності. Це важливий факт для того, щоб 

віднести депресивні стани в групу факторів 
ризику суїциду. Суїцидальні думки у даного 
контингенту хворих обумовлені їх «депресив-
ним світовідчуттям»: почуття туги, тривоги, 
відчуття безпорадності, безперспективності, 
безрадісності, безсилля. Але існують і дея-
кі особистісні особливості, які також будуть 
впливати на ступінь вираженості суїцидаль-
ності (суїцидальна налаштованість, готовність 
вчинити суїцид) у конкретної людини. Мож-
ливо, знання психологічних особливостей де-
пресивного хворого допоможуть спланувати 
ефективні заходи допомоги та профілактики 
суїцидальної поведінки у даних пацієнтів.

Метою даної статті  виступає теоретич-
не обґрунтування та емпіричне дослідження 
психологічних особливостей суїцидальної по-
ведінки осіб, хворих на депресію.

Виклад основного матеріалу. Феномен 
самогубства зберігає свою актуальність для 
людства як етична, соціальна, медична та 
психологічна проблема. Суїцид – це не тіль-
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ки економічні, але великі моральні, духовні 
та психологічні втрати, пов’язані зі смертю 
людини і травматичною реакцією горя, пере-
житого її близькими людьми.

Феномен впливу депресії на суїцидальну 
поведінку особистості є недостатньо дослі-
дженим у психології та не має єдиного тлу-
мачення, проте той контекст його вивчення, 
який наведено у нашому дослідженні, є новим 
та недостатньо розкритим. 

Ю.В. Ковальов в своєму дослідженні фе-
номенології суїцидальних думок при депресії 
стверджує, що в залежності від характеру де-
пресії, її глибини і течії, а також особливостей 
ситуації суїцидальні думки можуть мати різну 
ступінь оформленості, стійкості та інтенсив-
ності [3, с. 109].

На висоті розвитку депресії можливі ім-
пульсивні раптоїдні суїцидальні спроби, про-
те, найчастіше суїцидальні тенденції реалізу-
ються при відносно неглибоких депресіях без 
ідеаторного і моторного гальмування, зі зна-
чною виразністю переживань малоцінності, 
провини, депресивної деперсоналізації. Не-
рідко їх розвиток супроводжує несприятлива 
ситуація, втрата психотерапевтичного контак-
ту з лікарем або близькими людьми.

Слід особливо підкреслити ризик суїциду 
у хворих з депресивною деперсоналізацією. 
Тривале безсоння, виникаюче в період де-
пресії, також підвищує ризик суїциду. Воно 
астенізує хворого, послаблює волю, підсилює 
тривогу. При однаковій частоті суїцидальних 
думок суїцидальні дії чітко корелюють з ін-
тенсивністю тривоги.

Суїцидальні думки облігатні для розла-
дів депресивного спектру. Без суїцидальних 
переживань немає ні депресивних станів, 
ні депресивних реакцій. Суїцидальні думки 
з’являються як при реактивних, так і при ен-
догенних депресіях. Суїцидальність в рівній 
мірі має місце при патологічних і непатологіч-
них (психологічних) депресивних реакціях.

Таким чином, представляється виправ-
даним шукати депресивне ядро   в будь-якій  
суїцидальній поведінці

С. В. Ваулін і М. В. Алексєєва при дослі-
дженні проблеми зв’язку депресії з суїцидаль-
ною поведінкою в клінічному аспекті визна-

чили, що з високим суїцидальним ризиком 
корелюють такі симптомокомплекси депресії 
як генералізована тривога з явищами ажитації 
і рухового занепокоєння, істеричними вклю-
ченнями, дисфоричний афект, почуття прови-
ни, туги, відчаю, безнадії, переоцінка минуло-
го в світлі його гріховності, злочинності. [1].

Виходячи з результатів експериментально-
психологічного дослідження А.І. Агаркової 
схильності до депресії як чинник суїцидальної 
поведінки серед студентської молоді, студен-
ти, які схильні до переживання депресії – наяв-
ні депресивні ознаки у структурі особистості, 
виявляють високий рівень проявів суїцидаль-
ної поведінки і характеризуються наступними 
особистісно-психологічними особливостями: 
низький рівень саморегуляції; функціональ-
ний стан характеризується середнім рівнем 
за показниками самопочуття і настрою та 
низьким рівнем активності; можливість про-
явів астенізації та тривожності; схильність до 
лабільності настрою, дратівливість, втома та 
невротичні прояви; наявні тривожні, вразливі 
та чуттєві риси; в структурі особистості та-
кож прослідковуються наявність напруження, 
фрустрованості, наявності збудження та за-
непокоєння; низький адаптивний потенціал; 
проблеми із поведінковою регуляцією, певна 
схильність до нервово-психічних зривів, від-
сутність адекватності самооцінки і реального 
сприйняття дійсності; можливі прояви асоці-
альної поведінки [2, с. 163].

Дослідження особливостей потребово-
емоційної сфери у хворих похилого віку на 
тривожно-депресивні розлади з суїцидальним 
ризиком Н.О.Марути  дозволило встановити 
кореляційні зв’язки між рівнем суїцидаль-
ного ризику та певними особистісними ха-
рактеристиками, які можуть розглядатись як 
предиктори суїцидального ризику. Як пред-
иктори суїцидального ризику у обстежених 
похилого віку, хворих на тривожно-депресив-
ний розлад, виділені: виняткова центрація на 
цінностях особистісного життя; відсутність 
внутрішнього спонукального мотиву для ре-
алізації міжособових цінностей; схильність 
подавляти агресивні імпульси, нівелювати 
гостроту конфлікту, пасивність по відношен-
ню до фруструючих обставин в сферах, що 
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стосуються власного характеру та соціально-
го статусу; найбільш вразлива до фрустрації 
цінність «моральність», фрустрація якої при-
зводить до найбільших за рівнем агресивних 
реакцій; низький рівень агресивності в сфері 
подружніх відносин та відносин зі сторонні-
ми, тобто їх висока значущість, та схильність 
подавляти агресивність в цих стосунках; ви-
сокий рівень внутрішньої конфліктності. 
Виділені психологічні особливості значно 
ускладнюють адаптаційні можливості осо-
бистості, за рахунок чого виступають як фак-
тори, що передбачають суїцидальний ризик 
в  похилому віці.

Дослідження Л.С. Ричкової, Т.А. Смир-
нової, А.М. Косова, О.Б. Конєвої про афек-
тивні розлади як предиктори суїцидальної 
поведінки у дітей та підлітків вказує на те, 
що переважаючими при депресіях в дошкіль-
ному віці є імпульсивні суїцидальні спроби 
в момент меланхолійного раптусу; почина-
ючи з молодшого шкільного віку виникають 
суїцидальні тенденції у вигляді демонстра-
тивних суїцидальних дій, спрямованих не на 
самознищення, а на відновлення порушених 
соціальних зв’язків, і наростання до препу-
бертату обдуманої суїцидальної поведінки 
при різкому скороченні числа імпульсивних 
суїцидів. Встановлено можливість трансфор-
мації суїцидальних тенденцій від нешкід-
ливих випадків самоагресії до небезпечних 
для життя продуманих суїцидальних спроб, 
а також можливість важких наслідків і навіть 
смертельних випадків при демонстративних 
суїцидальних спробах у дітей і підлітків [7]. 

З отриманих даних дослідження С.А. Бу-
зук особистісних особливостей депресивних 
хворих з суїцидальними тенденціями слідує, 
що депресивні пацієнти з суїцидальними тен-
денціями характеризуються двома основними 
психологічними особливостями, які грають 
антагоністичну роль по відношенню один до 
одного і, тим самим, можуть викликати ще 
більшу психічну дезорганізацію цих хворих. 
Перша особливість відповідає типовій для де-
пресивного стану тенденції в переживаннях 
і полягає в придушенні мотивів і агресивних 
імпульсів, загальній пасивності в поведінці і 
прагненні встановлювати довірчі симбіотичні 

відносини. Дані характеристики, виходячи зі 
своєї психологічної суті, можуть стримува-
ти реалізацію наявних суїцидальних намірів. 
Імовірно, зазначені характеристики можуть 
бути основою для виникнення і подальшої ре-
алізації суїцидальних намірів.

Отже, теоретичний огляд різних дослі-
джень дозволяє нам стверджувати, що  про-
блеми депресії та суїцидальної поведінки ма-
ють тісний взаємозв’язок.

А тому, наші припущення стосовно того, 
що у діагностованих хворих осіб на депресію 
спостерігаються унікальні психлогічні осо-
бливості суїцидальної поведінки мають емпі-
рично обґрунтовану основу.

Розглядаючи методологічну обумовленість 
емпіричних припущень, зауважимо, що вони 
всі пов’язані з двома феноменами, а саме 
з клінічною депресією та схильністю до суї-
цидальної поведінки, тому коротко проаналі-
зуємо ті аспекти досліджень, які стосуються 
предмету нашої наукової роботи. Отже, нами 
висунуто такі емпіричні припущення.

Якщо у респондентів спостерігається 
низький рівень індексу задоволеності життя, 
то рівень депресії, суїцидального ризику та 
суїцидальних реакцій буде високим.

Якщо у респондентів спостерігається ви-
сокий рівень індексу задоволеності життя, то 
рівень депресії, суїцидального ризику та суї-
цидальних реакцій буде низьким.

Якщо у респондентів спостерігається 
низький рівень таких психічних станів як 
тривожність, фрустрація, агресивність, ригід-
ність,  то рівень депресії, суїцидального ризи-
ку та суїцидальних реакцій буде низьким.

Якщо у респондентів спостерігається 
високий рівень таких психічних станів як 
тривожність, фрустрація, агресивність, ри-
гідність,  то рівень депресії, суїцидального 
ризику та суїцидальних реакцій буде високим.

Вибірка формувалась із пацієнтів з діа-
гностованою депресією на базі Психонев-
рологічного відділення Обласної клінічної 
лікарні ім. І.І. Мечникова. Загальна кількість 
респондентів – 60 осіб, з них: 33 жінки та 
27 чоловіків віком від 18 до 35 років. Репре-
зентативність вибірки обумовлена тим, що 
всередині вибірки збалансований такий по-
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казник як наявність діагностованої депресії 
у респондентів.

При проведенні емпіричного дослідження 
використовувались наступні методики.

1. Шкала депресії  (А.Т. Бека, 1961) до-
зволяє виявити обмежений набір найбільш 
релевантних і значущих симптомів депресії 
і скарг, які найбільш часто пред’являються па-
цієнтами.

2. Опитувальник депресивних станів 
(І.Г. Беспалько, 2004) призначений для оцін-
ки ступеня вираженості і диференціальної 
діагностики депресивних станів (невротич-
ної і ендогенної природи). Використовується 
в клінічній практиці для оцінки афективних 
порушень і їх динаміки в процесі лікування.

3. Опитувальник «Самооцінка психіч-
них станів особистості» (Г. Айзенка, 2002) 
спрямований на вивчення психологічного 
стану особистості через діагностику таких 
психічних станів як тривожність, фрустрація, 
агресивність, ригідність.

4. Опитувальник суїцидального ризику 
(О.Г. Шмелєва в модифікації Т.Н. Разува-
ємої, 2002) вимірює рівень емоційної деза-
даптації, містить спробу якісної кваліфікації 
симптоматики – виявлення індивідуального 
стилю і змісту суїцидальних намірів людини.

5. Методика діагностики «Суїцидальних 
реакції-45» (П.І. Юнацкевіча, 1998) при- 
значена для виявлення схильності до суїци-
дальних реакцій.

6. Методика «Індекс задоволеності жит-
тям» (Б. Ньюгартена в адаптації Н.В. Па-
ніної, 1993) використовується для диферен-
ційованої оцінки особливостей стилю життя, 
потреб, мотивів, установок, ціннісних орієн-
тацій людини з метою визначення, які з них 
позитивно позначаються на його загальному 
психологічному стані, а які – негативно.

Обробка результатів емпіричного дослі-
дження проведена за допомогою пакету програ-
ми IBM SPSS Statistics 22 та таким математи-
костатистичним методом: критерію кореляції 
r-Пірсона для встановлення кореляцій.

Для перевірки емпіричних гіпотез на-
шого дослідження звернемося до резуль-
татів встановлення кореляційних зв’язків 
між показниками методик Шкала депресії  

(А.Т. Бека), опитувальник депресивних ста-
нів (І.Г. Беспалько), Опитувальник «Само-
оцінка психічних станів особистості» (Г. Ай-
зенка), опитувальник суїцидального ризику 
(О.Г.  Шмелєва в модифікації  Т.Н. Разуває-
мої), методика діагностики «Суїцидальних 
реакції-45»  (П.І. Юнацкевіча), методика «Ін-
декс задоволеності життям» (Б. Ньюгартена 
в адаптації Н.В. Паніної), що для більшої на-
глядності зображено у таблиці 1.

Отже, можна спостерігати, що прямо-про-
порційний зв’язок між шкалами  «тривож-
ність» та «депресія» й «соціальний песи-
мізм»; «фрустрація» та «демонстративність», 
«ригідність» та «суїцидальні реакції», «ча-
сова перспектива» та «зацікавленість жит-
тям», «послідовність в досягненні цілей» та 
«демонстративність», «афективність», «уні-
кальність»; «позитивна оцінка себе і влас-
них вчинків» та «неспроможність», «загаль-
ний фон настрою» та «часова перспектива». 
А також негативну кореляцію між шкалами 
«фрустрація» та «суїцидальні реакції»; «заці-
кавленість життям» та «демонстративність», 
«афективність», «унікальність»; «послідов-
ність в досягненні цілей» та «депресія», «не-
спроможність» та «загальний фон настрою».

Це свідчить про те, що респонденти у де-
пресії демонструють підвищений рівень три-
вожності, для них характерні нав’язливі дум-
ки, для них світ сприймається як ворожий, 
який не відповідає уявленням про нормальні, 
задовільні для людини  відносини з оточую-
чими. У випадку виникнення фрустрації, рес-
понденти прибігають до демонстративності, 
зверненню до себе уваги оточуючих, прагнуть 
домогтися співчуття та розуміння при цьо-
му вони відчувають примирення з життєви-
ми невдачами, покірне прийняття всього, що 
приносить життя. Ригідність та пасивність 
зростає разом із підвищенням суїцидальних 
реакцій, вони стають більш стійкими. При 
цьому неможливість планування і конструю-
вання власного майбутнього дозволяє  про-
явитись ентузіазму та захопленому відношен-
ню до сьогодення, бути більш задоволеним 
життям. Також  примирення з життєвими не-
вдачами, покірне прийняття всього, що при-
носить життя пов’язане з демонстративністю, 
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домінуванням емоцій над інтелектуальним 
контролем в оцінці ситуації та сприйняття 
себе, ситуації, і, можливо, власного життя в 
цілому як явища виняткового, не схожого на 
інші. Відчуття своєї  неспроможності, неком-
петентності, непотрібності змушує досліджу-
ваних  більш позитивно оцінювати себе і свої 
вчинки. У респондентів суїцидальна реакція 
може виникнути тільки на тлі тривалої пси-
хічної травматизації і при реактивних станах 
психіки, що нівелює вплив фрустрації. Та-
кож при зменшені рівня фрустрації зростає 
рівень зацікавленості життям, при цьому за-
цікавленість збільшується при зменшенні 
демонстративності, домінування емоцій над 
інтелектуальним контролем в оцінці ситуації 
та сприйняття себе, ситуації, і, можливо, влас-
ного життя в цілому як явища виняткового, не 
схожого на інші. При примиренні з життєви-
ми невдачами, покірному прийнятті всього, 
що приносить життя збільшується рівень де-
пресії, а зниження загального фону настрою 
та задоволеністю життям свідчить про свою 
неспроможність, некомпетентність, непотріб-
ність досліджуваних.

Отже,  аналізуючи результати дослідження, 
можна зазначити, що емпіричні гіпотези зна-
йшли своє часткове підтвердження. А саме: 
нами було встановлено наявність зазначеного 
зв’язку, тобто прямо-пропорційний зв’язок між 
шкалами  «тривожність» та «депресія» й «со-
ціальний песимізм»; «фрустрація» та «демон-

стративність», «ригідність» та «суїцидальні 
реакції», «часова перспектива» та «зацікавле-
ність життям», «послідовність в досягненні ці-
лей» та «демонстративність», «афективність», 
«унікальність»; «позитивна оцінка себе і влас-
них вчинків» та «неспроможність», «загаль-
ний фон настрою» та «часова перспектива», 
а також негативну кореляцію між шкалами 
«фрустрація» та «суїцидальні реакції»; «заці-
кавленість життям» та «демонстративність», 
«афективність», «унікальність»; «послідов-
ність в досягненні цілей» та «депресія», «не-
спроможність» та «загальний фон настрою».

Висновки. У даному дослідженні ми здій-
снили теоретичний аналіз літератури та роз-
глянули поняття депресія, суїцідальна пове-
дінка, психологічні особливості, самогубство, 
особистість та розкрили унікальні психоло-
гічні особливості у діагностованих хворих 
осіб на депресію. 

Встановлено від’ємний зв’язок між шка-
лами «фрустрація» та «суїцидальні реакції»; 
«зацікавленість життям» та «демонстра-
тивність», «афективність», «унікальність»;  
«послідовність в досягненні цілей» та «депре-
сія», «неспроможність» та «загальний фон 
настрою». Встановлено, що шкала «часова 
перспектива у суїцидальній поведінці» пози-
тивно корелює зі шкалою  «депресивні стани». 

Таким чином, емпіричні гіпотези, висуну-
ті нами в ході дослідження були підтверджені 
частково.
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У статті розглянуто питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до ро-
боти у системі інклюзивної освіти. Проаналізовано особливості професійного становлення та готов-
ності соціального працівника до професійної діяльності. Автор розкриває сутність, переваг та недо-
ліки сучасної інклюзивної освіти.
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В статье рассмотрены вопросы профессиональной подготовки будущих социальных работников к 
работе в системе инклюзивного образования. Проанализированы особенности профессионального ста-
новления и готовности социального работника к профессиональной деятельности. Автор раскрыва-
ет сущность, преимущества и недостатки современного инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с особыми образовательными потребностями, 
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The article deals with the issues of professional training of future social workers for work in the system 
of inclusive education. The peculiarities of professional formation and readiness of a social worker for pro-
fessional activity are analyzed. The author reveals the essence, advantages and disadvantages of modern 
inclusive education. 

Key words: inclusive education, people with special educational needs, social worker, vocational training 
of social workers.

Актуальність статті. На сучасному етапі 
розвитку суспільства спостерігається збіль-
шення соціальних груп, які потребують ква-
ліфікованої допомоги фахівця – соціального 
працівника. Одним із напрямів його діяль-
ності є підтримка і допомога в соціалізації та 
інтеграції особам з особливими освітніми по-
требами. 

Соціальний працівник – професійно під-
готовлений фахівець, що має необхідну ква-
ліфікацію у сфері соціальної роботи та ви-
конує різноманітні види соціальної роботи. 
Він допомагає людям вирішувати проблеми, 
створюючи для цього необхідні ресурси, за-
безпечує взаємодію між людьми чи між люди-
ною та середовищем у цілому, підвищує від-
повідальність організацій за людину, впливає 
на соціальну політику [2, с.181] Соціальний 
працівник – це посередник між суспільством, 
соціальною групою, сім’єю та індивідом. Го-
ловна задача соціального працівника – в тому, 
щоб допомогти громадянам, сім’ї, соціальним 
групам, що опинилися у скрутному станови-
щі, розібратися в ситуації і знайти вихід, ви-

користовуючи особисту ініціативу, власну 
працю та наявні ресурси.

Особливої уваги заслуговує інклюзив-
на освіта, яка забезпечує реалізацію прин-
ципу: кожна людина, незалежно від стану 
здоров’я, наявності фізичного чи інтелекту-
ального порушення, має право на одержан-
ня освіти, якість якої не різниться від якості 
освіти здорових людей. Рівень підтримки, 
гуманізм та терпимість у ставленні до осіб 
з особливими освітніми потребами, можли-
вість надати їм доступну та якісну освіту 
– показники ступеня розвитку суспільства, 
в якому вони живуть. 

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми інклюзивної освіти пов’язана, на-
самперед, з тим, що число осіб, які потребу-
ють корекційного навчання, неухильно росте. 
В основу інклюзивної освіти покладена ідео-
логія, яка виключає будь-яку дискримінацію 
дітей, яка забезпечує однакове ставлення до 
всіх людей, але створює спеціальні умови для 
дітей з особливими освітніми потребами. На-
вчання осіб з особливими освітніми потреба-
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ми ґрунтується на принципах виваженої педа-
гогіки, дієвість яких підтверджується.

Через обмеження у спілкуванні, самооб-
слуговуванні та пересуванні – розвиток даної 
категорії значною мірою залежить від задо-
волення їхніх потреб іншими людьми, а це 
становить багатогранний процес соціально-
педагогічної інтеграції та процесу інклюзії, 
зокрема. Освіта осіб з особливостями пси-
хофізичного розвитку є однією із найважли-
віших завдань для країни. Це необхідно для 
створення дійсно інклюзивного середовища, 
де кожен зможе відчувати необхідність свого 
життя. 

Поява нової професії соціального праців-
ника й відповідно нового напряму підготовки 
студентів не могла не викликати появи науко-
вої літератури, присвяченої формам і методам 
навчання з урахуванням специфіки нової про-
фесії й вимог до неї. Ця проблема знайшла 
своє відображення у працях вітчизняних та 
зарубіжних учених.

Серед учених, які займаються проблемою 
підготовки студентів до майбутньої профе-
сійної діяльності у галузі соціальної роботи, 
насамперед слід назвати О. Безпалько, В. Бо-
чарову, Б. Вульфова, І. Звєрєву, А. Капську, 
В. Липу, С. Литвиненко, Л. Міщик, А. Іванчен-
ко, В. Петровича, В. Синьова, С. Харченка та ін.

Вітчизняні вчені (В. Андрущенко, Л. Ду-
дар, А. Бойко, А. Каплан, А.  Капська, В. Лу-
ценко та ін.) в основу професійної підготов-
ки студентів закладають діяльнісний підхід з 
врахуванням необхідної орієнтації майбутніх 
соціальних працівників на різнобічність со-
ціальної роботи, широту проблем і потреби 
різних груп клієнтів.

Розвитку інклюзивної освіти в Україні при-
свячено наукові праці В. Бондаря, В. Засенка, 
А. Колупаєвої, С. Литовченко, С. Миронової, 
Н.  Назарової, Т. Сак, В. Синьова, Н. Софій, О. 
Таранченко, С. Харченко та ін.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Мета статті – проаналізувати 
сутність інклюзивної освіти та розкрити зміст 
підготовки майбутніх соціальних працівників 
до роботи у даній системі освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу. Закон Укра-
їни «Про вищу освіту» (2014 рік) зазначає, що 

особи з особливими освітніми потребами – 
це особа з інвалідністю, яка потребує додат-
кової підтримки для забезпечення здобуття 
вищої освіти [3].

Інклюзія – це крок вперед в інтеграції осіб 
з особливими освітінми потребами в соціум. 
Отримання якісної загальної та професійної 
освіти є однією із основних і невід’ємних 
умов їх успішної соціалізації, забезпечення 
повноцінної участі в житті суспільства, ефек-
тивної самореалізації в різних видах профе-
сійної і соціальної діяльності. 

В Україні модель інклюзивної освіти поча-
ла набувати значення переважно за ініціативи 
громадських організацій. Це нововведення 
підтвердило недосконалість професійної під-
готовки фахівців, у першу чергу соціальних 
працівників, до такого виду діяльності. Про-
цес професійної підготовки майбутніх со-
ціальних працівників до роботи в системі 
інклюзивної освіти – це складне соціально-
педагогічне та психічне явище. Цей процес 
повинен адекватно відповідати сучасним 
суспільним потребам і реаліям, враховувати 
комплексність завдань підготовки фахівця 
до роботи у даному напрямі, характеризува-
тися постійним удосконаленням технологій 
освітнього процесу та змісту підготовки соці-
альних працівників у вищій школі.

Проблема життєдіяльності осіб з особли-
вими потребами є предметом дослідження 
фахівців багатьох галузей науки: соціології, 
психології, педагогіки, медицини, соціаль-
ної педагогіки і соціальної роботи. Зокрема, 
означену проблему досліджували: Л.  Вавіна, 
М.  Певзнер, Л.  Плаксіна, Л.  Солнцева. Деякі 
аспекти соціально-педагогічної роботи із осо-
бами з інвалідністю розкрито у працях І.  Звє-
ревої, І.  Іванової, А.  Капської, І.  Пінчук, 
С.  Толстоухової, Е. Холостової, та ін. Мето-
дологічні основи інклюзивної освіти відобра-
жено у роботах зарубіжних вчених: Б.  Блума, 
М. Дамита, Р. Драу, В. Нейгана, Д. Пасерона, 
С. Мендус, П.  Рікера та ін. Основи та засади 
впровадження інклюзивної освіти в Україні 
розкривають науковці: М. Воронін, С. Єфі-
мова, А.  Колупаєва, А. Крикун та ін. Специ-
фіка навчання та забезпечення спеціальних 
потреб дітей-інвалідів, співпраця батьків, 
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школи та громади в умовах інклюзивної осві-
ти висвітлено у працях: Т. Бертник, О. Войтю-
ка, С. Литовченко, І. Луценко, Л. Ортикової, 
Т. Скрипник, В. Стрижеус. Питання профе-
сійної підготовки соціальних працівників є 
предметом наукових досліджень А. Капської, 
Л. Міщик, В. Поліщук, М. Галагузової та ін.

Російський дослідник О. Ляшенко  
[7, с. 339 – 343] проблему професійного ста-
новлення та готовність соціального працівни-
ка до діяльності розглядає в кількох варіантах:

 – як формування психофізіологічної уста-
новки суб’єкта, особистості;

 – як сформованість мотиваційної установ-
ки на соціальну реальність;

 – як професійно сформовані якості у ви-
щому чи середньому спеціальному закладі;

 – як здатність до самовдосконалення 
в професії.

В залежності від потреби, професійна під-
готовка соціального працівника може бути 
орієнтована на такі види діяльності :

 – діагностична (вивчення особливості 
сім’ї);

 – прогностична (прогноз розвитку подій, 
відпрацювання певних моделей поведінки);

 – правозахисна (використання Законів і 
правових актів при наданні допомоги);

 – менеджерська (організація соціальних 
послуг, розвиток малого бізнесу);

 – попереджувально-профілактична (попе-
редження та подолання негативних явищ, що 
стосуються соціальної патології);

 – соціально-медична (організація роботи 
з профілактики здоров’я);

 – соціально-педагогічна (з’ясування інтер-
есів та потреб людей);

 – психологічна (консультації з корекції 
міжособистісних стосунків);

 – соціально-побутова (покращення житло-
во-побутових умов);

 – комунікативна (встановлення контактів 
і обмін інформацією);

 – виховна (роль вчителя, консультанта, 
експерта);

 – фасилітативна (роль помічника, посеред-
ника у подоланні апатії);

 – адвокатська (представлення інтересів 
клієнта від його імені).

Вивчаючи проблеми організації системи 
соціальної роботи, нам необхідно постійно 
пам’ятати про три основоположні поняття:

 – сім’я,
 – територіальна громада (община),
 – суспільство.

Взаємозв’язок цих понять і утворює сис-
тему, в якій працює і розвивається будь-яка 
людина.

Система соціальної роботи, її функціо-
нальна структура повинна працювати на межі 
особистого і громадського, що дозволяє ство-
рити баланс інтересів у прийнятті рішень і 
усунути соціальні конфлікти.

Питання підготовки кваліфікованого фа-
хівця, професіоналізму вже тривалий час є 
однією з найбільш актуальних як у наукових 
колах, так і в практичній сфері діяльності. 
І. Бех [1] наголошував на тому, що у наші дні 
проблема професії, як і вміння якісно робити 
свою справу, набуває особливого сенсу. Ось 
тому питання підготовки професіоналів у су-
часних соціальних умовах є вкрай важливими 
і актуальними. 

Професійна підготовка соціальних пра-
цівників – процес і результат оволодіння цін-
ностями соціальної та соціально-педагогічної 
діяльності, професійно необхідними знання-
ми, вміннями й навичками, формування про-
фесійно важливих особистісних якостей, які 
є основою готовності до професійної соці-
альної та соціально-педагогічної діяльності  
[2, с. 233].

В Україні професійна підготовка соціаль-
них працівників здійснюється в системі не-
перервної професійної освіти, яка включає 
в себе такі структурні компоненти: 

 –  допрофесійну підготовку (що передба-
чає актуалізацію самопізнання і професійного 
самовизначення, допрофесійну підготовку і 
професійний відбір),

 –  різнорівневу професійну підготовку 
у ЗВО (що здійснюється за освітніми рівнями 
молодший спеціаліст, бакалавр і магістр), 

 –  післядипломне навчання, (яке перед-
бачає підвищення кваліфікації, переквалі-
фікацію, оволодіння новими спеціалізаці-
ями, професійний розвиток і самоосвіту)  
[5, с. 85 – 91]. 
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На нашу думку, системотвірними елемен-
тами неперервної професійної освіти соціаль-
них працівників є: 

 – вимоги й потреби суспільства та клієнтів, 
 – цінності, 
 – мета, зміст і технології соціальної і со-

ціально-педагогічної діяльності, 
 – необхідність формування у фахівців  

готовності до виконання професійних 
обов’язків, професійної компетентності й про-
фесійно зумовлених особистісних якостей.

Карпенко О. зазначає, що професійна 
підготовка соціальних працівників повинна 
включати в себе не лише діяльність педаго-
га і студента, що утворює процес навчання, 
але й самостійну діяльність суб’єкта, са-
морозвиток, засвоєння суб’єктом досвіду 
шляхом аналізу, осмислення і перетворен-
ня сфери діяльності, в яку він включений  
[6, с. 47 – 53].

Основним шляхом формування готовності 
соціального працівника до професійної соці-
альної роботи є професійна освіта і включен-
ня в соціально-професійну діяльність. При 
цьому центральною ідеєю професійної під-
готовки студентів до соціальної роботи є їх 
комплексний розвиток як суб’єктів навчаль-
но-професійної діяльності і соціально-про-
фесійної комунікативної діяльності протягом 
усього періоду навчання у ЗВО.

Закону України «Про освіту» 
(05.09.2017 року) визначив поняття особи з 
особливими освітніми потребами. Це «особа, 
яка потребує додаткової постійної чи тим-
часової підтримки в освітньому процесі з ме-
тою забезпечення її права на освіту» [4].

Тобто до категорії таких осіб можуть під-
падати не тільки особи з інвалідністю, а й 
внутрішньо переміщені особи, діти-біженці 
та діти, які потребують додаткового та тимча-
сового захисту, особи, які здобувають спеці-
алізовану освіту та / або можуть прискорено 

опанувати зміст навчальних предметів, осо-
би з особливими мовними освітніми потре-
бами (наприклад, ті, які здобувають загаль-
ну середню освіту мовами, що не належать 
до слов’янської групи мов) тощо.

На даний момент Міністерство освіти й 
науки ще не розробило чіткого переліку осіб 
з особливими освітніми потребами.

Стаття 3 Закону України «Про освіту» 
(05.09.2017 року) [4]зазначає, що в Україні 
створюються рівні умови доступу до освіти. 
Ніхто не може бути обмежений у праві на здо-
буття освіти. Право на освіту гарантується не-
залежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, 
інвалідності, громадянства, національності, 
політичних, релігійних чи інших переконань, 
кольору шкіри, місця проживання, мови спіл-
кування, походження, соціального і майново-
го стану, наявності судимості, а також інших 
обставин та ознак. 

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Отож, можна сказати, що суспіль-
ство зобов’язане дати можливість кожній осо-
бі, незалежно від її потреб та інших обставин, 
повністю реалізувати свій потенціал, прино-
сити користь суспільству і стати повноцінним 
його членом. 

Водночас, наше сьогодення – це зміна цін-
нісних орієнтацій в освіті, визначення розма-
їття кожної особистості, обумовлене зміною 
освітньої парадигми на гуманістичну «освіта 
для всіх, школа для всіх».

Створення рівних можливостей для всіх 
громадян без винятку – незалежно від їх со-
ціального статусу, стану здоров’я, віку чи ін-
ших показників – одне з основних завдань для 
суспільства, що прагне розвиватися у демо-
кратичному напрямку. Інклюзивна освіта – це 
здобуток цивілізованої демократичної освіт-
ньої системи, що покликаний стерти приниз-
ливі кордони, які виникають стосовно людей 
із особливими потребами.
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ВИСВІТЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЕДІПОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ  
В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У статті розглянуто теоретичне висвітлення феномену едіпової залежності в художній літера-
турі, зокрема в роботах українських письменників. Проаналізовано глибинно-психологічні детермі-
нанти феномену едіпової залежності та її впливу на психіку суб’єкта. 

Ключові слова: феномен едіпової залежності, едіповий період розвитку, художня література, ди-
тячі переживання, інфантилізм.  

В статье рассмотрено теоретическое исследование проявления феномена эдиповой зависимости 
в художественной литературе, в частности в работах украинских писателей. Проанализированы 
глубинно-психологические детерминанты феномена эдиповой зависимости и ее влияния на психику 
субъекта.

Ключевые слова: феномен эдиповой зависимости, эдипов период развития, художественная лите-
ратура, детские переживания, инфантилизм.

The article considers a theoretical study of the manifestation the phenomenon of oedipus dependence in 
fiction, in particular the works of Ukrainian writers. Analyzed the deep psychological determinants of the 
formation of oedipus dependence in the subject.

Key words: phenomenon of oedipus dependence, oedipus period of development, literature, children’s ex-
periences, infantilism.

Постановка проблеми. Виходячи з про-
блем сучасності в психологічній практиці 
актуальності набуває сфера надання кваліфі-
кованої психологічної допомоги суб’єкту, що 
орієнтована на розуміння цілісної психіки 
в єдності її суперечливих тенденцій. Важли-
вим є розкриття індивідуальної неповторнос-
ті психіки людини та дослідження глибинно-
психологічних механізмів які детермінують її 
поведінку, серед таких важливе місце займає 
феномен едіпової залежності. 

Актуальність статті полягає у важливос-
ті впливу феномену едіпової залежності та 
емоційних переживань дитинства і відносин 
з батьками на усі сфери життєдіяльності. Та-
кож даний вплив знаходить свій вияв у твор-
чості суб’єкта.  

Завдання статті. Висвітлення особливос-
тей впливу едіпової залежності на психіку 
суб’єкта шляхом теоретичного аналізу дослі-
джень автобіографії  та творчості митців.

Виклад основного матеріалу. Дослі-
дження впливу едіпової залежності почина-
ється з визначення поняття «едипів комп-
лекс» уведеним і розкритим З. Фрейдом. 
У короткому психологічному словнику еди-

пів комплекс – (від лат. Сomplexus – зв’язок, 
поєднання) – «одне з центральних понять 
фрейдизму, виникаючий в ранньому дитин-
стві комплекс уявлень і почуттів, головним 
чином несвідомих, які полягають в стате-
вому потязі дитини до батька протилежної 
їй статі і прагненні фізично усунути батька 
однієї з нею статі. Едипів комплекс викли-
кає у індивіда почуття провини, що приво-
дить до конфлікту в сфері несвідомого» [7].

Психодинамічна парадигма вносить уточ-
нення у поняття едипового комплексу. Згідно 
психодинамічної теорії Т.С. Яценко було вве-
дено поняття «едіпова залежність». Уточнен-
ня назви обумовило і конкретизувало розумін-
ня об’єкту едіпової залежності. Визначається 
що чуттєво-емоційна залежність (тяжіння) 
дитини (від 2 до 5 років) стосується не лише 
окремої батьківської персони (протилежної 
статі), а обох батьків. Тобто, підкреслюється 
психологічна, а не сексуальна залежність ди-
тини від батьків.

Едіпова залежність полягає у прагненні 
суб’єкта до чуттєвого єднання в дитинстві 
з первинними лібідними об’єктами та по-
роджує в нього виникнення амбівалентних 
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почуттів. В едіпів період розвитку суб’єкта 
формується сімейна тріада «мати – батько – 
дитина», в емоційному аспекті у дитини спо-
стерігається позитивне ставлення, чуттєве 
наближення до первинного лібідного об’єкта 
і дистанціювання відносно іншого [12]. Лібід-
ний об’єкт для дитини пов’язаний із чуттєвою 
забороною (соціум ставить табу на виражен-
ня лібідо). Енергія лібідо (життя, творчості) 
пов’язана із прагненням суб’єкта до емоцій-
ного єднання з батьками. Залежність особи 
від батьків, прагнення бути ближче до них, 
отримати схвалення від батьків, зберігається 
впродовж життя суб’єкта  [12].

Завдяки своїй універсальній природі 
й культурній функції едіпів комплекс, як ви-
значав З. Фрейда, знаходить вияв у літера-
турній творчості. У ряді робіт З. Фрейд під-
дав психоаналізу письменників і художників 
минулого. У праці «Достоєвський і батьков-
бивство» [9] зазначив, що едіпів комплекс 
лежить в основі творчості Ф. М. Достоєв-
ського: зокрема, робота «Брати Карамазови» 
пронизана ідеєю смерті батька, а образи в 
творі були частковим втілення письменника.  
Не випадково, пише З. Фрейд, роман «Брати 
Карамазови» поряд з «Царем Едіпом» Софо-
кла і «Гамлетом» Шекспіра розгортає тему 
батьковбивства. У трагедії Шекспіра злочин 
скоює інша людина, однак всупереч логіці 
головний герой не мстить йому за вбивство 
свого батька: він виявляється паралізований 
почуттям власної провини, адже він теж хотів 
батькові смерті. У романі Ф.М. Достоєвсько-
го вбивство також здійснює інша людина, яка 
проте теж є сином убитого. Нюанс полягає 
в тому, що в даному випадку не важливо, хто 
саме здійснив вбивство: одно винними з точ-
ки зору психології виявляються всі брати, які 
хотіли смерті батька.

Представленням феномену едіпової за-
лежності в художній літературі займались і 
вітчизняні вчені такі як С.В. Балей, Н.В. Збо-
ровська, С.Д.  Павличко, Є. Перлін, В. Пе-
тров, О.М. Халецький, Я. Ярема, З. Фрейд та 
інші. Дослідники спирались на аналіз біогра-
фій письменників та прослідковували вплив 
дитячих переживань на сюжети та зміст їх 
творів.

Одним із перших в Україні послідовником 
фрейдівського психоаналізу був львівський 
учений-психолог С. Балей [1], який у своїх 
статтях використовував фрейдівські ідеї, зо-
крема у дослідженні «З психології творчості 
Шевченка». Свій аналіз С. Балей розпочав 
з огляду інфантильної еротики. У своїй роботі 
С. Балей писав, що інфантилізм Т. Шевченка 
поетично представлений в уявному перене-
сенні «свого любовного щастя в дитячі літа», 
в «еротичні почування до матері» [1, с. 5]. 
У поезії «Мені тринадцятий минало» дослід-
ник фіксує перенос почуттів хлопчика до ді-
вчини, яка, «потішаючи зажуреного і обтира-
ючи йому сльози, нагадує матір» [1, с. 10]. 

У своїй праці С. Балей акцентує увагу на 
самоідентифікації Т. Шевченка з жіночими 
образами, а власне з образом матері-покрит-
ки. Простеживши шлях від «грішного» образу 
матері-покритки до образу святої покритки – 
Мадонни. Т. Шевченко в такій репрезентації 
інтерпретував власну психічну ситуацію (че-
рез «осквернення божого образу», де образ 
жінки-покритки постає найдосконалішим 
символом цього осквернення)[1, с. 3].

Значно пізніше інший львівський учений 
Я. Ярема провів подібне дослідження у ро-
боті «Дитячі переживання і творчість Т. Шев-
ченка. Зі становища психоаналізу». В основу 
його було покладено тезу про те, що дитячі 
переживання є «важливими несвідомими 
детермінантами свідомого життя людини і 
проявляються у снах, фантазіях і творчості»  
[11, с. 8]. Вчений зазначав про те, що ««сексу-
альний ерос» поета пов’язаний із «фіксацією 
матері» і є причиною його самотнього життя 
та надзвичайної сили патріотизму» [11, с. 8].

У 1926 р. вийшло друком дослідження 
одеського психоаналітика А.  Халецького 
«Психоаналіз особистості і творчості Шев-
ченка». Як зазначав вчений «невитрачені 
в дитинстві лібідні прив’язаності (лібідо 
хлопчика-сироти, зафіксоване на матері) кон-
денсують велику кількість сексуальної енер-
гії, а відірваність лібідо від любовного об’єкта 
зумовлює повернення сексуальної енергії на 
позицію суб’єкта. Втіленням цієї енергії по-
стає творчість, завдяки якій митець символіч-
но виражає своє любовне бажання». А. Ха-
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лецький, спираючись на ідеї психоаналізу, 
стверджував, що всі свої головні переживання 
Т. Шевченко переніс у творчість і створив не-
приємні образи батьків [10].

Психоаналітичний підхід до творчості 
Л. Українки застосувала Н. Зборовська в есе 
«Моя Леся Українка» [2]. Дослідниця в цій 
студії зосереджується на розгляді засад сві-
тогляду письменниці, передусім «любовної 
божевільної драми», що значно впливала на 
життя, і творчість письменниці. «Драма» лю-
бові Л. Українки, як випливає зі студії вченої, 
була пов’язана з комплексом недолугої ді-
вчинки, що сформувався через суперечливі 
стосунки з її матір’ю. На основі конфлікту 
між любов’ю до матері та прагненням вирва-
тися з-під її авторитарної влади формується 
надзвичайно потужний творчий імпульс, жив-
лений почуттями ніжності, самотності, болю, 
образи, бажаннями піклуватися про матір, 
перебрати на себе її роль, що є в основі зміс-
ту більшості найзначніших драм Л. Українки 
(«Блакитна троянда», «Одержима», «Камін-
ний господар», «Лісова пісня» та ін.) [2]. 

Акцентуація в творчості Л. Українки жіно-
чого варіанта едіпової залежності проявляєть-
ся в сюжетах саможертовної любові і образах 
інфантильного чоловіка в ситуації «трикутни-
ка», де між двома сильними жінками точиться 
«битва» за нього. У драмі «Лісова пісня» цей 
образ втілив Лукаш. Як зазначає Н. Зборов-
ська «уже на початку драми Лукаш представ-
лений в інфантильній презентації: в його очах 
«є щось дитяче». Мавка з самого початку на-
штовхується на його дитячу безпорадність… 
Логічно що між Лукашем і Мавкою скоро по-
стає Лукашева мати зі своєю селянською пси-
хологією любови…він подається назустріч 
тій любові, поняття про яку дала йому його ж 
мати. Так з’являється Килина, розкішна вдо-
виця, по своїй суті дуже подібна на матір…» 
[2, с. 65].

Представлення едіпової залежності є 
у двох роботах В. Петрова «Аліна й Косто-
маров» та «Романи Куліша». Обидва твори 
були дослідженнями біографій українських 
класиків. Біографії обох давали безліч підстав 
для психоаналітичного дослідження. В обох 
випадках у центрі уваги стосунки класиків з 

жінками. Любов М. Костомарова до Аліни до-
слідник назвав драмою запереченого кохання. 
Не менш цікава історія стосунків М. Костома-
рова з матір’ю. їх пов’язувала фанатична лю-
бов, і водночас між письменником і матір’ю 
відбувалися постійні скандали, істеричні 
сцени. Ці стосунки, як зазначав В. Петров, 
спроектувалися на сюжети багатьох творів 
М. Костомарова, чи не найбільше вони від-
чутні в стосунках Дорошенка з матір’ю в ро-
мані «Чернігівка». Він показує, як стосунки 
М. Костомарова з матір’ю та Аліною проек-
туються в окремих сюжетах та епізодах його 
творів, і не одноразово наголошує про едіпову 
залежність як тему любовної поезії М.  Косто-
марова  [5].

Спостереження В. Петрова має відношен-
ня не лише до Костомарова, а до цілої епохи. 
Тему кохання як тему зла і гріха розвинули 
романтичні письменники в едіповому мотиві 
кровозмішання. Згідно з цією романтичною 
концепцією, кожне земне кохання є кровомі-
шанням, злочинний замах на дівчину, що для 
чоловіка повинна залишатись тільки сестрою. 
М. Костомаров перекладає баладу А. Міцке-
вича про «Івана та Марію», написану в такій 
традиції, йому самому імпонує аналогічна 
любовна модель, а її порушення він змальовує 
в інцестуальних барвах [5].

В 1927 р. з’явилася стаття В. Підмогильно-
го «Іван Левицький-Нечуй. (Спроба психоана-
лізи творчості)» [6]. В. Підмогильний не був 
професійним критиком чи психоаналітиком. 
Однак у контексті сотень статей, написаних 
і опублікованих у 20-і роки, його стаття про 
І. Нечуя-Левицького посідає особливе місце.

Характер і світобачення І. Левицького які 
сформувалися ще в дитинстві, безперечно 
впливали на творення персонажів його творів.

У автобіографії письменника, головною 
подією в дитинстві І. Левицького, яка накла-
ла відбиток на все життя письменника, стала 
смерть його матері. Спираючись на феномен 
едіпової залежності і роздуми В. Підмогиль-
ного можна побачити, що мати для І. Левиць-
кого стала, як зауважив дослідник, «надцін-
ною субстанцією, об’єктом поклоніння». 
В. Підмогильний писав, що все життя І. Ле-
вицький шукав жінку, схожу на матір, але так 
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і не знайшов, проживши неодруженим. Тому 
до кінця життя, як найдорожчу святиню, ша-
нував і беріг він все, що певною мірою стосу-
валось його матері . 

У своїй роботі В. Підмогильний зазначав, 
що слід едіпової залежності став причиною 
створення галереї жіночих образів [6]. При-
таманні їм риси характеру, портрету, створю-
вались письменником крізь призму пам’яті 
матері І. Нечуя-Левицького.

Майже в кожному творі в І. Левицько-
го жінка або не користується авторитетом 
у родині («Кайдашева сім’я»), або живе роз-
бещеним життям («Старосвітські батюшки 
і матушки»), або стає дітовбивцею («Бур-
лачка»). Для І. Левицького не існувало по-
няття «щасливого сімейного життя». В. Під-
могильний писав «Він прожив неодруженим, 
не знайшовши жінку, хоч чимось схожу на 
ідеал, яким для І. Левицького була його мати. 
І ця «образа» на жінок вилилась у творенні їх 
негативних образів» [6, с.143]. Тому всі жіно-
чі образи створені ніби на противагу матері 
І. Нечуя-Левицького.

Деякі події, зокрема вбивства в творчості 
І. Нечуя-Левицького також пов’язані зі смер-
тю його матері (дітовбивство Василиною, 
смерть Омелька Кайдаша). І. Левицький ви-
значав, що його мати померла від пологів, а 
причина появлення дітей на світ – батько. 
У творі «Кайдашева сім’я» письменник ото-
тожнюючи сина Василини з народженими 
Анною Трезвінською близнятами та Омелька 
Кайдаша зі своїм батьком, позбавляє їх життя, 
скоює акт помсти за свою померлу матір [6].

В. Підмогильний визначав, що створюючи 
кожний новий образ, підсвідоме Левицько-
го нагадувало про померлу матір і впливало 
в літературі на створення художніх персона-
жів. Як наслідок – з’являлись жіночі образи 

позитивні чи негативні, в залежності від того, 
на скільки було задоволене лібідо письмен-
ника [6]. Згодом робота В. Підмогильного  
з ряду причин піддалася критиці з боку пси-
хоаналітиків.

Перевтілення, первинний прояв едіпової 
залежності, а саме інцестуальний мотив і тема 
убивства, також знайшли своє яскраве від-
дзеркалення у творчості письменників-роман-
тиків. Так оповідання «Бабуся з того світу» 
П. Куліша, як яскравий вияв народних віру-
вань про потойбічний світ, містить фольклор-
ний мотив батьковбивства і спокути гріхів.

Реалізація деструктивного характеру еді-
пової залежності, характерна й для ґотичного 
роману «Марко Проклятий» О. Стороженка. 
Так на головного героя накладає проклят-
тя батько зі світу мертвих за інцестуальний 
зв’язок і вбивство рідної сестри та матері [4].

Українська проза першої третини ХХ ст. 
проявляє деструктивні тенденції едіпової за-
лежності, де починають домінувати мотиви 
матерененависництва над батьконенависни-
цтвом. Наприклад, оповідання «Що записано 
в книгу життя» М. Коцюбинського (синівська 
спроба прискорити смерть старенької матері), 
новела «Я (Романтика)» М. Хвильового (убив-
ство чекістом своєї матері), повість «Землі 
дзвонять» М. Івченка (намагання Харитона 
задушити свою матір) тощо. 

Висновки. Аналіз біографій митців по-
казав, що дитячі переживання, пов’язані 
з едіповими мотивами й неусвідомлювани-
ми лібідними потягами, мають вплив на сю-
жетно-змістові характеристики їх творчості.  
Едіпова залежність проявляється в сюжетах, 
як втілення інфантильних рис головних геро-
їв, саможертовність і кара за прояв почуттів, 
мотиви інцестуозних зав’язків (кровозмішан-
ні), брато- та батьковбивства.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
В статті розглядаються питання формування ціннісних орієнтацій студентської молоді. Про-

аналізовано психологічні особливості юнацького віку. Проведено дослідження ціннісних орієнтацій 
студентів та порівняння результатів дослідження серед різних вікових груп. 

Ключові слова: цінність, ціннісна орієнтація, структура особистості, юнацький вік, студент-
ська група.

В статье рассматриваются вопросы формирования ценностных ориентаций студенческой мо-
лодёжи. Проанализированы психологические особенности юношеского возраста. Проведено исследо-
вание ценностных ориентаций студентов и сравнение результатов исследования среди разных воз-
растных групп. 

Ключевые слова: ценность, ценностная ориентация, структура личности, юношеский возраст, 
студенческая группа.

The article deals with questions of formation of value orientations of student youth. The psychological 
features of youthful age are analyzed. The study of students' value orientations and comparison of research 
results among different age groups were conducted.

Key words: value, value orientation, personality structure, youth age, student group.

Актуальність. За останні десятиріччя як 
в нашій країні, так і за кордоном, проблема 
цінностей і ціннісних орієнтацій набула осо-
бливої актуальності. Головні проблеми, які 
спричинені знаходженням життєвоважливих 
цілей, сенсу життя і можливостей їх досяг-
нення, стоять перед кожним. Цінності, які 
засвоює індивід у процесі соціалізації йому 
«транслює» саме суспільство. Сім’я, дитя-
чий садок, шкільний клас, студентська група, 
трудовий колектив, компанія однолітків – все 
це соціальні групи, що становлять найближ-
че оточення індивіда і виступають в якості 
носіїв різних норм і цінностей. Ускладнення 
соціально-економічних суперечностей, змі-
ни суспільної свідомості посилюють вимо-
ги до процесу формування особистості, ви-
ховання у неї системи ціннісних орієнтацій,  
досвіду виживання в цьому насиченому кон-
фліктами світі.

Аналіз наукової літератури засвідчує, що 
проблема цінностей займає одне з чільних 
місць у вивченні процесів формування та роз-
витку особистості. Цінності зорієнтовують 
діяльність особистості, а також істотно впли-
вають на процес її становлення. Вони безпосе-
редньо пов’язані з мотиваційною сферою осо-
бистості, виступають в якості регулюючого 

фактора життєдіяльності та виявляються й роз-
кривають себе в практичній поведінці людини.

Цінності кожної людини – це цілий світ: 
складний, динамічний, суперечливий. Кожна 
людина оцінює факти свого життя по їх зна-
чимості, реалізує ціннісне ставлення до світу. 
Цінністю для людини є все, що має для неї 
певну значимість, особистісний або суспіль-
ний сенс.

Наше дослідження зосереджене на сту-
дентській молоді і за даними психологів саме 
«студентський» вік має особливе значення 
у формуванні особистості як період най-
більш інтенсивного розвитку моральних та 
естетичних почуттів, становлення та стабілі-
зації характеру, розвитку системи ціннісних 
орієнтацій, оволодіння повним комплексом 
соціальних функцій дорослої людини і від-
стоювання власної позиції, досягнення по-
ставлених цілей.

В українській та зарубіжній психології не-
має єдиного погляду на феномен цінностей 
особистості. Положення про провідну роль 
діяльності в розвитку психіки дитини роз-
глядали – Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, 
Г. С. Костюк; про роль соціального чинника 
в розвитку дитини – Г. С. Костюк, С. Д. Мак-
сименко, В. О. Татенко; теорій вікових криз – 



173

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, П. П. Блонський, 
Л. С. Виготський, В. В. Давидов, Ж. Піаже, 
Д. Б. Ельконін, Е. Еріксон, Дж. Якобсон; те-
орій особистості – О. М. Леонтьєв, А. Мас-
лоу, В. Н. Мясіщєв, Г. Олпорт, К. Роджерс, 
С. Л. Рубінштейн, З. Фройд, Е. Фромм, 
В. О. Ядов, Д. М. Узнадзе, Е. Шпрангер; уяв-
лення про роль ціннісних орієнтацій в проце-
сі соціалізації особистості – Н. В. Абдюкова, 
Б. С. Братусь, Т. В. Бреус, Б. Ф. Ломов, М. Ро-
кич, С. Л. Рубінштейн, Д. Сьюпер, Ш. Шварц; 
тлумачень ціннісних орієнтацій, як особового 
феномену – А. Ручкін, О. В. Лісієнко та ін.; 
єдності зовнішніх впливів, соціального до-
вкілля і внутрішніх особливостей особистос-
ті – В. Джеме, А. Бандура. Серед сучасних 
дослідників, що вивчали питання цінностей – 
Ю. Максименко, В. Педоренко, А. Фурман, 
О. Стасько.

Об’єкт: виступають цінності як чинник 
формування особистості.

Предмет: є виявлення психологічної зна-
чущості цінностей суб’єкта та їх впливу на 
формування особистості.

Мета: полягає в розкритті змісту поняття 
«цінності», їх психологічної значущості та 
характерних особливостей впливу на форму-
вання індивіда.

Завдання: 
1. Дослідити ціннісні орієнтації у сту- 

дентів.
2. Провести порівняльний аналіз отрима-

них результатів.
Гіпотеза: існує відмінність ціннісних орі-

єнтацій у студентів різних гендерних та віко-
вих категорій.

У сучасній інтерпретації «ціннісні орієнта-
ції – це, перш за все, переваги або відкидання 
певних смислів як життєорганізуючих почи-
нань і (не)готовність вести себе відповідно до 
них... Ціннісні орієнтації, отже, задають за-
гальну спрямованість інтересам і прагненням 
особистості; ієрархію індивідуальних переваг 
і зразків; цільову й мотиваційну програми; рі-
вень домагань і престижних переваг; уявлен-
ня про належне і механізми селекції за крите-
ріями значущості; міру готовності і рішучості 
(через вольові компоненти) через реалізацію 
власного «проекту» життя» [2].

Понятійно ціннісні орієнтації – це вибір-
кове ставлення людини до матеріальних і ду-
ховних цінностей, система його установок, 
переконань, переваг, виражена в свідомості 
і поведінці, спосіб диференціації людиною 
об’єктів по їх значимості.

Ціннісні орієнтації відмежовують істотне 
і важливе для даної людини від несуттєвого. 
В силу цього ціннісні орієнтації виступають 
важливим чинником, що обумовлює мотиви 
дій і вчинків особистості. Ціннісні орієнта-
ції є найважливішим вирішальним факто-
ром розвитку особистості. Дослідники вка-
зують, що цінності, як одне з центральних 
особистісних утворень, виражають свідоме 
ставлення людини до соціальної дійсності й 
завдяки цій якості визначають широку моти-
вацію її поведінки та впливають на всі грані 
діяльності.

Вчені дають різні вікові рамки юнацькому 
віку. На думку одних вчених юнацький вік по-
чинається у 17, а закінчується у 23 роки. А ось, 
наприклад, В. С. Мухіна визначає юнацький 
вік як період дитинства до дорослості – вікові 
межі від 15-16 до 21-25 [3].

У схемі вікової періодизації онтогенезу, 
прийнятої фахівцями з проблем вікової мор-
фології, фізіології і біохімії, юнацький вік був 
визначений як 17-21 рік для юнаків і 16-20 
років для дівчат. Психологи розходяться у ви-
значенні вікових меж юності. У західній пси-
хології взагалі переважає традиція об’єднання 
дитинства і юності у єдиний віковий період, 
званий періодом дорослішання, змістом якого 
є перехід від дитинства до дорослості, а межі 
можуть сягати від 12-14 до 25 років. У вітчиз-
няній науці прийнято розглядати юність як 
самостійний період розвитку людини, її осо-
бистості та індивідуальності. І. С. Кон визна-
чає юність у межах 14-18 років. Частіше їх 
звужують до 15-17 років, і тоді юнацький вік 
виявляється фактично збігається зі старшим 
шкільним віком, з періодом навчання в стар-
ших класах загальноосвітньої школи, та сту-
дентським періодом [1].

Юність – пора самоаналізу та самооці-
нок. На даному етапі відбувається порівнян-
ня «ідеального Я» з «реальним». Відсутність 
об’єктивності в даному порівнянні може ви-
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кликати у юнака внутрішню невпевненість 
у собі, відчуття незрозумілості, які можуть 
супроводжуватися зовнішньою агресивністю 
або розгальмованістю.

В основі світоглядних проблем лежить 
проблема сенсу життя – «для чого живу?», 
«як жити?». Юнак шукає глобальну і уні-
версальну формулювання «служити людям», 
«приносити користь». Його цікавить не стіль-
ки питання «як бути?», скільки «яким бути?», 
а також гуманістичні цінності (він готовий 
працювати в системі соціального захисту), 
громадська спрямованість особистого життя 
(боротьба з наркоманією тощо), широка соці-
альна благодійність, ідеал служіння.

Емпіричне дослідження. Дослідження 
було проведено на базі Дніпровського гума-
нітарного університету. У ньому прийняли 
участь студенти 1-го та 4-го курсів, загальна 
кількість 120 осіб. Вік учасників дослідження 
від 17 до 26 років. Статевий розподіл учас-
ників дослідження нерівнозначний – дівчат – 
94 осіб, хлопців – 26 осіб. Це зумовлено 
специфікою студентської молоді факультету 
психології та туризму ДГУ.

В нашому дослідженні ми використали 
такі методики: М. Рокича «Ціннісні орієн-
тації» та С. Бубнової «Діагностика реальної 
структури ціннісних орієнтацій особистості».

Методика М. Рокича дозволяє виявити дві 
групи цінностей термінальні та інструмен-
тальні, кожна з яких має свої підгрупи. Серед 
термінальних цінностей виділяються: «кон-
кретні» і «абстрактні», а серед інструменталь-
них: етичні цінності, цінності спілкування, 
цінності справи; індивідуалістичні, конфор-
містські і альтруїстичні цінності; цінності 
самоствердження, цінності прийняття інших; 
цінності професійної самореалізації та осо-
бистого життя.

Результати діагностики хлопців за ме-
тодикою М. Рокича свідчать про те, що для 
хлопців характерна наступна ієрархія термі-
нальних цінностей. На першому місці знахо-
диться цінність здоров’я, середній показник 
0,38. Далі йдуть такі показники терміналь-
них цінностей: активне діяльне життя, ціка-
ва робота, матеріально забезпечене життя –  
середній показник 0,31.

Рис. 4. Показники інструментальних 
цінностей дівчат

Рис. 3. Показники інструментальних 
цінностей хлопців

Рис. 2. Показники термінальних  
цінностей дівчат

Рис. 1. Показники термінальних  
цінностей хлопців
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Як ми бачимо серед дівчат домінуючою 
термінальною цінністю є здоров’я, середнє 
значення 0,53. Трохи менше, але також важ-
ливою для дівчат є цінність любові, середнє 
значення 0,47. Також високі показники має 
цінність щасливе сімейне життя, середнє зна-
чення 0,34.

Серед інструментальних цінностей хлопці 
на перше місце поставили раціоналізм, показ-
ник 0,38. Також серед перших такі цінності як 
вихованість та життєрадісність, середнє зна-
чення 0,31.

Першочерговими інструментальними цін- 
ностями дівчат є вихованість та чесність,  
середнє значення 0,4. Високе місцетакож  
займає цінність життєрадісність, середнє зна-
чення 0,26.

Таким чином, конкретні характеристики і 
закономірності процесу формування системи 
ціннісних орієнтацій особистості визначають-
ся дією різних внутрішніх і зовнішніх факто-
рів: рівнем розвитку когнітивної та емоційно-
вольової сфери, особливостями соціального 
середовища, характером і формою психоло-
гічного впливу, специфікою порушень пси-
хічної діяльності. Зазначені діючі фактори, 
які можуть бути загальними або різними для 
кожної окремої людини, складають в сукуп-
ності фон, на якому реалізується та чи інша 
діяльність. При цьому описані чинники впли-
вають як безпосередньо на особливості сис-
теми ціннісних орієнтацій, так і на характер 
формуючих її процесів, впливаючи на вибір 
психологічних механізмів їх реалізації.

На різних стадіях індивідуального розви-
тку дотримання норм і цінностей соціального 
оточення послідовно визначається прагнен-
ням уникнути покарання і отримати заохо-
чення, орієнтацією на значущих інших, дією 
внутрішньої автономної системи цінностей. 
Ці стадії не прив’язані чітко до певного віку 
і послідовно змінюють один одного протя-
гом життя людини. При цьому кожна стадія 
може виявитися останньою, і досягнутий  
до цього моменту рівень розвитку стає індиві-
дуальним типом.

Методика С. Бубнової призначена для ви-
вчення реалізації ціннісних орієнтацій осо-
бистості в реальних умовах життєдіяльності.

Результати діагностики по методиці 
С. Бубнової дали змогу виявити не тільки 
кількісні показники по кожній категорії, не 
тільки статеві та вікові

особливості кількісних показників, але й 
виявити питому вагу кожного показника ка-
тегорій для усіх учасників емпіричного до-
слідження. Отримані результати представлені 
з урахуванням ранжування в наступні 11 ка-
тегорій:

1-2. Допомога і милосердя до інших людей 
(12,0%), визнання і повага людей та вплив на 
оточуючих (12,0%)

3-4. Приємнепроведення часу,відпочинок 
(11,0%), пошук і насолода прекрасним (11,0%)

Любов (10,0%)
Пізнання нового у світі, природі, людині 

(9,0%)
Здоров’я (8,0%)
8-10. Високий матеріальний добробут 

(7,0%), високий соціальний статус і управлін-
ня людьми (7,0%), спілкування (7,0%).

Соціальна активність для досягнення по-
зитивних змін у суспільстві (6,0%).

Проаналізувавши дані, ми можемо ствер-
джувати, що є показники, котрі піднімаються 
або спадають до віку 20-21 рік. Умовно можна 
поділити на дві групи: 1 група низхідна та 2 
група висхідна. До низхідної віднесли при-
ємне проведення часу, допомога і милосердя 
до інших, любов, високий соціальний статус 
і управління людьми, спілкування, здоров’я. 
До висхідної віднесли високий матеріальний 
добробут, пошук і насолода прекрасним, піз-
нання нового у світі, визнання і повага людей, 
соціальна активність для досягнення позитив-

Рис. 5. Вікові та статеві особливості 
показників ціннісних орієнтацій особистості 

по методиці С. Бубнової
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них змін у суспільстві. Таким чином, можемо 
стверджувати, що існує переламний рубіж 
у віці 20-21 рік у досліджуваних студентів.

Даний рисунок свідчить про те, що кожна 
людина, що належить якомусь певному сус-
пільству, в тій чи іншій мірі орієнтується на 
весь набір цінностей, яким воно характеризу-
ється. Очевидно, всі хто належать до одного 
соціокультурного середовища володіють од-
ними і тими ж цінностями, хоча їх значущість 
в індивідуальній ієрархії може бути різною. Як 
уже зазначалося, орієнтація на ту чи іншу цін-
ність або группу цінностей автоматично має 
визначення рангу її значущості по відношен-
ню до всіх інших, тобто передбачає наявність 
ієрархічної системи ціннісних орієнтацій.

Висновки. Проблему цінностей і цінніс-
них орієнтацій широко вивчали соціологи, 
філософи, психологи, педагоги, використову-
ючи різні дослідницькі підходи, проте до цих 

пір відсутнє однозначне їх визначення. Цін-
ності виступають як риси особистості, при-
дбані в результаті соціалізації і самореалізації 
особистості. Цінність є багатовимірним інте-
граційним феноменом, пов’язаним з особли-
вими механізмами в емоційно-потребнісній 
сфері особистості. У психології, незалежно 
від підходів до проблеми цінностей, наголо-
шуються істотні її ознаки: здатність задоволь-
няти яку-небудь потребу; здатність викликати 
емоційне відношення до об’єкту (матеріаль-
ному або духовному); значущість або корис-
ність для суб’єкта; стимулювання активності 
особистості; регуляція поведінки на основі 
норм і ідеалів. Не дивлячись на різні підходи, 
в психології визнано існування ціннісних орі-
єнтацій як значущих компонентів структури 
особистості, що формуються в процесі її со-
ціалізації і виражають спрямованість особис-
тості на регулювання діяльності і поведінки.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ  НАВЧАЛЬНОЇ 
УСПІШНОСТІ ПІДЛІТКІВ ЗА УМОВ СУПЕРНАВЧАННЯ ПІД 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ
У статті розглянуто питання особливостей дослідження розвитку навчальної успішності осо-

бистості підлітків на уроках інформатики засобами супроводу класичної музики як психолого-педа-
гогічного впливу. Проаналізовано теоретичні основи особливостей творчого розвитку особистості 
підлітків. Виявлено особливості прояву творчої активності як навчальної успішності особистості 
підлітків. Визначено психологічні чинники творчого розвитку особистості підлітків, як основи пси-
хічного здоров’я під час впливу засобами творів класичної музики. 

Ключові слова: підліток, музичний супровід, навчальна успішність, інформатика, творчий розви-
ток, особистість, психологічні чинники, адаптація. 

В статье рассмотрены вопросы особенностей исследования развития учебной успеваемости лич-
ности подросков на уроках информатики посредством сопровождения классической музыки как пси-
холого-педагогического влияния. Проанализированы теоретические основы особенностей творческо-
го развития личности подростков. Выявлены особенности проявления творческой активности как 
учебной успеваемости учеников. Определены психологические факторы творческого развития лично-
сти подростков, как основи психического здоровья во время влияния посредством классической музы-
ки. 

Ключевые слова: подросток, музыкальное сопровождение, учебная успеваемость, информатика, 
творческое развитие, личность, психологические факторы, адаптация. 

The paper deals with the study of psychological characteristics of the factors of success of art, as the basis 
of mental. The features of psychological factors of art success of people. Proposed metodical and model studies 
of psychological factors of art of training, and the analysis of their research. The peculiarities of manifesta-
tion of art success of people. Defined phychological factors of art success of people.

Key words: psychological factors, аrt-success, people, methodical, adaptation. 

Постановка проблеми. У наш час нагаль-
ною стала потреба оптимізації навчальної 
успішності підлітків та подальшої самореалі-
зації їх особистості загалом та на уроках ін-
форматики зокрема. 

Аналіз останніх досліджень. В робо-
тах Г. С. Абрамової [1] з вікових особливостей 
розвитку, Л. С. Виготського [3] з розвитку ви-
щих психічних функцій та особливостей осо-
бистісного розвитку та навчальної успішності 
виявлено погляд на особистісний розвиток, де 
[2] основу особистості складають: здатність 
до саморефлексії і емпатії; воля (здатність до 
саморегуляції і самомотивування досліджен-
ня й пізнання, подолання труднощів в процесі 

досягнення цілей і реалізації своїх ціннос-
тей); творчість (як створення нового за реаль-
них потреб) [6]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Серед детально роз-
глянутих [1-4] особливостей навчальної та 
творчої діяльності особисті невирішеними за-
лишаються теоретичні проблеми психолого-
педагогічних чинників творчого розвитку як 
навчальної успішності особистості підлітків 
засобами супроводу класичної музики на уро-
ках інформатики. 

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Мета дослідження – вивчити 
особливості творчого розвитку як навчальної 
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успішності особистості підлітків засобами 
психолого-педагогічного впливу супроводу 
класичної музики на уроках інформатики. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В основі психічного розвитку особистос-
ті, як основного засобу її існування [6] є твор-
чий розвиток особистості, як співволодіння з 
соціальною ситуацією її розвитку. Внутрішні 
і зовнішні психологічні чинники є рушійною 
силою, спонуканням до активної творчості, 
що визначаються навколишнім середовищем 
і генетичною зумовленістю [6]. Особистість 
підлітка у творчій діяльності в межах психо-
лого-педагогічного впливу, розглядається як 
суб’єкт творчої активності і творець проце-
сів культурного виробництва, що має на увазі 
ініціативність особистості, вибірковість, сво-
боду вибору і переваг, високий рівень само-
стійності [6], де одночасно передбачається 
високий щабель організованості занять, що 
досягається інтерактивністю процесу шляхом 
фокусування уваги учнів на значимих темах 
занять й складає основу цілеспрямованості 
творчої діяльності як навчальної успішності 
під час уроків інформатики. 

Дослідження з проблем особистісної 
адаптації підлітків визнає процес творчої ді-
яльності в якості варіанту захисно-пристосу-
вальної копінг-стратегії, котра має відносно 
високоорганізований комплексний характер і 
активізує фізичну, емоційну, когнітивну і по-
ведінкову сфери особистісного функціону-
вання (М. Перре; R. S. Lazarus) [7]. Процесу 
[6] музичної творчості притаманна адаптивна 
поведінка, котра стимулює комунікативні по-
треби, слугує відволіканням від негативної 
ситуації, що є ефективним механізмом зни-
ження перешкоди входженню учасника на 
етапи актуалізації і оптимізації особистісних 
ресурсів, як мобілізація латентного ресурсу, 
розрішення протиріч життєдіяльності та при-
йняття себе в новому статусі підлітка, вплива-
ючи на розвиток соціальних навичок спілку-
вання та творчого потенціалу. 

Суть розвитку полягає в оволодінні від-
повідними соціальними ролями на все більш 
високому рівні, реалізації своїх здібностей, бо 
в кожній дитині закладено здатність до твор-
чості [2]. У педагогічній та віковій психології, 

на наше переконання, є недостатньо вивченим 
усвідомлення особистістю потреби в творчій 
реалізації особистісного досвіду відносин 
зі світом, набутого на ранніх етапах життя та 
існує потреба збереження повноцінного функ-
ціонування загального механізму психіки, ви-
окремленого С. Д. Максименка [2], а саме – 
опредметнення, який являє собою форму 
власне творчої активності. 

Механізмом розвитку творчого потенціа-
лу та адаптивним ресурсом соціалізації [6] є 
фантазія, а уява — основа творчого процесу, 
що пов’язана з дійсністю, бо створюється з 
пережитих людиною подій, колишнього до-
свіду, тож, творча діяльність залежить від на-
бутого досвіду і чим різноманітніший досвід, 
тим багатша уява, має спрямованість і є емо-
ційним зв’язком. 

Вивчення інформатики відбувається з ви-
користанням комп’ютера, що надає більших  
можливостей для експерименту. Будь-яке на-
вчання пов’язано із сприйняттям, аналізом та 
накопиченням інформації. Як відомо людина 
в змозі сприймати звукову і чуттєву інформа-
цію. Кожна людина надає перевагу одному 
з видів перцепції і за цією ознакою відносять-
ся психологами до аудіалів, візуалів або кін 
естетиків. Тому вплив  класичного музичного 
супроводу під час засвоєння нового матеріалу  
значно збільшує тривалість концентрації ува-
ги учнів і поліпшує їх візуальну пам’ять.

Групове прослуховування класичної музи-
ки у навчальному процесі уроків інформатики 
характеризується орієнтуванням на творчий 
простір, який відображає процес взаємодо-
помоги в емоційній та вольовій сфері особис-
тості підлітка, де творча взаємодія в групі дає 
змогу підтримувати почуття гідності й пози-
тивного «Я»; відчувати поступ в особистісно-
му зростанні; бути самим собою і розвивати 
творчий потенціал, що має соціалізуючий 
вплив на учня, його почуття, поведінку [6]. 
О. І. Копитін [6; с. 69] виділяє такі чинники, 
зокрема музичного впливу: 

художня експресія (відреагування, катар-
сис, імітація, фантазування, універсальність 
та індивідуалізація переживань, психічний 
досвід); психотерапевтичні стосунки (від-
чуття довіри та безпеки в групі, ідентифіка-
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ція місця в груповій динаміці класу чи групи, 
згуртованість, міжособистісні моделі, взаємо-
допомога, соціальний досвід усвідомлення 
цінності співпереживання та невербального 
спілкування і спільної творчості); 

інтерпретація та зворотній зв’язок 
(осмислення і вербалізація індивідуальних і 
колективних переживань, самодіагностика, 
інтерпретація музичних образів, рефлексія, 
когнітивний досвід). 

Психологічні принципи [6] виявлення 
творчого потенціалу полягають у тому, що усі 
вправи в груповій роботі класу мають бути 
побудовані на принципах поступового вияв-
лення творчого потенціалу: здатності до вияв-
лення творчого потенціалу; експресивних пе-
реживаннях; нагромадженні досвіду творчого 
самовираження; самоактуалізації в процесі 
рефлексії; здатності використовувати задані 
вправи з метою самодопомоги; критичності 
щодо деструктивних засобів виявлення твор-
чого потенціалу, зокрема під час проведення 
уроків інформатики. 

Серед дидактичних принципів, що зумов-
люють соціальнорозвивальний ефект розгля-
нуто: толерантне прийняття й сприйняття: від-
сутність оцінки, критики, порівняння; опори на 
позитивне: прагнення досягти кращого; опо-
ра на унікальність, неповторність; безпечної 
творчої атмосфери: конфіденційність, хороше 
самопочуття; спонтанної творчості: свобода у 
виборі завдання за темою, право експеримен-
тувати; імпровізації самопрояву, розкутість [7]. 

Застосування музичного впливу існує в 
умовах освітнього процесу мислення. Робо-
та фантазії виявляється в візуальних образах 
і лише потім – у словах. Музичний образ та 
робота в інформаційному просторі на уроках 
інформатики безпечний і природний для су-
часного підлітка вид діяльності, «транзитний 
простір» (Р. Гудман, Д. Джонсон) [6; 7], своє-
рідне оповідання про свій розвиток і форму-
вання окремих систем психіки. 

Університетське дослідження Франції, 
опубліковане в журналі Learning and Individual 
Differences [8], показало цікаві результати. 
Група студентів, яка слухала 1-годинну лек-
цію з увімкненою класичною музикою на за-
дньому фоні, показала значно кращі результа-

ти у вікторині із прослуханого матеріалу, ніж 
та, що була присутня на аналогічній лекції, 
тільки вже без музики.

Дослідники припускають, що класична 
музика вводить студентів у піднесений емо-
ційний стан, який допомагає краще сприйма-
ти інформацію. 

Підлітки, порівняно з дорослими, більш 
спонтанні але часто менше здатні до рефлек-
сії своїх почуттів та поведінки [6]. Тут музич-
ний метафоричний образ це посередник між 
внутрішнім світом підлітка та оточуючою ре-
альністю, де через образи відбувається вста-
новлення зв’язку з глибинно-психологічними 
та міфологічними пластами колективного не-
свідомого [7]. 

Використання музичних терапевтичних 
методів розвиває схильність до аналізу про-
дуктів власної творчості, рефлексії своїх пси-
хологічних особливостей, де «музикотерапія» 
відіграє значну роль у переживанні та зміц-
ненні ідентичності, розробці нових, більш від-
повідних логіці внутрішнього розвитку осо-
бистості й суспільства патернів поведінки [7]. 

Методи навчання під музику бароко опи-
сані в книзі Шейли Острандер і Лінн Скро-
удер "Супернавчання" [1979] [9]. Так 40 ро-
ків тому французький лікар-отоларинголог 
Альфред Томатіс (член Французької академії 
медичних наук)  зробив деякі дивовижні від-
криття, що сприяло розвитку і впровадженню 
методу Томатиса. Цей метод має різні назви: 
«слухове навчання», «слухове збудження» або 
«слухова терапія». Його мета полягає в тому, 
щоб повторно навчити людину процесу слу-
хання, що покращує здібності до вивчення, 
до комунікабельності, збільшує творчий по-
тенціал і позитивно впливає на соціальну по-
ведінку індивідуума. Томас дійшов висновку, 
що музика Моцарта містить найбільшу кіль-
кість звуків потрібного частотного діапазону  
(5000-8000 Гц для підзарядки мозку), а рок-
музика (важкий рок) – найменше. Також він 
рекомендує для підзарядки мозку слухати му-
зику бароко і григоріанські співи.

Заняття з інформатики у супроводі класич-
них музичних творів, сприяють активізації 
ділянок мозку, що гальмують тривожні фан-
тазії. Природна спонтанність, експресія, від-
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сутність рольової маски допомагають викли-
кати відповідну емоційну реакцію підлітка, 
а педагог поділяє з кожною дитиною відпові-
дальність за її особистісний розвиток, за по-
рушення в її внутрішньому стані, в думках, 
почуттях, бажаннях, переживаннях, діях не 
формуючи особистість, намагаючись «відді-
лити» в заздалегідь вигадану форму, а допома-
гає відкрити в собі позитивне, те, що раніше 
було приховане, порушене (К. Роджерс) [3]. 

Також, музичний образ для юної людини, 
на нашу думку, має діагностичні та терапев-
тичні можливості, несе особливу інформа-
цію про стан здоров’я підлітка, що можна 
розглядати як спеціальну техніку для зба-
лансованості внутрішнього стану фізичних, 
психічних й емоційних якостей у розвитку 
особистості, і в цьому процесі «ведучою» є 
сама дитина. 

Важливим є створення, підтримка і корегу-
вання атмосфери творчої безпеки, що перед-
бачає рівноправність, безоцінність продуктів 
творчої діяльності на уроках інформатики 
(передбачуваність їх суб’єктивної новизни), 
охоплення й включеність в подію, свободу 
вибору особистісних переваг взаємовідносин 
в класі, що забезпечує сприятливі умови про-
дуктивності творчого процесу, стимулюван-
ня особистісної активності учасників в ході 
проведення занять, де групова динаміка кла-
су чи групи слугує актуальним джерелом зо-
внішнього соціального ресурсу. Тож, надбан-
ня сенсу життя, переживання його цінності й 
унікальності, осмислення і усвідомлювання 
вже власного життєвого досвіду: стосунків зі 
світом, самопізнання, саморегуляції, самоор-
ганізації та неповторності вже власного жит-
тєвого шляху, спонукають юну людину до по-
дальшої творчої самореалізації. 

Під час навчальних занять на уроках ін-
форматики виявлено відповідні етапи оптимі-
зації особистісних творчих ресурсів підлітків, 
як то: 

 – мобілізація латентних психологічних 
творчих ресурсів особистості підлітка; 

 – творче вирішення протиріч й неспівпа-
дінь в життєдіяльності підлітка; 

 – самопрезентація і розвиток творчої ак-
тивності як навчальної успішності підлітка. 

Завдання музикотерапевтичного заняття: 
1. Стабілізувати емоційний стан особис-

тості учня. 
2. Стимулювати творчоактивний потенціал 

особистості підлітка як навчальної успішнос-
ті за допомогою активації антиципаційного 
процесу і переживання ідентичності;

3. Створення творчого продукту. – Метод 
навчання розвитку і керуванню творчим по-
тенціалом «Системного пошуку ідей», що на-
дає систему структурованого пошуку, де пе-
редбачається вихід за межі звичного механізму 
сприйняття за програмою «Латерального мис-
лення» Е. де Боно [7] – Психотехніка в нейро-
лігвістичному програмуванні: стратегії твор-
чості У. Диснея [3], де замість двохактного 
мислення (генерація ідей – критика) запропо-
новано триактне (генерація – пошук рішень – 
критика), як розподіл складових на позиції 
«Мрійника», генератора ідеї, «Реаліста», по-
шук шляхів втілення в життя, «Критика», 
вишукування слабких місць (П. Гордон [4]). 

Механізм передбачає отримання зміни са-
моприйняття і позитивних стосунків з інши-
ми, фокусування направленості на творчість, 
опори на себе, підвищення художньо-естетич-
ної та пізнавальної потреби, загострення від-
чуття новизни, розвиток креативності, твор-
чого потенціалу. Використання психотехніки 
нейролінгвістичного програмування, як стра-
тегії творчості У. Диснея [3], де замість двох-
актного мислення (генерація ідей – критика) 
запропоновано триактне (генерація – пошук 
можливих рішень – критика), суттю якого є 
розподіл складових на позиції «Мрійника» – 
генератора ідеї, «Реаліста» – пошук шляхів 
втілення в життя, «Критика» – вишукування 
слабких місць і загроз (П. Гордон [4]) та комп-
лексу музичних та арт-засобів, де основними 
виступали елементи фототерапії (А. Копитін 
[6]), сінематерапії, музикотерапії (В. Елькин 
[1]), передбачало посилення позитивних ха-
рактеристик особистості і благополучне твор-
че активне функціонування. 

Під час проведення першого блоку занять 
застосовується метод «арт-терапії» по само-
презентації особистості в художньому само-
вираженні (матеріал обирається самою дити-
ною) на уроках інформатики та виготовлення 
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арт-продукції з подальшим обговоренням ре-
зультатів. Зокрема, терапія «шедеврами мис-
тецтва» (В. Елькин [1]), перформанс (музична 
вистава, індивідуальна чи групова) (Н. Пур-
нис [3]; А. Копитін [6]) та груповий аналіз 
результатів творчої діяльності та врахування 
думок «експертних груп», як то «Критиків» 
та «Мрійників». 

На другому етапі проведення музикотера-
певтичних занять відбувається вихід з запро-
понованих ролей та прийняття себе підлітком 
в новій якості розвитку творчої активності 
як навчальної успішності (П. Гордон [6]). 
Для цього використовується метод навчання 
розвитку і керуванню творчим потенціалом 
«Системного пошуку ідей», що надає систему 
структурованого пошуку, де передбачається 
вихід за межі звичного механізму сприйнят-
тя за програмою «Латерального мислення» 
Е. де Боно [7]. Також застосовується психоло-
гічний практикум: «Діагностика самовизна-
чення рефлексіїї, адаптації та творчоактивно-
го ресурсу особистості підлітка, рівня творчої 
активності» (тестова діагностика за допо-
могою одноіменних діагностичних методик) 
[6]. Груповий аналіз результатів. Обговорення 
та детальне дослідження результатів. 

На заключному етапі розвитку творчої ак-
тивності застосовується комплекс психоло-
гічних засобів, направлених на усвідомлення 
активної життєвої позиції юної людини, її 
власної життєвої компетенції, креативності, 
творчої активності й її розвитку, важливості 
творчої активності як навчальної успішності. 
Використовується метод музичної терапії, де 
основне творче спілкування з мистецтвом – 
терапія «шедеврами мистецтва» (В. Елькин 
[3]), перформанс (музична, індивідуальна чи 

групова) (А. Копитін [6]), метод «алгоритм 
вирішення винахідницьких задач» Г. Артшул-
лера [6] та «гірлянди асоціацій» і стратегії се-
микратного пошуку Г. Буша [6]. 

Тож, поступове ускладнення, збагачення 
організації творчих занять під час проведен-
ня уроків інформатики, направлених на сти-
мулювання регулятивної, емоційної, кому-
нікативної сфери через розвиток рефлексії, 
підвищення адаптивних функцій, розкриття 
особистісного творчого, життєвого психо-
логічного потенціалу, актуалізує латентний 
творчий особистісний ресурс підлітка, реалі-
зація якого зумовлює нову організацію жит-
тєдіяльності і розвиток творчої активності як 
навчальної успішності. 

Для можливості виявлення розвитку рівня 
навчальної успішності як творчої активності 
підлітків нами було створено рівневу модель 
прояву якостей учнів. 

– Так учні середньо-низького рівня прояву 
творчої активності як навчальної успішності 
мають репродуктивний тип творчої діяльнос-
ті, увага їх нестійка, вони потребують постій-
ного зовнішнього заохочення з боку вчителя 
як підкріплення. Труднощі стають перешкода-
ми на їх навчальному шляху, їх рефлексія та 
адаптація середньо-низького рівня, творчий 
потенціал низький. 

– Учні середньо-високого рівня прояву 
творчої активності як навчальної успішності 
мають продуктивний тип навчальної творчої 
діяльності, увага їх стійка, вони не потребу-
ють жодного зовнішнього заохочення з боку 
вчителя як підкріплення. Труднощі не стають 
перешкодами на їх навчальному шляху, їх 
рефлексія та адаптація середньо-високого рів-
ня, творчий потенціал високий.

Таблиця 1 
Показники динаміки психолого-педагогічних чинників розвитку творчої активності  

як навчальної успішності підлітків [3, 4, 6] 

Рівень  
адаптації  

до проведення 
занять, %

Рівень  
адаптації після 

проведення  
занять, %

Рівень  
рефлексії  

до проведення 
занять, %

Рівень  
рефлексії після 

проведення  
занять, %

Рівень  
творчого  

потенціалу  
до проведення 

занять, %

Рівень  
творчого по-

тенціалу після 
проведення 
занять, %

Середньо- 
низький – 67,

Середньо- 
високий – 33

Середньо- 
низький – 28

Середньо- 
високий – 72

Середньо- 
низький – 56

Середньо- 
високий – 44

Середньо- 
низький – 26

Середньо- 
високий – 74

Середньо- 
низький – 62

Середньо- 
високий – 38

Середньо- 
низький – 25

Середньо- 
високий – 75
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Заняття проводилися протягом двох міся-
ців серед учнів 8 та 9 класів середньої школи 
№ 181 м. Києва. Вибірка становила 46 чоло-
вік, з яких 26 хлопців і 20 дівчат. Результати 
досліджень занесено у таблицю 2. 

Висновки з даного дослідження. У ро-
боті проведено аналіз музичного та арт-
терапевтичного впливу на творчий розвиток 
особистості підлітка на уроках інформати-
ки, як основи розвитку творчої активності 

й навчальної успішності. Особистість під-
літка може розвиватися за допомогою по-
ступового ускладнення психолого-педаго-
гічних занять у три етапи, як мобілізація 
особистісного ресурсу, вирішення життєвих 
протиріч та прийняття нової соціальної си-
туації розвитку. Основними психологічними 
чинниками творчого розвитку особистості 
підлітка виділено адаптацію, рефлексію, 
творчий ресурс. 

Таблиця 2 
Показники динаміки розвитку компонентів творчої активності як навчальної успішності  

учнів середньої ланки школи [3, 4, 6] 

Рівень  
розвитку 

когнітивного 
компоненту  

до проведення 
занять, %

Рівень  
розвитку  

когнітивного 
після  

проведення 
занять, %

Рівень  
розвитку  
емоційно- 
оцінного  

компоненту  
до проведення 

занять, %

Рівень  
розвитку  
емоційно- 
оцінного  

компонету  
після проведен-

ня занять, %

Рівень  
розвитку 

діяльнісно-
вольового 

компоненту 
до проведення 

занять, %

Рівень  
діяльнісно- 
вольового  

компоненту 
після  

проведення  
занять, %

Середньо- 
низький – 42,

Середньо- 
високий – 58

Середньо- 
низький – 28

Середньо- 
високий – 72

Середньо- 
низький – 50

Середньо- 
високий – 50

Середньо- 
низький – 24

Середньо- 
високий – 76

Середньо- 
низький – 61

Середньо- 
високий – 39

Середньо- 
низький – 26

Середньо- 
високий – 74
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СИМВОЛДРАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ  
ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

У статті розглянуто концептуальні підходи до поняття емоційний інтелект. Досліджено мож-
ливість розвитку емоційного інтелекту в різні періоди онтогенезу особистості. Окреслені теоретич-
ні підходи для використання символдрами як інструменту розвитку емоційного інтелекту. 

Ключові слова: символдрама, емоційний інтелект,  мотив, переживання образів.

В статье рассмотрены концептуальные подходы к понятию эмоциональный интеллект. Иссле-
дована возможность развития эмоционального интеллекта в разные периоды онтогенеза личности. 
Обозначены теоретические подходы для использования символдрамы как инструмента развития 
эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: символдрама, эмоциональный интеллект, мотив, переживание образов.

The article discusses conceptual approaches to the emotional intelligence concept. The possibility of the 
development of emotional intelligence in different periods of the ontogenesis of the personality has been stud-
ied. Theoretical approaches are indicated for the use of symboldrama as a tool for the extension of emotional 
intelligence.

Key words: symboldrama, emotional intelligence, motive, experiencing images.

В умовах кардинальних соціально-еконо-
мічних і політичних змін українського суспіль-
ства особливої значимості набувають здібності 
адаптації до мінливих умов, здатності до усві-
домлення та розуміння як власних емоцій, так і 
оточуючих людей. Дані здібності розглядають-
ся в рамках концепції емоційного інтелекту. 
Згідно з результатами відповідних досліджень, 
значущість регулятивно-адаптивних функ-
цій цього виду інтелекту неухильно зростає 
разом з інтенсифікацією емоційних наванта-
жень на психіку особистості в сучасному сві-
ті. І тому перед дослідниками постає завдання 
пошуку ефективних механізмів розвитку емо-
ційного інтелекту для посилення резильєнт-
ності та резистентності членів суспільства.

Метою даної роботи є теоретичне обґрунту-
вання можливостей символдрами як інструмен-
ту розвитку емоційного інтелекту у дорослих.

Виникнення концепції емоційного інте-
лекту (далі по тексту – EI) почалось з робіт 
північноамериканського психолога Г. Гард-

нера. Він сформулював думку, що інтелект 
проявляється у вербальній, просторовій, кі-
нестетичній, логіко-математичній, музичній, 
внутрішньоособистісній та міжособистісній 
формах [7, с. 307].

Подальший розвиток ідея інтелекту як 
концепту, що звертається не виключно до ког-
нітивних здібностей особистості знаходила 
у роботах психологів протягом XX століття, 
аж допоки у 90-х роках Дж. Майєр та П. Се-
ловей вперше вжили термін «емоційний ін-
телект» і розпочали дослідницьку діяльність 
із його вивчення.

За визначенням П. Саловея та Дж. Майєра,  
емоційний інтелект – це низка ментальних 
здібностей, які сприяють усвідомленню та ро-
зумінню власних емоцій та емоцій оточуючих 
[10, с.187]. А через таке розуміння можлива 
побудова максимально комфортних взаємин 
і  здійснення ефективної комунікації.

Інший відомий дослідник емоційного інте-
лекту – Д. Гоулман –  визначає емоційний ін-
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телект як сукупність факторів, які дозволяють 
особистості відчувати, мотивувати себе, регу-
лювати настрій, контролювати імпульсивні про-
яви, протидіяти фрустрації і таким чином дося-
гати успіху в повсякденному житті [3, с. 255].

Українські дослідники також виявляють 
зацікавленість у дослідженні емоційного інте-
лекту. Так, Е. Носенко розробила специфічний 
теоретико-методологічний підхід до вивчення 
цього феномена. Авторка стверджує, що EІ – 
це форма виявлення позитивного ставлення 
людини до світу (оцінювання його як такого, 
в якому людина може здійснювати успішну 
життєдіяльність); до інших людей (що заслу-
говують доброзичливого ставлення); до себе 
(як здатного самостійно визначати цілі влас-
ної життєдіяльності, активно їх здійснювати 
та гідного самоповаги) [9, с. 68] .

І. Вєтрова розглядає ЕІ як здатність до вза-
ємодії з внутрішнім середовищем своїх почут-
тів і бажань [2, с. 272], а М. Одінцова розуміє 
емоційний інтелект як здатність до розуміння 
своїх та чужих емоцій, до управління ними 
 [7, с. 308].

Кінцевим продуктом емоційного інтелекту 
є прийняття рішень на основі відображення та 
осмислення емоцій, які є диференційованою 
оцінкою подій, що мають особистісний сенс. 
Таким чином, емоційний інтелект лежить 
в основі емоційної саморегуляції [9, с. 70].

У контексті даного дослідження нас ціка-
вить насамперед питання практичної можли-
вості ціленаправленого розвитку емоційного 
інтелекту.

Аналізуючи роботи зарубіжних і вітчиз-
няних вчених, доходимо до висновку, що ЕІ 
починаючи з раннього дошкільного віку роз-
вивається в основному у процесі спілкування.

 Є. Іванова висуває гіпотезу [4, с. 86], що 
найбільш сприятливим періодом для цілена-
правлених впливів, що могли б підвищити 
рівень ЕІ є підлітковий вік. Дослідниця ар-
гументує це тим, що саме у підлітковому віці 
провідною діяльністю особистості стає спіл-
кування. Підліток намагається ствердитись 
у спілкуванні і через спілкування, таким чи-
ном отримуючи навик розпізнавання емоцій 
для вибору найбільш ефективної стратегії ко-
мунікації.

Спираючись на твердження Д. Гоулмана, 
що нервові з’єднання розвиваються протягом 
усього життя людини і, як наслідок, можли-
вий емоційний розвиток, що полягає в кра-
щому усвідомленні, рефлексії і регулюванні 
емоційних станів особистості [3, с. 310] при-
ходимо до висновку, що розвиток емоційного 
інтелекту можливий  і у дорослому віці.

На думку дослідниці І. Андрєєвої теоре-
тичне обґрунтування програм розвитку ЕІ 
найдоцільніше проводити у рамках гуманіс-
тичного, поведінкового і когнітивного напря-
мів [1, с. 164].

В рамках нашого теоретичного досліджен-
ня ми маємо на меті описати можливості ін-
струментарію символдрами для розвитку 
емоційного інтелекту в контексті покращення 
рефлексії емоційних станів через кататимне 
переживання емоційно наповнених образів і 
подальшого відтворення несвідомого матері-
алу у малюнках.

Символдрама  – метод психотерапії, розро-
блений і впроваджений німецьким психотера-
певтом Ханскарлом Льойнером у  40-50 роках 
минулого століття. Метод символдрами по-
казав високу ефективність у психотерапії не-
врозів, порушень, пов’язаних із невротичним 
розвитком особистості та психосоматичних 
захворювань, в 1995 році був впроваджений 
у психотерапію як науково обґрунтований ме-
тод [8, с. 11].

По-іншому, символдраму називають ка-
татимно-імагінативною психотерапією, або 
психотерапією кататимного переживання об-
разів. Українською ця назва може бути пере-
кладена як «емоційно-обумовлене пережи-
вання образів».

На думку автора методу [6, с. 35], кататим-
ні образи виникають у пацієнта і мають вигляд 
ейдетичних уявлень, є проявами потреб, кон-
фліктів або афектів, утворюють зміст несвідо-
мого. Образи, пов’язані з несвідомим, досить 
універсальні і мають статус архетипних обра-
зів, що співвідносяться з життєвими ситуація-
ми. Це дозволяє визначити набір стандартних 
образів: старець, струмок, будинок, гора, ліс, 
нора, болото, вулкан, люди і міфічні персона-
жі. При використанні цього методу завданням 
терапевта є переконання пацієнта в тому, що 
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по відношенню до його метафор у образах 
можливі різні операції. 

Система символдрами ґрунтується на двох 
основних положеннях:

– людина здатна розвивати в своїй уяві 
фантастичні уявлення, які відомі не тільки як 
нічні сновидіння, але і як денні фантазії. За 
допомогою своєї імагінативної здібності лю-
дина може кожен раз заново створювати свій 
образ, виходячи із самої себе, і пізнавати себе 
в ході чіткого діалектичного процесу;

– в результаті емпіричних спостережень 
за фантастичними образами розроблений ряд 
специфічних правил та виявлено деякі зако-
номірності. Вони підпорядковані первинному 
процесу, який не інтерпретується впливом те-
рапевта.

У відповідності зі своєю концепцією метод 
символдрами близький глибинній психології і 
визнає несвідому психодинаміку (символіку 
сновидінь, інстинктивні імпульси «Воно», за-
хисні утворення «Я», інстанції «Над-Я», ре-
гресивні процеси).

За твердженням З. Кісарчук серед мето-
дів психодинамічного напряму символдрама 
вирізняється як метод, що цілком відповідає 
сучасним вимогам до психотерапії: він є сис-
темним, добре технічно організованим, ди-
дактично чітким. Інші характеристики мето-
ду: відносна короткотривалість, наявність як 
підтримувальних, так і розкривальних технік, 
можливість застосування в різних формах 
(індивідуальній, груповій, парній), розробле-
ність технік для роботи з різними віковими 
категоріями клієнтів та різною проблемати-
кою, – визначають широкий діапазон застосу-
вання символдрами та її мінімальні обмежен-
ня (протипоказання) [5, с. 8].

Розвиток емоційного інтелекту через за-
стосування символдрами обумовлюється, на 
нашу думку, двома складовими. 

Перш за все, уявлювані образи завжди 
мають яскраве індивідуальне емоційне за-
барвлення. При чому емоції можуть бути 
спроектовані суб’єктом на об’єкти, що ви-
никають в образах і преживатись безпечно. 
Проговорення емоцій і почуттів, що присво-
єні об’єктам, з однієї сторони покращує впіз-
наваність і вербалізацію емоційних станів, а 
з іншої – надає досвід  відреагування власних 
переживань шляхом ідентифікації частин об-
разу, що уявлявся, як метафоричного відобра-
ження ситуацій із власного життя суб’єкта.

По-друге, використання методу сим-
волдрами передбачає виконання малюнків 
пройдених мотивів. Відображення власних 
переживань у процесі творчості дозволяє по-
глибити саморефлексію, а вільне експеримен-
тування зі своїми почуттями та їх художньо-
образною експресією на думку К. Рудестам 
дозволяє особистості перейти  від невиразних 
почувань до виразно рефлексованої цілеспря-
мованості на автентично-суб’єктне екзистен-
ційне самовизначення [2, с. 273].

Таким чином, емоційний інтелект – кон-
структ, що включає в себе як когнітивні так 
і власне емоційні складові.  ЕІ – передумова 
соціального успіху і ефективної комунікації 
в оточуючому середовищі і потребує подаль-
ших досліджень. Підходи до розвитку емо-
ційного інтелекту можуть будуватись у межах 
різних психотерапевтичних методів, одним 
з яких і є символдрама. Засоби символдра-
ми дозволяють працювати як безпосередньо 
із емоціями суб’єкту, так і з метафоричним їх 
відображенням у малюнках. 
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СХИЛЬНІСТЬ ДО КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ  
ЯК ПОКАЗНИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ АТМОСФЕРИ  

В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У статті розглянуто формування схильності до конфліктної поведінки студентів. Проаналізо-

вано вплив конфліктної поведінки на психологічну атмосферу в студентському середовищі. 
Ключові слова: конфлікт, студентська академічна група, психологічний клімат, гендерні особли-

вості. 

В статье рассмотрено формирование склонности к конфликтному поведению студентов. Проа-
нализировано влияние конфликтного поведения на психологическую атмосферу в студенческой среде.

Ключевые слова: конфликт, студенческая академическая группа, психологический климат, ген-
дерные особенности.

The article deals with the formation of a tendency to conflict behavior of students. The influence of con-
flict behavior on the psychological atmosphere in the student environment is analyzed.

Key words: conflict, student academic group, psychological climate, gender peculiarities.

Актуальність дослідження полягає 
в тому, що однією з умов, які визначають 
ефективність навчально-професійної діяль-
ності студента у вищому навчальному за-
кладі, є сприятливий психологічний клімат 
у колективі. Колектив, образно кажучи, соці-
ально-психологічний організм, який потребує 
комплексного підходу. Дуже важливо чітко 
побачити структуру міжособистісних стосун-
ків в колективі, щоб знайти індивідуальний 
підхід до членів колективу та мати вплив на 
формування й розвиток згуртованого колекти-
ву [1, с. 23]. Проблемою взаємовідносин за-
ймались такі відомі вчені як: Г.М. Андрєєва, 
І.П. Волков, Є.С. Кузьмін, Г. Левінгер, Б.Ф. Ло-
мов, В.Н. Мясищів, Н.Н. Обозов та інші.

В розробку психології колективу зроби-
ли внесок: О.І Зотова, А.В. Петровський, 
Ю.П. Платонов, Б.В. Шорохова, Е.С. Чугуно-
ва, Л.М. Лутошкін.

Також проблемою соціально-психологіч-
ного клімату займались В.В. Бойко, В.Р. Вес-
нін, А.І. Донцов, А.Г. Ковальов, В.Н. Пан-
фьоров, А.А. Русалінова, Б.Д. Паригін, 
К.К. Платонов, Є.С. Кузьмін та інші [1, с. 80].

Об’єкт дослідження – конфліктні стосунки. 
Предмет дослідження – конфліктні сто-

сунки в студентській академічній групі.

Гіпотеза дослідження – припущення про 
існування взаємозв’язку між проявом міжосо-
бистісних стосунків та психологічної атмос-
фери у студентській академічній групі. 

Мета дослідження – виявити особливості 
прояву міжособистісних стосунків та їх вплив 
на психологічну атмосферу у студентській 
академічній групі.

Завдання дослідження: 
1. Провести аналіз літературних джерел та 

наукових досліджень;
2. Конкретизувати підходи до вивчення 

проблеми прояву конфліктної поведінки у сту-
дентській академічній групі;

3. Підібрати методики для психодіагности-
ки, провести емпіричне дослідження прояву 
конфліктної поведінки у студентській акаде-
мічній групі;

4. Здійснити аналіз отриманих результатів 
та сформулювати висновки.

Методи дослідження. Для розв’язання по-
ставлених завдань, застосовувались теоретич-
ні та практичні методи.

У емпіричному дослідженні були викорис-
тані – спостереження, анкетування та прове-
дення психодіагностики.

Студентська академічна група – від-
носно постійна в межах навчального року 
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сукупність студентів, що об’єднані завданням 
гуртової навчально-професійної діяльності 
та перебувають у безпосередньому контакті 
один із одним. Вона становить собою один 
із основних елементів навчально-виховної 
системи внщої школи [3, с. 55].

У структурі студентської групи є дві 
підструктури: 1) офіційна: характеризуєть-
ся цільовим призначенням – професійна під-
готовка, сприяння становленню майбутнього 
фахівця, ґрунтується на відношенні поваги – 
авторитетності (ділова сфера). Є офіційний 
керівник – староста групи (профорг), який 
призначається деканатом або обирається гру-
пою. Він здійснює рольове управління, ор-
ганізує ділові стосунки між членами групи. 
2) неофіційна: у групі виникають неофіційні 
угрупування на основі інтересів один до одно-
го або симпатії – антипатії (емоційна сфера) 
[4, с. 76-80].

Варто підкреслили, що емоційні (нефор-
мальні) взаємини в студентській академічній 
групі формуються та проявляються у всій 
своїй повноті та глибині. * В студентсько-
му середовищі існують певні конфлікти, які 
пов’язані з комунікативними бар’єрами спіл-
кування, такими як:

 – мотиваційний бар’єр;
 – етичний бар’єр;
 – бар’єр стилів спілкування;

 – естетичний бар’єр;
 – бар’єр різного положення в групі;
 – бар’єр негативних емоцій;
 – бар’єр мовної техніки;
 – бар’єр негативних установок;
 – бар’єр некомпетентності;
 – бар’єр психологічного захисту.

Це пояснюється сенситивністю юнацько-
го віку до інтимно-особистісних стосунків, 
бурхливим проявом потреби в емоційно-на-
сиченому спілкуванні, у коханні та дружбі. 
Тривалість спільного проведення вільного 
часу в колі своїх ровесників найдовша саме 
в цьому віці [2, с. 134-148]. 

Суть сприятливої соціально-психологічної 
природи в студентській групі полягає в тому, 
що процес психолого-педагогічного навчання, 
який протікає в позитивній атмосфері створює 
сприятливі умови не тільки для подальшого 
розвитку і закріплення якостей, яких вони на-
були до вступу у вищий навчальний заклад 
(ВНЗ), але й розвитку і формування нових, 
професійно важливих якостей, психолого-пе-
дагогічних знань, умінь і навичок [3, с. 67-72].

Соціально-психологічний клімат колекти-
ву студентської групи – це узагальнююча ха-
рактеристика всього внутрішнього оточення, 
яке проявляється в поведінці і міжособистіс-
них стосунках між основними суб’єктами на-
вчального процесу. 

Схема 1. Фактори, які впливають на психологічний клімат в групі

Психологічний
клімат

Об’єктивні 
чинники

Суб’єктивні
чинники

Комплекс технічних, 
санітарно-гігієнічних, 

управлінських 
елементів в кожній 
окремій організації.

Формальна структура
(характер офіційних й 
організаційних зв’язків 
між членами колективу,
офіційні ролі та статуси 
членів групи). 

Неформальна структура
(наявність товариських 
контактів, співробітництва, 
взаємодопомоги, індивіду-
ально психологічні особли-
вості кожного члена колек-
тиву, їх психологічна 
сумісність). 
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Психологічний клімат відображає стан 
внутрішніх відносин в колективі. На його 
формування впливають різноманітні фактори 
(схема 1). 

При визначенні соціально-психологічного 
клімату в колективі слід враховувати не лише 
кожний з вказаних факторів, але також їх 
комплексний вплив у всій їх сукупності.

Результати емпіричного дослідження. 
В нашому дослідженні ми використали такі 
методики: К. Томаса «Діагностика схиль-
ності особистості до конфліктної поведінки»  
та А.Ф. Фідлера «Психологічна атмосфера 
в групі». 

Дослідивши результати за методикою 
К. Томаса можна прослідкувати тенденцію 
схильності студенів до конфліктної поведінки 
та вибір стратегії поведінки в конфліктній си-
туації. Результати за методикою «Діагностика 
схильності особистості до конфліктної по-
ведінки» К. Томаса представлені в таблиці 1. 
Дані наведені за гендерними та кількісними 
значеннями показників за п’ятьма шкалами. 

Таким чином, проаналізувавши результати 
методики ми визначали, що у учасників до-
слідження переважає тип поведінки «Супер-
ництво» – 38 осіб ( 33% від загальної кіль-
кості учасників дослідження), трохи менше 
учасників обирають «Співпраця» – 34 осіб 
(28% від загальної кількості учасників до-
слідження), «Компроміс» – 22 осіб (18% від 
загальної кількості учасників дослідження), 
«Уникнення» – 16 осіб (13% від загальної 
кількості учасників дослідження) та «Присто-

сування» – 10 осіб (8% від загальної кількості 
учасників дослідження). 

Проаналізувавши результати методики за 
сіткою Томаса – Кілмена серед осіб жіночої 
статі ми виявили, що домінуючим стилем по-
ведінки в конфліктній ситуації є «Співпраця» 
яка спрямована на високий рівень урахування 
власних інтересів та інтересів опонента в кон-
фліктній ситуації. На другому місці стиль по-
ведінки «Суперництво» який спрямований на 
високий рівень урахування власних інтересів, 
та на низький рівень урахування інтересів 
опонента. На третьому місці стиль поведінки 
«Компроміс», який спрямований на середній 
рівень урахування, як власних інтересів так і 
інтересів опонента. На четвертому місці стиль 
поведінки «Уникнення», який спрямований 
на низький рівень урахування, як власних ін-
тересів так і інтересів опонента. На п’ятому 
місці стиль поведінки «Пристосування», який 
спрямований на низький рівень урахування 
власних інтересів та високий рівень урахуван-
ня інтересів опонента. 

Серед учасників чоловічої статі ми ви-
явили, що домінуючим стилем поведінки 
в конфліктній ситуації є «Суперництво», який 
спрямований на високий рівень урахування 
власних інтересів та низький рівень ураху-
вання інтересів опонента. На другому місці 
стиль поведінки «Співпраця», який спрямова-
ний на високий рівень урахування, як власних 
інтересів так і інтересів опонента. На третьо-
му місці стиль поведінки «Компроміс», який 
спрямований на середній рівень урахування, 

Таблиця 1
Розподіл учасників дослідження за методикою  

«Діагностика схильності до конфліктної поведінки» К. Томаса
Учасники дослідження Суперництво Співпраця Компроміс Уникнення Пристосування

Дівчата 18 22 12 8 4
Хлопці 20 12 10 8 6

  Таблиця 2
Показник (бали) психологічної атмосфери в групі

Стать Суперництво Співпраця Компроміс Уникнення Пристосування Середнє  
по статі

Хлопці 68.8 78.0 72.5 66.0 67.0 70.5
Дівчата 71.3 73.5 70.5 64.0 69.5 69.8
Середнє  

по стратегії 70.05 75.8 71.5 65.0 68.25 70.15
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як власних інтересів так і інтересів опонента. 
На четвертому місці стиль поведінки «Уник-
нення», який спрямований на низький рівень 
урахування, як власних інтересів так і інтер-
есів опонента. На п’ятому місці стиль пове-
дінки «Пристосування», який спрямований 
на низький рівень урахування власних інтер-
есів та високий рівень урахування інтересів 
опонента.

Дослідивши результати діагностики за ме-
тодикою «Психологічна атмосфера в групі» 
А.Ф. Фідлера з урахуванням стратегій пове-
дінки в конфліктній ситуації та статі учасни-
ків дослідження приведені в таблиці 2.

Проаналізувавши результати методики 
А.Ф. Фідлера за сіткою Томаса – Кілмена 
отримали наступні результати (табл. 3).

Таблиця 3
Показник поведінкових стратегій в групі
Стратегії поведінки Хлопці Дівчата

Індивідуальні дії 66.5 69.5
Сумісні дії 78. 4 72.4
Пасивні дії 67.4 70.4
Активні дії 72.5 71.5

Представимо результати за методикою 
А.Ф. Фідлера та за сіткою Томаса – Кілмена 
в графічному вигляді.

За результатами дослідження ми виявили, 
що стратегії поведінки та оцінка психоло-
гічного клімату пов’язані між собою. Серед 
хлопців та дівчат переважають сумісні та 
активні дії, що демонструє те, що учасники 

у яких переважають спільні дії, будуть на-
магатися вирішити конфлікт разом з іншими 
його учасниками. Якщо в учасників перева-
жають активні дії, то вони будуть намагатися 
конкуруючи або співпрацюючи, розв’язати  
конфлікт. 

Висновки. Психологічний клімат – такий 
психічний стан групи, який відображає осно-
вні особливості її життєдіяльності: емоційний 
(груповий настрій), когнітивний (думки та пе-
реконання) і поведінковий (дії членів групи) і 
неминуче позначається на світовідчутті і сві-
тогляді особистості.

Соціально-психологічний клімат – це ат-
мосфера в колективі, що визначається сукуп-
ністю наступних факторів: тип керівництва, 
ідеологія, культура організації, характер діло-
вих відносин, характер міжособистісних від-
носин, емоційний стан співробітників, харак-
тер відносин співробітників до підприємства і 
підприємства до співробітникам.

Виявлені статеві особливості показників 
психологічної атмосфери в студентському се-
редовищі ( у хлопців показник вище, ніж у ді-
вчат – 70.5 > 69.8).

За показниками методики оцінки психоло-
гічної атмосфери (А.Ф. Фідлера) 83% дослі-
джуваних вважають психологічну атмосферу 
в колективі позитивною. Негативна оцінка 
психологічної атмосфери в колективі поясню-
ється відсутністю взаєморозуміння, взаємопо-
ваги, культури спілкування, дружніх стосун-
ків, задоволеності роботою.

66,5 

78,4 

72,5 

67,4 

69,5 

72,4 
71,5 

70,4 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ДІЇ СУМІСНІ ДІЇ АКТИВНІ ДІЇ ПАСИВНІ ДІЇ 

Хлопці Дівчата 

Рис. 1. Графічний вигляд результатів за методикою А.Ф. Фідлера 
та за сіткою Томаса – Кілмена серед учасників дослідження
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Стратегії поведінки в конфліктній си-
туації визначають значення показників 
психологічної атмосфери – вищі значення 

продемонстрували учасники дослідження, 
які мають сумісні та активні дії (незалежно  
від статі).
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РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ  
У СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

У статті розглядається розвиток музично-творчих здібностей у системі початкової освіти. Пе-
ред учителем музики стоїть важливе завдання – створення сприятливих умов для розвитку твор-
чого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі, починаючи з 
молодшого шкільного віку. Уроки музичного мистецтва покликані допомогти учням розібратися в 
розмаїтті музики, що їх оточує, навчити правильно оцінювати її естетичні якості.

Ключові слова: музично-творчі здібності, творчий потенціал, музичне мистецтво. 

В статье рассматривается развитие музыкально-творческих способностей в системе начального 
образования. Перед учителем музыки стоит важная задача – создание благоприятных условий для 
развития творческого потенциала каждого ученика и его самореализации в учебно-воспитательном 
процессе, начиная с младшего школьного возраста. Уроки музыкального искусства призваны помочь 
учащимся разобраться в разнообразии музыки, что их окружает, научить правильно оценивать ее 
эстетические качества.

Ключевые слова: музыкально-творческие способности, творческий потенциал, музыкальное ис-
кусство.

The article deals with the development of musical and creative abilities in the system of primary educa-
tion. An important task for the music teacher is creating favorable conditions for the development of the cre-
ative potential of each student and his self-realization in the educational process, starting with junior school 
age. The lessons of musical art are designed to help students understand the variety of music surrounding 
them, teach them to correctly assess its aesthetic qualities.

Key words: musical and creative abilities, creative potential, musical art.

Серед найважливіших чинників утвер-
дження нації є її інтелектуальний потенціал, 
який забезпечує функціонування в усіх сфе-
рах суспільного життя. Саме тому сучасне 
українське суспільство турбують проблеми 
творчого розвитку особистості, в тому чис-
лі розвитку музичних здібностей і задатків 
сьогоднішніх дітей. Провідним фактором 
у розв’язанні цих проблем є забезпечення 
нового багатокомпонентного змісту навчан-
ня та виховання, що передбачає створення 
сприятливого духовно-інтелектуального се-
редовища для гармонійного розвитку твор-
чих здібностей і самореалізації кожної дити-
ни. Таким середовищем має стати початкова 
школа, адже діти в ранньому віці емоційні, 
чуттєві, сприйняття навколишнього світу для 
них – основа пізнання і орієнтації в ньому.

Формування творчої, мислячої особистос-
ті – одне з найважливіших завдань сучасного 
закладу загальної середньої освіти. В теорії та 
практиці навчання особливо гостро стоїть пи-

тання про розвиток творчих здібностей учнів, 
залучення їх до художньо-творчої діяльності. 
Важлива роль у цьому належить музичному 
мистецтву. Музика стимулює до творчої ді-
яльності, формує пізнавальні та емоційно- 
мотиваційні функції, розвиває творче мислен-
ня й комунікативність.

У наш час музично-творче виховання, бу-
дучи однією із важливих форм духовного роз-
витку особистості, набуває нового осмислен-
ня й узагальнення. Однак зусилля науковців 
спрямовуються переважно на вдосконалення 
змісту і методів навчання, впровадження су-
часних форм організації роботи з початкової 
музичної освіти та музично-естетичного ви-
ховання школярів, залишаючи поза увагою 
дослідження, пов’язані з розвитком творчих 
музичних здібностей.

Актуальність окреслених проблем зумов-
лює необхідність теоретичного обґрунтуван-
ня цього питання, визначення потенційних 
резервів, закладених у застосуванні методик 
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організації освітньої діяльності молодших 
школярів на уроках музичного мистецтва.

В розробку педагогічних проблем, 
пов’язаних з розвитком творчих музичних зді-
бностей особистості значний внесок зробили 
вітчизняні педагоги Б. Асаф’єв, П. Блонський, 
Н. Гродзенська, Д. Кабалевський, М. Ру-
мер, Г. Рогаль, Н. Сац, Б. Теплов, С. Шаць-
кий, В. Шацька, Б. Яворський та інші. Серед 
праць, в яких розглядалися проблеми музич-
ної психології, психології розвитку музичних 
здібностей, можна виділити роботи Л. Бочка-
рьова, Г. Когана, В. Медушевського, Є. Наза-
йкінського, І. Петрушина, Г. Ципіна. 

Вважається, що здібності – це інди-
відуальні особливості особистості, які є 
суб’єктивними умовами успішного здійснен-
ня визначеного роду діяльності; вони не зво-
дяться тільки до накопичення знань, вмінь, 
навичок; виявляються у швидкості, глибині, 
міцності та тривалості оволодіння засобами і 
прийомами діяльності [2, с. 23].

На сучасному етапі у науковій літературі 
творчість визначається як діяльність, кінце-
вим результатом якої є створення чогось якіс-
но іншого, що вирізняється неповторністю, 
оригінальністю та суспільно-історичною уні-
кальністю. 

Творчість – це продуктивна людська діяль-
ність, здатна породжувати якісно нові матері-
альні та духовні цінності суспільного значен-
ня [3, с. 57]. 

Музичні здібності розглядаються ба-
гатьма авторами як сукупність окремих, не 
пов’язаних між собою «талантів» – музичні 
відчуття та сприймання, музична дія, музична 
пам’ять та музична уява, музичний інтелект 
та музичне почуття – але в основі музичних 
прихильностей лежать сенсорні музичні зді-
бності, які можуть бути виявлені у індивіда 
у пізній мірі та точно виміряні за допомогою 
спеціальних тестів. 

Музичні здібності, їх формування і розви-
ток – одна з найцікавіших проблем, що привер-
тає увагу дослідників протягом багатьох років. 
Методика формування музичних здібностей 
молодших школярів у процесі музичної діяль-
ності як психолого-педагогічна проблема зали-
шається ключовою і для науки, і для практики. 

Б. Теплов в своїй монографії «Психологія 
музичних здібностей» дає дуже аргументова-
ну та диференційовану характеристику осно-
вних музичних здібностей:

1) ладове чуття, або емоційний перцептив-
ний компонент музичного слуху;

2) здатність до слухового уявлення, чи, 
інакше, слуховий репродуктивний компонент 
музичного слуху;

3) музично-ритмічне чуття [6, с. 16-17].
Зазначені здібності складають ядро музи-

кальності. Музикальність тлумачиться авто-
ром як сукупність здібностей, необхідних для 
успішного здійснення музичної діяльності.

Сьогодні музична діяльність дитини роз-
глядається як інтерпретаційно-імпровізаційна 
творчість, що виникає в результаті пізнаваль-
но-пошукового її спрямування й стимулює 
розвиток творчих здібностей дітей. Вона є 
цілісним процесом сприймання – мислення, 
виконання і творення, через який наскрізно 
проходить творчість.

Творчі здібності у процесі музичної діяль-
ності трактуються як такі властивості особис-
тості, що проявляються в творчому стилі ді-
яльності, який передбачає наявність новизни 
й оригінальності як процесі діяльності, так і 
в її результаті. В основі творчих здібностей – 
пізнавальний інтерес до музики, образно-асо-
ціативне мислення, здібність до інтерпретації 
та інтонаційної імпровізації.

Специфіка творчих здібностей школяра 
в психологічному розумінні полягає в тому, 
що учні не відкривають нових законів, явищ, 
зв’язків між ними, а під керівництвом учите-
ля здобувають уміння та навички застосовува-
ти уже відомі знання на практиці. Діяльність 
учня можна вважати творчою, якщо він ви-
являє ініціативу, самостійність, кмітливість, 
вміння швидко оцінювати ту чи іншу ситуа-
цію і орієнтуватись в ній.

У результаті аналізу педагогічної, психо-
логічної, мистецтвознавчої літератури вста-
новлено, що для розвитку творчого потенціа-
лу молодших школярів у музичній діяльності 
необхідно розвивати такі музичні здібності:

 – пізнавальний інтерес до музики; творчу 
уяву і образно-асоціативне мислення; здат-
ність до інтерпретації та імпровізації.
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Дослідити і змоделювати процес розвитку 
творчих музичних здібностей учнів молодшо-
го шкільного віку надзвичайно важко, оскіль-
ки творчий процес відбувається позасвідомо і 
в кожному випадку індивідуально. Але склад-
ність цієї проблеми, як свідчать теоретичні 
дослідження і художньо-педагогічна практика 
(Л. Виготський, С. Рубіншейн, К. Станіслав-
ський, Б. Асаф’єв, С. Шацький, Б. Яворський) 
не знімає необхідності і можливості свідомо-
го впливу на механізми формування музичної 
культури.

Розвиток творчих умінь та навичок учнів 
на уроках музичного мистецтва ґрунтується 
на формуванні основних компетенцій, а саме:

- когнітивних (пізнавальних) – через чут-
тєво-емоційне сприйняття творів мистецтва; 
уміння бачити і відчувати навколишній світ 
за допомогою мистецьких образів; виявлення 
пізнавальної активності; формування цінніс-
них орієнтацій у сфері музичного мистецтва;

- креативних (творчих) – через розвиток 
асоціативно-образного мислення, як необ-
хідної умови творчого розвитку завдяки ви-
явленню та активізації фантазії, уяви учня 
у створенні ним власних образів у художньо- 
творчій діяльності; 

- комунікативних – через формування 
сприйняття мови мистецтва як форми міжосо-
бистісного спілкування; розуміння почуттів 
інших людей, розмаїття творчих проявів, ба-
чень дійсності;

- світоглядних – через сприйняття ціліс-
ної картини світу за допомогою мистецтва, 
здатність цінувати національну самобутність 
і культурну спадщину України як складову 
загальнолюдської культурної скарбниці; від-
криття, творче самовираження, визначення 
власного місця та усвідомлення неповторнос-
ті та унікальності іншого;

- методологічних – через формування у шко-
лярів високої пізнавальної культури, уміння 
визначити мету власної творчої діяльності, ор-
ганізацію та способи її досягнення; здатність 
до самоаналізу, самооцінки та самонавчання.

Одним із способів формування і розвитку 
творчих музичних здібностей як особистісної 
якості на уроках художньо-естетичного циклу 
є виконання творчих завдань, які передбачають 

комплексне використання таких видів мисте-
цтва, як: музика, література, образотворче мис-
тецтво, які викликають емоції, спонукають до 
творчого мислення, розширюють пізнавальні 
інтереси, розвивають творчу уяву, фантазію.

Розвиток творчих музичних здібностей 
має здійснюватись на основі інтенсивного на-
буття учнями знань і певних умінь в рамках 
програми і теми уроків у двох напрямах: роз-
виток відповідних навчальних знань, умінь 
і практичних навичок; формування творчих 
музичних здібностей.

На уроках музичного мистецтва особли-
ве значення має активне засвоєння музичної 
грамоти, оволодіння навичками сприйняття, 
зокрема музичного, і накопичення виконав-
ського досвіду.

У формуванні тих чи інших музичних 
вмінь та навичок учнів молодших класів важ-
ливо враховувати наступне: 

1. Молодші школярі вже мають певний до-
свід спілкування з музикою.

У них з’являються улюблені пісні, танці, 
ігри; вони здатні мотивувати свої музичні впо-
добання, виявляти певні художні інтереси.

2. У дітей помітними стають вияви музич-
них здібностей, особливо у сфері мелодійного 
слуху. Вони можуть впізнати знайому пісню, 
визначити характер музики. В них поступово 
налагоджується вокально-слухова координа-
ція, диференціюються слухові відчуття. Біль-
шість дітей здатна розрізнити високі і низькі 
звуки в інтервалах квінти, кварти, терції.

3. У сприйманні музики можливості  
дітей молодшого шкільного віку досить ши-
рокі: їм доступні такі основні жанри, як: піс-
ня, танець, марш, близька музика зображаль-
ного характеру.

4. У співі можливості дітей залежать від 
попередньої музичної підготовки: їх співаць-
кий діапазон може складатися від кількох зву-
ків до октави і більше. Водночас у всіх дітей 
голосовий апарат ще не сформований, тендіт-
ний, змикання голосових зв’язок крайове. Це 
вимагає обережного і послідовного розвитку 
діапазону голосу, обмеження сили звучання.

5. У сфері творчої діяльності молодші 
школярі беруть активну участь в ігрових та 
творчих формах роботи на уроці, вони легко 
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відгукуються на різні творчі завдання, можуть 
імпровізувати на заданий образ, створювати 
ритмічні і мелодичні імпровізації на дитячих 
музичних інструментах, інсценізувати знайо-
му пісню або інструментальну п’єсу зобра-
жального характеру тощо.

Підкреслимо, що в межах означених 
можливостей у молодших школярів спосте-
рігаються значні індивідуальні відмінності, 
пов’язані з фізіологічними особливостями, 
станом здоров’я, умовами життя і вихован-
ням, наполегливістю, індивідуальними на-
хилами та здібностями. Від своєчасного 
урахування вчителем цих індивідуальних 
особливостей дітей залежить успіх їх музич-
ного виховання.

Отже, одне з головних завдань вивчення 
музики учнями початкової школи полягає в 
тому, щоб навчити їх не тільки спостерігати й 

емоційно сприймати те чи інше явище, тобто 
не лише слухати та чути музику, а й розмір-
ковувати про неї, висловлювати свої думки та 
враження, переживання.

Саме тому перед учителем музики стоїть 
важливе завдання – створення сприятливих 
умов для розвитку творчого потенціалу кож-
ного учня та його самореалізації у навчально-
виховному процесі, починаючи з молодшого 
шкільного віку.

Таким чином, уроки музичного мисте-
цтва покликані допомогти учням розібратися 
в розмаїтті музики, що їх оточує, навчити пра-
вильно оцінювати її естетичні якості. Музика, 
як і будь-яке мистецтво, не піддається точно-
му аналізу, тому слід привчати учнів мислити, 
переконливо викладати й доводити свої дум-
ки, з повагою ставитися до точки зору співбе-
сідників в розмові про музику.
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ПСИХОЛОГІЧНI МЕХАНІЗМИ СПАДКОЄМНОСТІ ПОКОЛІНЬ 
У ХОДI НАВЧАННЯ ОФІЦЕРІВ У ВНЗ

Стаття розкриває психологічні механізми спадкоємності поколінь в ході навчання офіцерського 
складу для готовності дій у бойових умовах з урахуванням сучасних підходів ведення гібридної війни.

Врахування психологічних аспектів спадкоємності поколінь та їх внутрішню систематизацію 
підвищить якість відбору та підготовку майбутнього офіцерського складу, що в свою чергу підвищить 
ефективність дій командира в сучасному бою.

Ключові слова: психологічні механізми спадкоємності поколінь, мотивація, громадськість, досвід.

Статья раскрывает психологические механизмы преемственности поколений в ходе обучения 
офицерского состава для готовности действий в боевых условиях с учетом современных подходов ве-
дения гибридной войны.

Принятие во внимание психологических аспектов преемственности поколений и их внутреннюю 
классификацию повысит качество отбора и подготовки будущего офицерского состава, что в свою 
очередь повысит эффективность действий командира в современном бою.

Ключевые слова: психологические механизмы преемственности поколений, мотивация, граждан-
ственность, опыт. 

The article reveals the psychological mechanisms of continuity of generations during the training of 
officers to prepare for action in combat conditions, taking into account modern approaches to hybrid warfare.

Taking into account the psychological aspects of succession of generations and their internal 
systematization will increase the quality of selection and training of the future officer, which in turn will 
increase the effectiveness of the actions of the commander in the modern battle.

Key words: psychological mechanisms of succession of generations, motivation, public, experience.

Постановка проблеми. Сучасні умови ве-
дення бойових дій в особливий період, вима-
гають перегляду питань відбору та підготовки 
командного складу, організації бойових дій, 
особливо дій командного складу для прийнят-
тя ефективних військових рішень.

Одним із напрямків підготовки команд-
ного складу для Збройних Сил України здій-
снюють вищі військові навчальні заклади на 
факультетах підготовки офіцерів запасу.

Виникають актуальні питання мотивації 
молоді до навчання, професійного відбору, 
передачі знань та опанування ними як профе-
сійних фахівців, готових до ведення бойових 
дій для захисту суверенності Держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За даними літератури, періоду старшої юнос-
ті притаманний особливо активний розви-
ток світогляду, смисложиттєвих цінностей та 
свідомості (А.В. Массанов, Т.М. Титаренко, 
М.І. Томчук). Саме в цьому віці особистість 
стикається з проблемами самоствердження як 

майбутнього професіонала, самоздійснення 
у просторі подальшого життєвого шляху, що 
вказує на його значення для процесів особис-
тісного становлення. 

На необхідність дослідження особистос-
ті майбутніх офіцерів вказують ряд авто-
рів (Е.А. Афонiн, М.Й. Варій, О.І. Воронов, 
С.М. Гречко, М.С. Корольчук, Г.В. Ложкін, 
О.А. Матеюк, М.О. Морозов, Т.І. Олійник, 
В.Б. Осіпов, Є.М. Потапчук та ін.), оскільки 
розвиток професійної самосвідомості, який 
активно відбувається під час навчання у ви-
щому військовому навчальному закладі, тісно 
пов’язаний з особистісними трансформація-
ми та новоутвореннями.

Аналіз психологічних чинників становлен-
ня майбутнього офіцера, таких як ціннісні орі-
єнтації (О.Ф. Хміляр, С.О. Скляров), військо-
ве покликання (Г.І. Фінін), кар’єрні орієнтації 
(А.П. Поплавська) вказує на значущість моти-
ваційно-особистісних детермінант і необхід-
ність психологічного супроводження процесу 



197

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

підготовки захисників країни (Т.Т. Чегі та ін.). 
При цьому, подальшого вивчення потребує 
питання про зовнішні та внутрішні чинники 
особистісного становлення майбутнього офі-
цера, що найбільш актуально у прикладному 
військово-професійному аспекті. Розвитку 
професійних якостей офіцера приділено в ро-
боті В.А. Ройляна, Б.П. Бахреева [1; 2].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується стаття. 
В теперішній час у суспільстві, яке постійно 
піддасться впливу з боку засобів інформацій-
ної боротьби, масової інформації, все біль-
шим поділом маргінальних верств населення 
та прошарків між ними, набуває значення 
відновлення та створення відповідних меха-
нізмів регуляції спадкоємності поколінь, як 
фактор еволюційного урегулювання, утри-
мання та підвищення традицій, моральності, 
громадськості молоді.

Постійний вплив геополітичного просто-
ру, зміна підходів у вихованні молоді вимагає 
здійснювати корекцію в підходах щодо супро-
водження навчання майбутніх офіцерів з ура-
хуванням спадкоємності поколінь.

Постановка задачі та її розв’язання. По-
дії на сході України від особистості майбут-
нього офіцера, вимагає унікальної здатності 
здійснювати вибір, усвідомлюючи ряд ви-
мог, у вкрай складних умовах. До таких умов 
відносяться висока відповідальність вибору, 
необхідність врахування важко порівнянних 
факторів, неявних, неструктурованих аль-
тернатив, в ситуаціях високої невизначе- 
ності, при значних емоційних навантажен-
нях на психіку, в умовах дефіциту часу і 
прогнозу можливих наслідків. Особистість, 
що виконує поставлені бойові завдання, 
приймаючи рішення у бойових умовах 
та нестабільності обстановки, спрямовую-
чої свою активність на самореалізацію, са-
моактуалізацію – потребує якісного підбору 
та навчання. 

Об’єктом нашого дослідження стало ста-
новлення особистості студентів – майбутніх 
офіцерів, їх взаємовідносини з навколишнім 
світом їх прагнення та бажання.

Встановлений зв’язок між спадкоємністю 
поколінь і громадянськістю як інтеграційною 

характеристикою особистості майбутнього 
офіцера.

Предметом дослідження є психологічні 
механізми спадкоємності, що проявляють 
себе у процесі взаємодії юнаків та виклада-
чів – наставників. 

Метою нашого дослідження стало ви-
явлення психологічних механізмів спадкоєм-
ності поколінь в умовах підготовки майбутніх 
офіцерів у вищому навчальному закладі, що є 
дієвими соціальній ситуації розвитку держави 
та їх вплив на військово-патріотичне вихован-
ня молоді.

Виклад основного матеріалу. Участь 
у дослідженні приймали студенти Одеського 
національного університету імені І.І. Мечни-
кова, які навчаються на факультеті підготовки 
офіцерів запасу Військової академії м. Одеса, 
викладачі Військової академії м. Одеса, офі-
цери призвані з запасу по мобілізації, що при-
ймали участь в антитерористичної операції 
(АТО).

Особи, які були залучені до досліджен-
ня, були обмеженні, але коло у подальшому  
дослідженні можливо значно розширити 
з врахуванням осіб, що приймали участь у бо-
йових діях.

За авторською класифікацією, коло осіб, 
які знаходились на території проведення АТО, 
розділяються на наступні категорії:

1. Учасники бойових дій (комбатанти):
- військовослужбовці строкової служби 

(рядові, сержанти, старшини);
- військовослужбовці служби за контрак-

том (рядові, сержанти, старшини);
- офіцери «кадру» які закінчили ВНЗ 

за програмою підготовки – курсант;
- офіцери «кадру» які закінчили ВНЗ 

за програмою підготовки офіцерів запасу;
- офіцери призвані по мобілізації з запасу 

за викликом;
- офіцери призвані по мобілізації з запасу 

у добровільному порядку;
- військовослужбов0ці служби за контрак-

том (рядові, сержанти, старшини) призвані по 
мобілізації з запасу за викликом;

- військовослужбовці служби за контрак-
том (рядові, сержанти, старшини) призвані по 
мобілізації з запасу у добровільному порядку.
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- командний склад підрозділів СБУ, полі-
ції, прокуратури;

- рядовий склад підрозділів СБУ, поліції, 
прокуратури.

2. Учасники бойових дій (не комбатанти):
- працівники Збройних Сил України без 

досвіду військової служби;
- працівники Збройних Сил України з до-

свідом військової служби.
- командний склад підрозділів, які до-

бровільно створені та виконують бойові  
завдання;

- рядовий склад підрозділів, які добровіль-
но створені та виконують бойові завдання.

3. Особи які знаходяться в зоні бойових дій 
(не комбатанти):

- журналісти;
- волонтери;
- підрозділи ДСНС України;
- лікарі, санітари інший медичний склад.
4. Інші особи, які знаходяться в зоні бойо-

вих дій вимушено (не за бажанням):
- місцеві мешканці [3, с. 23-24].
Методи нашого дослідження: спостере-

ження, тест Дж. Келлі, психомалюнок, опиту-
вання, аналіз біографічних даних.

За допомогою тесту (Дж. Келлі) в ході до-
слідження встановили відповідні позитивні 
ставлення до відповідних осіб тесту, визначе-
них аналізом тріад (Ю.М. Забродин), у відпо-
відних конструктах та при визначенні відпо-
відних елементів осіб.

Важливим фактором до військової діяль-
ності студентів є мотивація.

Мотив – те, що спонукає до діяльності 
і надає їй специфічні риси у виборі засобів 
досягнення мети. Мотивами можуть бути 
потреби, інтереси, емоції, переконання та 
ідеали. Різноманітність діяльності породжує 
різноманітність мотивів. Залежно від наявних 
мотивів працівники по різному ставляться 
до діяльності. Операційний підхід включає 
аналіз діяльності з точки зору її моторних 
компонентів. Мета, на досягнення якої спря-
мовується діяльність людини є віддаленою, 
тому досягнення її складається з послідовно-
го розв’язування людиною ряду ситуативних 
завдань, які постають перед нею під час руху 
до цієї мети [4, с. 19].

У формуванні мотивів та класі цінностей 
ми визначили що важливе місце у формуванні 
життєвих цінностей юнаків займають бабуся, 
дідусь, самий поважний представник роду 
в минулому, педагог, Людина, в присутності 
якої відчуваю незручність. Конструктивним 
змістом яких респонденти вкладали і біль-
ше займали такі якості як чесність, мудрість, 
справедливість, щедрість.

В меншій мірі бачать себе як майбутніх 
офіцерів, а себе ще не вважають носіями та 
спадкоємцями життєвих цінностей.

З повагою та зацікавленістю ставляться 
до офіцерів, що приймали участь в антите-
рористичної операції (АТО). Існує проблема-
тика передача бойового досвіду не тільки від 
викладачів та наставників, а від офіцерів які 
приймали участь у бойових діях. Як правило 
офіцери у бойових діях, що призвані по мобілі-
зації отримують великий бойовий досвід, який 
можливо передавати товаришам по службі, а 
також студентам – майбутнім офіцерам. У разі 
звільнення по закінченню контракту за мобі-
лізацією існує загроза втрати даного досвіду.

Клас авторитетів згідно нашого дослі-
дження можливо визначити старших пред-
ставників роду, дитини та внуків, як прагнен-
ня в досяжності найкращого майбутнього, та 
людей в яких були перервані зміни в спадко-
ємності поколінь. Конструктивний зміст який 
вкладали респонденти підсвідомо займали 
такі основні якості як моральність, чесність, 
доброта, розум, вимогливість, привітливість 
та активність.

Як і в попередньому класі ставлень важ-
ливе значення у юнаків займає сім’я, як 
представники роду старших поколінь так і 
безпосередньо батьки в меншій мірі батько, 
пов’язано з тим що кількість розводів зростає 
дитина залишається з матір’ю майже в серед-
ньому вік дитини до 10 років, а безпосередній 
вплив батька вже за рахунок цього значно зни-
жується та відповідно роль дідуся та бабусі, 
які як правило не втрачають зв’язок з онуком, 
зростає як еквівалент.

На формування ставлень значно впливає 
викладач. Відповідно бажання допомогти 
ближньому, який потребує допомоги, та вну-
трішню тривогу перед незнайомою людиною, 
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та якої не подобаєшся формує займає увагу 
юнаків, формує відповідний клас ставлень. 
Конструктивним змістом стали якості: відвер-
тість, доброзичливість, надійність, чуйність.

В класі близьких у юнаків важливе значен-
ня набуває високе ставлення до себе, матері, 
батька, сестри, педагогів, високоморальних 
людей та щасливих людей. Конструктивне 
значення набули: коханий, розумність, відвер-
тість, відданість .

У клас сім’ї в формуванні ставлень, при-
ймають участь брати, представники роду, 
в деякій мірі коханні, начальники та настав-
ники. Конструктивними якостями стали: до-
брота, чесність, порядність, адекватність, чут-
ливість, духовність, урівноваженість.

На формування класу орієнтації на настав-
ництво у відносинах даного напрямку відігра-
ють в першу чергу друзі, потім члени роди-
ни, педагоги, наставники. Конструктивними 
якостями при цьому стали: вміння вислухати, 
впевненість, гордість.

В класі особистісної ідентифікації юнаки 
порівнюють себе в першу чергу з викладачем, 
високоморальною і щасливою людиною, став-
лять себе на місце матері та батька, з дідусем, 
начальником, високопрофесійною людиною. 
Конструктивний зміст який вкладали респон-
денти підсвідомо займали такі якості як поро-
зуміння, мудрість, розсудливість, чесність. 

Юнаки в класі ідентифікації з попереднім 
поколінням частіше порівнюють себе з дру-
зями, які відповідно старше за них самих, 
з представником роду, високопрофесійними 
людьми, начальниками, педагогами, високо-
моральними людьми та щасливими людьми. 
Ключовим змістом даного класу набули такі 
поняття як оптимістичність, щедрість, актив-
ність, мудрість.

У класі загроз визиває тривожність, але 
у позитивному сенсі, так значну роль в цьому 
процесі відіграє начальник, друг, високомо-
ральна людина, людина, про яку можна ска-
зати: успадкувала найкраще у попередників.

Ключовим змістом даного класу набули 
такі поняття як поважність, мужність, рішу-
чість, все охоплення.

В класі конструктивної ідентифікації по 
лінії минуле – сьогодення виділяється роль 

батька, матері в синтезі брат, сестра. Немало 
важливе значення відіграють друзі, началь-
ник, успішні і високоморальні люди. Ключові 
поняття даного класу: веселість, відповідаль-
ність, мужність, успішність.

У класі ідентифікації з наступним поколін-
ням по лінії сьогодення – майбутнє виділяться 
роль батька та наставника, незважаючи на те 
що юнаки ще не приділяють уваги нащадкам 
та не в повній мірі ідентифікують себе на роль 
батька. Конструктивні поняття: доброта, чес-
ність, врівноваженість, відвертість, уваж-
ність, завзятість, швидкість мислення.

Клас конструктивної спадкоємності при-
торкається до різних імен в порівнянні та 
виділяється взаємопов’язаності з батьком, 
бабусею, коханою, наставником, педагогами, 
ідеальними нащадками. Конструктивні по-
няття: сучасність, мужність, музикальність, 
працьовитість.

У класі негативної спадкоємності визнача-
ється роль сестри, друга, начальника, людина, 
що з невідомих причин незлюбила , людина, 
яку жалію , людина, про яку хотіли б дізна-
тися більше. Ключовим змістом даного класу 
набули такі поняття як гордість, духовність, 
взаємовідданість, непоспішність.

В класі мотивації досягнень відіграють 
роль бабуся, людина, про яку хотіли б дізна-
тися більше, брат, сестра, кохана, колишній 
друг, педагоги, людина, в присутності якої 
відчувається незручність, людина, про яку 
можна сказати: успадкувала найкраще у по-
передників, що відображається в ставленні до 
майбутніх дітей та внуків. Конструктивні по-
няття: відповідальність, духовність. Гордість, 
взаемоповажність.

Клас потреб співвідноситься з представ-
ник роду у сьогоденні, успішні люди, мати, 
бабуся, колишній друг. Ключовим змістом 
даного класу набули такі поняття відповідаль-
ності, відвертість, практичність. пунктуаль-
ність, зичливість, заможність мислення.

У класі гарного ставлення юнаки в першу 
чергу поважно ставиться до самого себе – я, 
самих поважних представників роду та лю-
дей, про яку можна сказати: успадкувала 
найкраще у попередників та, про яку можна 
сказати: нею спадкоємність перервана. Кон-
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структивний зміст понять підкреслений таки-
ми поняттями, як організаційність, само по-
важність, рівноважність, довіра, серйозність, 
результативність.

Клас компенсацій приділяє увагу зосеред-
ження на поєднанні себе та матері, в деякій 
мірі з людиною яка з якихось причин незлю-
била. Визначений Конструктивний зміст по-
нять: інтелектуальність, доброта, м’якість, 
врівноваженість, безхитрісність.

В класі приятелів педагоги відіграють 
більшу позицію, в менші мірі предки, ко-
лишній друг, успішна людина. Визначений 
конструктивний зміст понять: порядність, 
перспективність, щедрість, життєрадісність 
безхитрісність.

Конструктивними якості які порівнювали 
респонденти в наш час мають «двояке» тлума-
чення, «змінюються», їх зміст може включати 
інші поняття ніж в минулому. Це хитрість, ді-
яти за холодним розрахунком, гордість, від-
вертість, безхитрістність, довірливість не за-
вжди можливо назвати позитивними якостями 
людини, але в даний час такі якості в деякій 
мірі допомагають більш рішуче діяти в житті. 

Процес формування громадянської свідо-
мості та самосвідомості молоді, порівняно 
з представниками середнього і старшого по-
коління, має сьогодні значні відмітні особли-
вості. З одного боку, молоді легше приймають 
і засвоювати новітні реалії, не вдаючись до 
зламу ідеологічних стереотипів, які в неї ще 
не встигли сформуватися. З другого – сучасна 
молодь виростає в якісно нових політичних, 
економічних і ідеологічних умовах, які пе-
редбачають здійснення свідомого особистого 
вибору з-поміж широкого спектру позицій та 
забезпечують саму можливість такого вибору. 
Ця ситуація має не лише політичне чи ідео-
логічне значення. Вона принципово змінює 
психологію набуття особистістю власного по-
літико-ідеологічного досвіду, формування її 
громадянських позицій, громадянської свідо-
мості та самосвідомості.

При дослідженні питання є важливим, 
якою мірою і яким чином студенти світогляд-
но ідентифікуються з різними соціальними 
групами. Тут має місце ідентифікація не лише 
ідеологічна, але й, чи не більше, психологіч-

на. Виявлено, що найближчими для студентів 
є світоглядні орієнтації їхніх колег, меншою – 
усього суспільства. Така ідеологічна віддале-
ність студентів від соціуму зумовлює деяке 
зниження їхньої психологічної здатності до 
відчування в умонастрої широких верств на-
селення. Ця особливість може мати багато 
різних пояснень, серед яких, по-перше, те, що 
виростає нове покоління громадян, які інакше 
бачать дійсність та інакше ставляться до неї, 
по-друге – що відстань між інтелектуальними 
і не інтелектуальними прошарками в сучас-
ному українському суспільстві є досить зна-
чною та, імовірно, надалі збільшуватиметься. 
З огляду на останнє реальною видається не-
безпека ще більшого, ніж дотепер, нерозумін-
ня та відчуження між елітарними групами і 
широкими масами в майбутньому. Взаємодія 
педагога і студента, що мають спільний фах є 
тим полем, де може розвиватися успадкування 
позитивних ідей і взаємний обмін інформації.

Відтак можна висунути, що українське 
студентство досить успішно виконує функцію 
громадянської соціалізації «всередині» себе 
самого як монолітної соціальної групи, але 
не посідає в суспільстві того вагомого місця, 
на яке могло б заслуговувати при ефективній 
взаємодії з наставниками в просторі успад-
кування досвіду поколінь. Тому видається 
доречним привернути увагу до потреби фор-
мування в молодих громадян, особливо сту-
дентів майбутніх офіцерів, орієнтації на до-
свід наставників у діяльності, спрямованій на 
прагнення зробити якомога більше для країни 
як істотної психологічної характеристики гро-
мадянськості.

У повсякденному житті студентів війна на 
сході України відбувається як те, що не існує 
в реальності. В процесі дослідження мотива-
цію до служби значною мірою здійснювали 
корекцію шляхом проведення вечорів з офіце-
рами, що приймали участь в антитерористич-
ної операції. 

Завдяки програмі сприяння особистісному 
становленню майбутніх офіцерів у вищому 
військовому навчальному закладі, яка пред-
ставляє психологічний супровід процесу осо-
бистісного становлення майбутніх офіцерів 
на етапі їх професійної підготовки у вищому 
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військовому навчальному закладі, мотивація 
до служби та виконання обов’язків у майбут-
ніх офіцерів значно переглянута у позитивну 
сторону [5].

Розроблена програма мала на оптимізувала 
стратегії особистісного становлення майбут-
ніх офіцерів, і головне, орієнтацію майбутніх 
офіцерів на вдосконалення в цьому напрямку. 
Програма реалізовувалася впродовж всіх кур-
сів підготовки майбутніх офіцерів протягом 
2015-2018 років у структурі навчально-вихов-
ного процесу, як психологічний супровід, на 
заняттях, які передбачені у формі інформацій-
них повідомлень, на виховних годинах з офі-
церами – учасниками АТО, при викладанні 
дисциплін гуманітарного та соціально-еконо-
мічного циклу, в межах діяльності наукового 
гуртка. Через систему форм індивідуальної і 
групової роботи засобом виконання творчих 
вправ, моделювання проблемних ситуацій, 
у творчій взаємодії студентів та наставників, 
завдяки реалізації програми сприяння про-
цесу особистісного становлення, виконанню 
навчально-професійних завдань в умовах 
сприяння особистісному удосконаленню оптимі-
зувались стратегії особистісного становлення.

Робота у теоретичному модулі здійснюва-
лася завдяки ознайомленню з основами теорії 
особистісного становлення.

Вплив навчального закладу, педагогічного 
колективу виступив головним зовнішнім соці-
ально-психологічним чинником особистісно-
го становлення. Орієнтація на удосконалення 
в просторі особистісного становлення розви-
валась при контакті зі значущою персоною 
(наставником, товаришем з навчання) через 
механізм відображеної суб’єктності як фор-
ми ідеального прояву однієї людини в житті 
іншої. Оскільки неспрямований вплив осо-
бистості на інших людей є джерелом влас-
ного значення, через регулювання характеру 
взаємовідносин у колективі товаришів та пе-
дагогів вищого навчального закладу актуалі-
зувалась інтеграція особистості у військовий 
колектив як соціальний організм, життєдіяль-
ність якого спрямована на професійний за-
хист країни. В процесі спільної командної 
діяльності здійснювалась єдність механізмів 
адаптації і індивідуалізації, інтеграція як змі-

нення життєдіяльності інших людей, здій-
снення «духовних внесків» в спільне життя та 
їх прийняття оточуючими і тим самим ствер-
дження в інших людях, що є значущим джере-
лом нових смислів буття. 

Внутрішні чинники особистісного станов-
лення актуалізувалися через підвищення гро-
мадянськості, розвиток професійно важливих 
якостей особистості, оптимізацію виконання 
студентами навчальних завдань та сфери їх 
взаємодії у колективі, розвиток інтернального 
локусу контролю та рефлексії. 

Особистісне становлення майбутнього офі-
цера як психологічна реальність об’єктивує 
факт, що будь-яка практична, комунікатив-
на чи пізнавальна дія виступає одночасно 
в двох напрямках: з одного, вона є операці-
єю, пов’язаною з об’єктивною стороною ак-
тивності у діяльності, фіксує функціональні 
здобутки особистості; з іншого – виражає 
суб’єктивне ставлення суб’єкта, визначає сенс 
вчинків і дій, і є його особистісним надбанням. 
Актуалізація рефлексивних складників само-
свідомості майбутнього офіцера (особистіс-
на рефлексія, зміст уявлень про Я, механізми 
диференціації та ідентифікації) слугують під-
ґрунтям для розвитку адекватної ідентичності, 
виступають важливим чинником формування 
індивідуальної системи ціннісних орієнтацій 
майбутнього офіцера, позиції її захисника кра-
їни у світі. Завдяки здатності впорядковувати 
події власного життя, адекватно відобража-
ти у своїй свідомості динаміку етапів життя, 
юнак набуває відчуття самототожності, жит-
тєвої перспективи, чіткого уявлення про Я в 
єдності минулого-теперішнього-майбутнього. 
Перехід від керування мотивацією навчаль-
но-професійної діяльності студентів зовні до 
керування ними власною мотивацією захисту 
країни в процесі особистісного становлення 
забезпечує якісний стрибок процесу профе-
сійної підготовки майбутнього офіцера [6].

Встановлені наступні закономірності: по-
зитивному ставленню особистості до профе-
сійних та бойових традицій сприяє: турбота 
батьків про патріотичне виховання і освіту; 
наявність відповідного духу юнацького спів-
товариства; демократичність та суспільно-на-
укові та бойові традиції навчальних закладів. 
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Випускники студенти, що були успішними 
в навчанні, але не аналізували сфери взаємо-
відносин на рівні особистісної значущості, 
навіть при наявності керівних посад, вияви-
ли обмежений життєвий досвід в управлінні 
складними ситуаціями, зокрема, підтриман-
ня дисциплінованості у підрозділі та іншими 
сферами життя підрозділу, ввіреного в їхнє 
керівництво, що мало вплив на загальну 
успішність їх кар’єрного сходження і опосе-
редковано виявило себе в розчаруванні обра-
ним життєвим шляхом. 

Таким чином ми дійшли висновку, що сама 
по собі професійна підготовка без достатньо-
го «знання життя» обмежує кар’єрний зріст 
людини за рахунок особистісної складової, – 
нерозвинутих якостей, в першу чергу вольо-
вих, – таких як самостійність, рішучість, на-
полегливість. 

Поряд з інтересом до сфери взаємовідно-
син, розвиток професійно необхідних якос-
тей в студентські роки і початкова практика 
керівництва людьми в період стажування на 
первинних командирських посадах (командир 
підрозділу) закладають фундамент наступної 
кар’єри керівника. Ці самі якості без інтересу 
до сфери взаємовідносин, спілкування у ко-
лективі і проблем боротьби з порушеннями 
дисципліни обумовлюють успіх в інших сфе-
рах життя, що не пов’язані з вихованням під-
леглих та їх організацією.

Такий аналіз спонукає до проведення 
спеціальної роботи з студентами успішними 
в навчанні, але які не цікавляться проблема-
ми управління людьми, що має розширити їх 
особистісний досвід і спонукати до спеціаль-
ного аналізу складних педагогічних ситуацій 
службового життя.

Висновки. В результаті наших досліджень 
ми дійшли наступних висновків: вік старшої 
юності є сензитивним для наслідування кра-
щих традицій минулих поколінь. Юнацький 
негативізм, характерний для цього віку є осно-
вою критичного ставлення до своїх рідних 
батьків і наставників завдяки тому що вперше 
людина стає здатною більш-менш об’єктивно 
оцінити досвід попередників. Спостерігається 
тенденція більшої сензитивності між тими на-

ставниками, які підходять студентам за віком 
у діди, ніж у батьки. Потребує особливий під-
хід до роботи зі студентами у цьому напрямку.

Разом з тим, сензитивність до спадщини 
попереднього покоління студентів спостері-
гається у тих юнаків, які мають яскраві вра-
ження дитинства відносно взаємодії з члена-
ми своєї родини, змістом якої була передача 
досвіду героїчного минулого. На тлі цих, зде-
більшого, емоційних вражень у дитинстві і 
виникає пізнавальна спрямованість юнака 
на  сприйняття професійності у віці навчання 
у навчальному закладі.

Потяги до успадкування кращих тради-
цій військової майстерності спостерігаються 
у тих юнаків, які були членами організацій, 
будь-якого колективу, поєднаною метою якого 
була діяльність громадянської спрямованості 
(слідопити чи «бойскаути», історичний по-
шук, інші види виховної патріотично-військо-
вої діяльності).

Тому незважаючи на значущість зусиль 
навчального закладу у напрямку розвитку 
успадкування кращих професійних традицій 
та особистісних взаємозв’язків, особливого 
значення набувають до вузівська діяльність 
родини та державна підтримка організацій, 
змістом яких є військово-патріотичне вихо-
вання молоді, як перспективного напрямку ді-
яльності держави.

Напрямки подальших досліджень. По-
дальшим напрямком дослідження, але на 
основі більш глибокого аналізу, може стати 
розробка методик для обґрунтування психофі-
зіологічного відбору молоді для навчання на 
відповідних військових спеціальностях, для 
найбільш якісного використання особистих, 
фізичних, психічних спроможностей молоді.

Другим етапом даного напрямку можливе 
втілення професіограм військових спеціаль-
ностей, для випускників навчальних закладів 
з відповідною корекцією для ефективного ви-
користання у військах.

Третім етапом, можливе створення дер-
жавної програми роботи ветеранів АТО, щодо 
передачі отриманого бойового досвіду сту-
дентам – майбутнім офіцерам, що навчаються 
за програмою підготовки офіцерів запасу.
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