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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ У 
СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 
Анотація. У статті здійснений теоретичний аналіз соціально-психологічної адаптації студентів у 

сучасному освітньому просторі. Представлено результати емпіричного дослідження. Зроблено висновок щодо 
наявності соціально-комунікативних труднощів у відносинах студентів з однолітками. Окреслено перспективу 
подальшої роботи, яка полягає у підготовці програми соціально-психологічного тренінгу з проблеми адаптації 
студентів-першокурсників до навчання у закладі вищої освіти. 

Ключові слова: адаптація, розвиток особистості, соціально-психологічна адаптація, чинники 
адаптації, труднощі адаптації.  

 

Постановка проблеми. Бурхливі соціально-економічні перетворення, накопичення 

нових знань у різних галузях науки, вдосконалення процесів виробництва, стрімка 

інформатизація суспільства - все це породило нові вимоги до людини. Сучасному 

суспільству необхідні люди, здатні не тільки співіснувати з навколишнім середовищем, але і 

реалізовувати свій внутрішній потенціал у ньому.  

Однак більша частина сучасної молоді нездатна пристосовуватися і розвиватися в 

умовах мінливої дійсності. Проблема дезадаптації молоді особливо актуальна, коли мова йде 

про майбутнє фахівця. Саме від того, як підготовлений молодий фахівець буде залежати 

рівень його професійної діяльності, а, отже, рівень виконуваної роботи.  

В даний час проблема адаптації студентів на початковому етапі професійної підготовки 

займає одне з центральних місць у психолого-педагогічних дослідженнях. Це обумовлено 

тим, що система освіти у закладах вищої освіти виявилася непідготовленою до 

трансформацій суспільного життя, коли одні лише знання у традиційному розумінні не 

можуть виступати в якості засобу успішної адаптації вчорашніх школярів.  

У своєму дослідженні ми розглядаємо адаптацію в контексті соціалізації особистості, 

процесу, який дозволяє людині придбати новий статус студента майбутнього фахівця. Від 

того, як довго за часом і по різних причинах відбувається процес адаптації, залежать поточні 

і майбутні успіхи студентів, процес їх професійного становлення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Аналіз наукової літератури вказує на те, що 

питання адаптації студентів до умов навчання у закладах вищої освіти займає одне з 

провідних місць у дослідженнях щодо проблем формування особистості майбутнього 

9 
 



Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
фахівця. Так, теоретичні питання адаптації розроблені В. Петровським, А. Мудриком, 

загальні проблеми соціальної адаптації особистості, як специфічної форми соціальної 

активності, представлені в працях Б. Ананьєва, Г. Балла, Ю. Гана, Л. Виготського та ін. 

Адаптація особистості є необхідним процесом перетворення індивіда в повноправного, 

активного члена соціальної групи. Відносна завершеність процесу соціальної адаптації до 

професійної діяльності, групи, колективу, праці, відповідність особистості основним 

вимогам і соціальним очікуванням є основною умовою нормального функціювання 

особистості в даному соціальному оточені. 

Достатньо широко представлені в сучасних психологічних дослідженнях особливості 

соціальної адаптації студентської молоді в плані часу і динаміки, змісту і критеріїв, видів та 

результатів адаптації (М.Д.Дворяшина, А.М.Колесова, Д.А.Андреєва, Т.В.Середа, 

Т.В.Землякова, Г.Ш.Габдреєва, А.Л.Мацкевич, А.І.Соловйова, Ю.О.Бохонкова). Різні 

аспекти проблеми адаптації були предметом вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених (Ф.Александер, Р.Бенедикт, Дж.Даллард, М.Мід, Н.Міллер, Р.Сірс, Т.Френч та ін.), 

проте й досі відсутній єдиний погляд на саму сутність даного поняття. Очевидна 

актуальність та соціальна значущість проблеми й зумовили вибір теми дослідження. 

Мета статті полягає у теоретичному розкритті та емпіричному дослідженні соціально-

психологічної адаптації студентів у ЗВО.  

Виклад основного матеріалу. Проблема адаптації є міждисциплінарною та займає 

важливе місце серед досліджень вітчизняних та зарубіжних психологів. Не зважаючи на 

численні дослідження адаптації, залишається ще багато прогалин у розумінні сутності, видів 

та структури цього феномену, а також чинників, що її зумовлюють. 

Проведений аналіз основних підходів щодо дослідження адаптації підтверджує, що всі 

вони внесли свою частку у вивчення адаптації. Однак, у кожному підході спостерігається 

своєрідне бачення її природи, функцій та критеріїв успішності. Адаптація розглядається як 

процес або стан (необіхевіоризм), адекватна продуктивна результативність (інтеракціонізм), 

співвідношення змін середовища й особистості (психоаналіз). 

Майже всі автори розглядають адаптацію як процес пристосування до різних станів 

зовнішнього середовища, у ході якого особистість набуває нові якості чи властивості. У 

цьому підкреслюється активність адаптаційних процесів, що постійно супроводжують життя 

людини й сприяють її виживанню в різних умовах. Важливо підкреслити, що адаптація 

пов’язана з багатьма важливими особливостями особистості: пізнавальними, мотиваційними, 

ціннісними. 

Процес соціально-психологічної адаптації охоплює складну систему взаємодій, 

спрямованих на оволодіння новими суспільними формами діяльності, зміни соціального 
10 

 



Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
статусу молодої людини на етапі її професійного становлення і саморозвитку, а також на 

самодисципліну, самоактуалізацію прихованих якостей, саморегуляції, поведінки. 

Показниками успішної соціально-психологічної адаптації виступає високий соціальний 

статус індивіда в певному середовищі та його психологічне вдоволення цим середовищем.  

Соціально-психологічна адаптація до навчання у вищому навчальному закладі 

розглядається як комплексний, динамічний процес, обумовлений взаємодією суб’єктивних і 

об’єктивних соціально-психологічних, психічних, психофізіологічних і фізіологічних 

чинників.  

Основна причина дезадаптації полягає у неузгодженості між інтелектуальним, творчим, 

особистісним потенціалом першокурсника, з одного боку, і можливостями його реалізації, з 

іншого. Ще однією важливою причиною дезадаптаційної поведінки учнів до умов освітнього 

середовища університету є неврегульована емоційна сфера студентів. 

Основними труднощами, з якими стикаються студенти, вступаючи у новий етап життя 

є: переживання, пов’язані з перехідним періодом: від шкільного до дорослого життя; 

невизначеність мотивації вибору професії; неготовність до самостійного життя, 

налагодження побуту (особливо для нерезидентів); психологічна неготовність до 

відповідальності за себе, свої вчинки, прийняття рішень; невміння регулювати час, 

відведений на навчання і відпочинок; відсутність навичок самоконтролю, саморегуляції 

поведінки і діяльності; несформованість мотивації навчання у вибраній професії.  

У дослідженні соціально-психологічної адаптації студентів у ЗВО взяли участь 75 

студентів Мукачівського державного університету. Серед досліджуваних студенти перших 

курсів спеціальностей «Психологія» (далі П-1), «Початкова освіта» (далі ПО-1) та «Туризм» 

(далі Т-1).  

Аналіз літературних джерел надає можливість виокремити декілька методичних 

підходів та приділити увагу дослідженню соціально-психологічної адаптації за наступними 

методиками: анкета «Соціум» (соціометричний аналіз групи, за В. Киричуком) та методика 

дослідження комунікативних та організаційних схильностей (КОС). 

Першою методикою, яка була піддана аналізу, є методика «Соціум» (В. Киричука), яка 

дозволила виявити наступні критерії: актив, пасив групи, ізольованих, відторгнутих 

студентів; студентів в зоні ризику (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 

Особливості соціометричного аналізу серед досліджуваних (у %) 
Структура групи 

Показники Актив Пасив Відторгнуті Ізольовані Зона ризику 

П-1 33 20 17 17 13 

ПО-1 28 24 16 20 12 

Т-1 25 40 10 20 5 

 

Аналізуючи отримані результати соціометричного аналізу серед всіх груп 

досліджуваних, можна виділити наступні тенденці: 

- Позитивним є те, що наявна переважна більшість респондентів з активною життєвою 

позицією, зокрема, у групі П-1 – 33%, у групі Т-1 – 25%, та у групі ПО-1 – 28% 

досліджуваних. Становище таких першокурсників можна охарактеризувати як благополучне: 

прийнятність в колективі, відчуття симпатії зі сторони одногрупників, власна зустрічна 

симпатія тощо. Така психологічна ситуація переживається як почуття єдності з колективом, 

що сприяє впевненості в собі, відчуттю захищеності. При цьому, найвищі показники по даній 

шкалі спостерігаємо серед досліджуваних групи П-1, а найнижчі показники серед 

досліджуваних групи Т-1. Однак було виявлено й значне угрупування студентів, що входять 

до пасиву групи. Зокрема, у групі П-1 – 20%, у групі ПО-1 – 24% і серед досліджуваних 

групи Т-1 таких виявилося найбільше – 40%. Подібна пасивна поведінка може стати 

причиною утруденого спілкування та подальшої міжособистісної взаємодії у студентському 

колектитві. 

- За оцінкою студентів, виявлено відторгнутих студентів. Так, у групі П-1 таких 17%, у 

групі ПО-1 – 16% та у групі Т-1 – 10%. Неблагополуччя у відносинах з однолітками в 

колективі, переживання власного відторгнення від групи, може бути причиною ускладнень у 

процесі розвитку особистості. Стан психологічної ізоляції негативно впливає на формування 

особистості, ефективність її діяльності і навчання. У зоні ізоляції виявлено більшу кількість 

студентів у всіх групах досліджуваних. Зокрма, найбільш виражений даний показник серед 

досліджуваних групи ПО-1 та Т-1, що становить 20% усієї вибірки досліджуваних, дещо 

нижчий показник у групі П-1 (17%). Такі учні можуть погано навчатися, бути грубими, 

афективними, агресивними у спілкуванні. Ця проблема негативно впливає на розвиток не 

лише студентів цих категорій, а й інших вихованців групи. Така ситуація не виглядає 

оптимістичною, особливо в наш час. На цьому етапі виникає потреба в психологічних 

консультаціях педагогів, куратора групи та працівників психологчіної служби. 
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- На нашу думку, позитивним є невеликий відсоток студентів, які потрапили до зони 

ризику. Зокрема, серед досліджуваних групи П-1 таких 13%, групи ПО-1– 12% і групи Т-1 

найменша кількість – 5%. Це конструктивно впливає на розвиток відносин студентів групи, і 

в цілому сприяє підвищенню життєвої активності вихованців. Насамперед, варто приділити 

увагу студентам, які потрапили в зону ізоляції та ризику. Виявлення конструктивних лідерів 

та залучення учнів до спільної діяльності сприятиме підвищенню інтеграції та згуртування їх 

групи, що сприятиме соціальній адаптації першокурсників. 

- На основі проведеного соціометричного аналізу, слід відзначити, що найбільш 

сприятливі показники міжособистісних відносин виявилися серед досліджуваних групі П-1, 

найбільшу увагу слід звернути на досліджуваних групи Т-1, у яких спостерігаємо відносно 

високі показники за шкалами «пасивні» та «ізольовані». 

Наступною методикою, яку ми використали у ході дослідження, - є методика 

дослідження комунікативних та організаційних схильностей (КОС). Отримані результати 

методики представлено у таблиці (див. табл. 2).  

Таблиця 2 

Рівні вираженості комунікативних та організаційних схильностей за методикою 
КОС (у %) 

Рівні Шкали 
 Комунікативні здібності Організаційні здібності 
 Група 

П-1 
 

Група 
ПО-1 

 

Група 
 Т-1 

 

Група 
П-1 

 

Група 
ПО-1 

Група 
Т-1 

низький 33 32 30 40 36 35 

нижче 
середнього 

10 12 20 13 16 20 

середній 47 40 35 40 36 40 

високий 3 16 15 7 12 5 

дуже високий 0 0 0 0 0 0 

 

Аналізуючи отримані результати слід відмітити наступні характеристики: 

- В цілому, на основі аналізу рівнів вираженості комунікативних та організаційних 

схильностей, прослідковуємо вищі показники комунікативних схильностей. Дане явище є 

закономірним для студентів перших курсів, які ще не встигли набути навичок власної 

самоорганізації в ході адаптаційного процесу.  

- Щодо комунікативних здібностей, то у всіх груп досліджуваних найбільш високі 

показники низького та середнього рівнів. Зокрема, показники низького рівня у студентів 

групи П-1 складають 33%, у студентів ПО-1 – 32%, у студентів групи Т-1 - 30%. 
13 

 



Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

- Як видно, найвищі показники саме у студентів-психологів, а найнижчі - у студентів 

групи Т-1. Щодо середнього рівня вияву комунікативних здібностей, то показники наступні: 

у студентів групи П-1 – 47%, у студентів групи ПО-1 – 40%, у групі Т-1 – 35%. Отримані 

результати вказують на не сформованість навиків комунікації, низьку комунікативну 

активність. 

Студенти прагнуть до контактів з людьми, проте виявляють низьку діалогічну 

взаємодію. Показники високого рівня вияву комунікативних здібностей найбільш виражені у 

студентів групи ПО-1, зокрема високий рівень складає – 16%. Для порівняння, у студентів 

групи П-1 високий рівень складає – 10%, у студентів групи Т-1 - 15%.  Це свідчить, що 

студенти спеціальності «Початкова освіта» не розгублюються в новій ситуації, швидше 

знаходять друзів, прагнуть розширити коло своїх знайомих, займаються суспільною 

діяльністю, допомагають близьким, друзям, проявляють ініціативу в спілкуванні, активно 

прагнуть комунікації. Показники дуже високого рівня у всіх груп досліджуваних відсутні, 

тобто серед досліджуваних відсутні студенти з дуже високим рівнем сформованості 

комунікативних схильностей. 

- Аналізуючи показники організаційних схильностей, слід відмітити негативну 

тенденцію зростання показників низького та нижче середнього рівнів у всіх групах 

досліджуваних. Зокрема, показники низького рівня у студентів групи П-1 складають 40%, у 

студентів групи ПО-1– 36%, у Т-1 – 35%. Як видно, найвищі показники у студентів групи П-

1, а найнижчі – у студентів групи Т-1. Показники нижче середнього рівня вияву 

організаційних здібностей наступні: у студентів групи П-1- 13%, у студентів групи ПО-1 – 

16%, у студентів групи Т-1 – 20%. Це вказує на відсутність ініціативи, бажання виконувати 

різні види діяльності, прояв тривожності та незацікавленості у виконуваній діяльності. 

- Щодо показників середнього рівня, то найвищі результати отримані у студентів-

психологів (П-1) – 40% та студентів-туристів (Т-1) – 40%, у студентів-початківців результати 

дещо нижчі – 36%. Це свідчить, що студенти планують свою роботу, хоча потенціал їхніх 

нахилів не відрізняється високою стійкістю на етапі адаптації до нового освітнього 

середовища.  

- Показники дуже високого рівня вияву організаційних схильностей відсутні у всіх 

групах досліджуваних. Аналіз показників високого рівнів вияву організаційних схильностей 

супроводжується досить високими показниками у студентів групи ПО-1, зокрема - 12%, та 

дещо нижчими показниками у студентів П-1 та Т-1 (7% та 5% відповідно). Отримані 

результати вказують на здатність приймати самостійні рішення в критичних ситуаціях, 

активно включатися у різні види діяльності керуючись внутрішнім спрямуванням, швидко 

орієнтуються у важких ситуаціях, невимушено поводяться в новому колективі, це ініціативні 
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люди, які наполегливі в діяльності, яка їх приваблює. Отримані результати високих 

показників низького, нижче середнього та середнього рівнів сформованості комунікативних 

та організаційних навиків можуть стати причиною їх дезадаптації та майбутнього 

погіршення якості знань. 

Проведене нами діагностичне обстеження, надає можливість підтвердити припущення, 

що першокурсники в процесі початкової професійної освіти мають певні соціально-

комунікативні труднощі у відносинах з однолітками. Якщо не допомогти учням здолати 

труднощі, це може негативно вплинути на їхню соціальну адаптацію в нових умовах 

навчання. Чітке розуміння відмінностей між шкільним класом і студентською групою та 

процесами спілкування у них, а також розуміння соціальної ситуації, яку учень покинув і до 

якої йому доведеться адаптуватися, дозволить надати ефективну психологічну допомогу. 

Висновки і перспективи. Отже, потреби та проблеми першокурсників, пов’язані з 

процесом соціально-психологічної адаптації до нового освітнього середовища, породжують 

необхідність психологічного супроводу процесу адаптації з боку педагогів, кураторів групи 

та практичних психологів. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці 

програми соціально-психологічного тренінгу з проблеми адаптації студентів-

першокурсників до навчання у ЗВО. 
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Summary. The article deals with theoretical analysis of the social and psychological adaptation of students in 

the modern educational space. The main approaches to the study of adaptation problem have been analyzed. 
Adaptation is considered in the context of personality socialization, a process that allows a person to acquire a new 
status of a student of a future specialist. The features of the process of social and psychological adaptation of students 
in the modern educational space have been revealed  factors of social and psychological adaptation of students to study 
at a higher education institution have been characterized. The results of the empirical research of the social and 
psychological adaptation of students in the higher education institution have been presented by the following methods: 
the questionnaire "Socium" (sociometric analysis of the group by V. Kirichuk); Methodology for studying 
communicative and organizational inclinations (COI). 

The conducted diagnostic survey provides an opportunity to confirm the assumption that freshmen in the process 
of primary professional education have certain social and communicative difficulties in their relations with their peers. 
If we do not help students to overcome difficulties, it can negatively influence on their social adaptation in the new 
terms of studies. If we have the clear understanding of differences between a school class and student group and 
processes of communication, we will be help new student to adapt at the university and to render an effective 
psychological help. So, necessities and problems of freshmen had related to the process of social and psychological 
adaptation to the new educational environment. The prospect of further researches would be studied in development of 
the programme of the social and psychological training on issue of adaptation of students-freshmen in higher 
educational establishment. 

Key words: adaptation, personality development, social and psychological adaptation, adaptation factors, 
difficulties of adaptation. 
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ПСИХОЛОГІЯ СТАНОВЛЕННЯ ВИПЕРЕДЖАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ 
ОСОБИСТОСТІ ПІД ВПЛИВОМ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
Анотація. У статті представлено теоретичне дослідження проблеми вивчення випереджальної 

стратегії поведінки особистості. Виокремлено складові випереджальної стратегії поведінки особистості в 
ситуації життєвих змін. Розглянуто основні підходи до досліджуваної проблеми як соціально-психологічного 
феномену, уточнено розуміння індивідуальних стратегій поведінки та психологічної компетентності 
особистості. Представлено основні групи законів, які необхідно враховувати при формуванні випереджальної 
стратегії поведінки особистості.  

Ключові слова: особистість, поведінка, випереджальна стратегія поведінки особистості, 
опанування, гнучкість, психологічна компетентність, копінг-поведінка.  

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства зростає роль 

людини та її соціально-психологічної компетентності. Адже досягнення життєвого успіху 

базується насамперед на формуванні власної психологічної компетентності, на поєднанні 

життєвого досвіду та «роботою на випередження». Саме на рівні особистості відбувається 

усвідомлення того, що без ґрунтовних соціально-психологічних знань і вмінь неможливо 

продуктивно будувати соціальні та міжособистісні стосунки, сприймати та оцінювати інших 

людей, регулювати власну поведінку, здійснювати обмін думками, інформацією, впливати 

одне на одного. Тобто в розвитку особистості соціально-психологічні явища й механізми їх 

виникнення та поширення мають важливе значення. Знання та розуміння людиною своїх 

паттернів поведінки забезпечують можливість їхньої корекції та врахування у значущій 

сфері взаємовідносин. Особливо це важливо в сучасному світі, оскільки буття людини 

перенасичено стресогенними ситуаціями, швидкими життєвими змінами, що часто 

спонукають людину до ірраціональної поведінкової активності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ще в донауковий період були спроби 

пояснити індивідуальні відмінності в поведінці людей різним співвідношенням рідин 

організму, наприклад крові, жовчі, чорної жовчі і слизу. Гіппократ, а згодом лікарі Давніх 

Греції і Риму вважали, що психологічні особливості залежать від того, у якій пропорції 
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змішані основні рідини в організмі. На цьому ґрунтувалися гуморальні (лат. humor - сік, 

вода) теорії, які підтримували Гіппократ, Арістотель, а згодом І. Кант та ін. Деякі положення 

гуморальних теорій підтвердили сучасні ендокринні дослідження, які довели, що 

індивідуальні відмінності у функціонуванні ендокринної системи впливають на чутливість, 

емоції, динаміку реактивності тощо [5]. 

На початку XX ст. сформувалася соматична (конституційна) теорія, за якою 

індивідуальні відмінності обумовлені будовою тіла (К. Ciro, В. Вундт, Е. Кречмер, В. 

Шелдон та ін.). Уже тоді дослідники передбачали зв'язок між властивостями організму і 

психіки. Другий етап у вивченні біологічних основ індивідуально-психологічних 

відмінностей пов'язаний із дослідженнями російського фізіолога І. Павлова, який розробив 

вчення про типи вищої нервової системи, довів, що індивідуально-психологічні відмінності 

зумовлені особливостями функціонування нервової системи. І. Павлов однозначно пов'язав 

властивості нервової системи - комбінацію сили, врівноваженості й рухливості не тільки з 

типом темпераменту, а й зі схильністю людини до певних психічних захворювань [2]. 

У 1956 р. під керівництвом Б. Теплова була організована спеціальна лабораторія для 

вивчення типологічних особливостей вищої нервової діяльності людини, на основі якої 

пізніше виникло кілька самостійних наукових колективів, які вивчали різні теоретичні і 

прикладні аспекти природних основ індивідуально-психологічних відмінностей [4]. 

Згідно теорії рис Г.Олпорта, люди мають певну схильність реагувати так чи інакше в 

різних ситуаціях. Риса – це схильність поводитися певним чином у широкому діапазоні 

ситуацій. Риси особистості є генералізованими та стійкими до змін. Вони забезпечують 

певну сталість відповідей на стимули та ситуації, певний характер поведінки. Риси 

особистості забезпечують сталі, типові особливості поведінки людини. Прихильники 

ситуаційної теорії навпаки віддають перевагу значущості ситуації. Останні дослідження все 

більше схиляються до взаємодії рис особистості з ситуаційними факторами [2]. 

К. Левін, дослідження якого ґрунтувалися на розумінні поведінки як функції 

особистості й ситуації, на підставі аналізу індивідуальних особливостей стратегій адаптації 

до зміни ситуації, визнав важливість соціального контексту як потужного стимулятора або 

засобу обмеження поведінки. Проведені В. Мішел у 60-х роках дослідження взаємозв'язків 

особистісних рис із певними поведінковими показниками виявили відсутність статистично 

значущих кореляцій і крос-ситуативну неузгодженість. Для розуміння й прогнозування 

специфічних особливостей реакцій, стверджує В. Мішел, необхідно розглядати поведінку не 

крізь призму особистісних рис, а шляхом аналізу когнітивної компетентності, стратегій 

опрацювання інформації, цілей, суб'єктивних очікувань та поведінкових стратегій, 

сформованих у процесі соціального научіння. Принцип суб'єктивної інтерпретації 
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(Е. Аронсон, С. Гобфол, Р. Лазарус, К. Левін, Р. Нісбетт, Ж. Піаже, Л. Росс) стверджує 

важливість індивідуального досвіду, когнітивних стратегій для інтерпретації значущості 

ситуації та необхідних зусиль і способів адаптації [1; 5; 6]. 

Стереотипні моделі поведінки розглядалися в зарубіжній психології з точки зору 

когніцій по відношенню до пізнавальних процесів (А. Адлер, Р. Гарднер, Дж. Каган, Г. Келлі, 

Г. Олпорт та ін.); у вітчизняній психології у контексті цілеспрямованої діяльності 

(А. Байметов, Б. Вяткін, Є. Ільїн, Є. Клімов, С. Максименко, В. Мерлін, П. Паригін, 

В. Роменець та ін.). Окреслена проблематика була предметом наукового вивчення багатьох 

вітчизняних і зарубіжних дослідників таких, як К. Абульханова-Славська, А. Адлер, 

Б.Г. Ананьєв, О. Асмолов, Г. Балл, Л. Виготський, М. Вебер, І. Кон, Д. Леонтьєв, 

С. Максименко, В. Моляко, К. Роджерс та ін. Праці названих учених мають велике значення 

для вивчення названої проблеми саме на загальнометодологічному рівні, оскільки надають 

змогу цілісно осмислити як у контексті соціально-психологічних проблем життєвого шляху 

відбувається усвідомлення людиною власного майбутнього [1; 2; 4]. 

Завданням нашого дослідження було теоретично дослідити психологічні 

особливості становлення випереджальної стратегії поведінки особистості. 

Виклад основного матеріалу. В повсякденному житті ми найчастіше не очікуємо 

якоїсь події, доки вона не відбудеться. Після події людина часто говорить: «Я так і знав». 

Цей феномен ще називають ефектом хіндсайту або феноменом «Я знав про це раніше». 

Ефект хіндсайту (Hindsight bias) – це тенденція перебільшувати здатність передбачати, як 

все відбудеться, після того як результат події стане відомим. Його ще називають оцінкою 

заднім числом. 

Думки людини поділяються на контрольовані (свідомі) та автоматичні (пасивні та 

несвідомі). Несвідоме мислення працює автоматично, інтуїтивно. Емоційні реакції людини 

відбуваються майже миттєво. Інтуїтивні реакції людини іноді не піддаються логічному 

осмисленню, проте можуть бути адаптивними. Іноді людина може досить точно пояснити 

причини якоїсь події, а інколи пояснення власної поведінки зовсім помилкові. Трапляється, 

що найбільш впливові фактори ми сприймаємо як значущі та навпаки, незначні фактори – як 

дуже важливі. Також часто люди помиляються у прогнозуванні власної поведінки. У 

прогнозуванні власної майбутньої поведінки найкраще людині допомагає власний досвід у 

схожих ситуаціях. На прогнозування майбутньої поведінки також впливає прогнозування 

майбутніх почуттів, хоча в спокійному стані людина не може вірно оцінити свої майбутні 

емоції у стані збудження [2].  

Базова поведінка людини – це звичайна поведінка у звичній обстановці, яка не 

викликає у людини стрес. Під зовнішнім проявом поведінки розуміють дії, мову, фізіологічні 
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реакції. Під внутрішньою поведінкою розуміють звички сприйняття, емоційні та вольові 

звички. Про наявність внутрішньої поведінки судять спостерігаючи за зовнішніми змінами у 

поведінці людини. Поведінка також класифікується на свідому та несвідому. Несвідома 

поведінка спонукається внутрішніми чинниками без аналізу ситуації в цілому. Поведінка 

також може бути як мимовільною, так і вимушеною, нормальною та девіантною.  

В інтерпретаціях будь-якої ситуації людина керується власними упередженнями та 

часто переоцінює правильність власних переконань. В основі хибної поведінки людини 

лежать помилкові судження. Власні переконання можуть генерувати власні докази, 

допомагати у знаходженні кореляцій навіть там, де їх немає. Звідси й виникають такі 

феномени як ілюзія контролю, ілюзорна кореляція та помилка обґрунтування оцінки. 

Дослідники атрибуції виявили, що часто люди не враховують (або перебільшують) вплив на 

поведінку фактору ситуації, фактор внутрішнього стану людини, а також установки людини і 

т. ін.. На прогнозування власної поведінки суттєвий вплив має локус контролю. Ті, хто 

вважає, що вони самі вирішують власну долю мають інтернальний локус контролю, інші – 

екстернальний (події в житті у них зумовлені зовнішніми чинниками) [5].  

З точки зору соціальної суті людини цілеспрямованість в поведінці виступає як 

найважливіша закономірність, властива людям. Цілепокладання як закономірність поведінки 

об'єктивно притаманне людині і займає основне місце у формуванні його конкретних вчинків 

і дій.  

До свідомих мотивів поведінки відносять інтереси, переконання, бажання, які здатні 

керувати поведінкою людини навіть всупереч інстинкту самозбереження. На сприйняття 

людини впливають стереотипи, установки  та упередження. Установка, як несвідома готовність 

людини певним чином сприймати й оцінювати людей та ситуацію має три виміри: а) 

когнітивний – переконання людини; б) афективний вимір – позитивні та негативні емоції, 

відношення до певних людей чи інформації; в) поведінковий вимір – готовність певним чином 

реагувати відповідно до переконань та переживань людини. 

Основний набір поведінкових стереотипів формується в процесі соціалізації 

особистості під впливом макро- і мікросередовища, колективного та індивідуального 

досвіду, звичаїв і традицій. Причому вирішальна роль тут належить зовнішніх джерел 

соціального знання, а не пізнавальної активності нашого "Я". Соціальні стереотипи 

відіграють величезну роль в повсякденному спілкуванні завдяки цілому ряді своїх 

особливостей. Вони як би зумовлюють сприйняття конкретної життєвої ситуації, оскільки ми 

осягаємо навколишнє нас соціальну дійсність не прямо, а опосередковано, через призму 

сформованих в нашій свідомості або засвоєних ззовні соціальних стереотипів.  
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Соціальний стереотип "економить мислення" за рахунок знеособлення і формалізації 

спілкування. Ідентифікація з уже відомим зразком зумовлює стандартну реакцію, дозволяє 

використовувати вже знайому модель рольової поведінки, діяти як би автоматично. Саме з 

цієї причини офіційне спілкування з незнайомими і малознайомими людьми відбувається 

більше по стереотипу. Стереотипи дуже стійкі і часто передаються у спадок, від покоління 

до покоління, навіть якщо далекі від реальності. І, нарешті, чим далі ми від соціального 

об'єкта, тим більше потрапляємо під вплив колективного досвіду і, отже, тим різкіше і 

грубіше соціальний стереотип.  

Розвиток конкурентоспроможної особистості - це розвиток рефлексивної особистості 

з позитивним психологічним потенціалом, здатної організовувати, планувати свою 

діяльність і поведінку в динамічних ситуаціях, особистості, яка володіє новим стилем 

мислення, нетрадиційними підходами до розв’язання проблем, адекватним реагуванням у 

нестандартних ситуаціях. Психологічним фундаментом розвитку особистості майбутнього 

або професіонала в будь-якій галузі людської діяльності є такі базові характеристики, як 

особистісна спрямованість, компетентність, гнучкість. 

Поняття «компетентність» охоплює знання, вміння, навички, а також способи і 

прийоми їхньої реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку (саморозвитку) особистості. 

Психологічною умовою розвитку компетентності є усвідомлення особистістю необхідності 

підвищення своєї загальнолюдської та спеціальної культури і ретельної організації 

спілкування як основи розвитку конкурентоспроможної особистості. 

Для розвитку поведінкової гнучкості необхідне усвідомлення ролі й значення 

поведінкової сфери особистості в оптимізації діяльності, спілкування, свого психічного і 

фізичного здоров’я. Найефективнішими засобами розвитку поведінкової гнучкості є: а) 

навчання методам і прийомам саморегуляції; б) організація соціально-рольових тренінгів, які 

спрямовані на формування в учнів гнучкої рольової поведінки. 

Відмінною рисою зарубіжних досліджень гнучкості є використання двох термінів для 

її визначення: flexibility - власне гнучкість іvariability -- «варіабельність», багатобічність. У 

частині праць гнучкість визначають як здатність відмовитися від наявного способу дії на 

користь іншого, більш ощадливого (К. Шайє), і як швидкий, легкий перехід від одного класу 

предметів і явищ до іншого (С. Рубеновиць, Дж. Гілфорд). До поняття гнучкість вводять 

також швидкість переходу від свідомості до роботи підсвідомості (В. Кеттелл). Під 

гнучкістю розуміють здатність особистості адаптуватися до змін, що можуть відбутися 

зненацька (Л.  Хаскелл). Таким чином, дослідники здебільшого вважають гнучкість 

феноменом, що залежить від особливостей ситуації, відмовляючись вивчати його 

психологічні механізми [1; 5]. 
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Гнучкість - це здатність особистості адаптуватися до змін, які можуть відбутися 

зненацька. Розуміючи під гнучкістю особистісну властивість, Л. Хаскелл виокремлює також 

можливість зміни об’єкта, використовуючи його в новій ролі. Поняття гнучкості у 

вітчизняній психологічній літературі розглядають також у двох аспектах: як особистісну 

характеристику (інтелектуальна гнучкість) і як особливість розумової діяльності (гнучкість 

мислення). Найповнішим є визначення, яке ввела у вітчизняну психологію Н. Менчинська: 

гнучкість мислення виявляється у доцільному варіюванні способів дій, у легкості перебудови 

вже наявних знань, у легкості переходу від однієї дії до іншої, подоланні інерції попередньої 

дії, у формуванні зворотних зв’язків, у свободі перебудови в створюваних відповідно 

образів, і висунутих гіпотез відповідно до умов завдання [3; 6]. 

Загальні уявлення про природу психічного фіксують здатність передбачати та 

враховувати фактор майбутнього в поведінці. Цю здатність вчені називають по-різному: 

«антиципація» (В. Вундт, Б. Ломов), «випереджальне відображення» (П. Анохін), 

«цілеспрямованість» (В. Вілюнас), здатність моделювати майбутнє (Н. Берштейн). Коли людина 

здійснює якусь дію, вона повинна передбачати (випереджати результат), чим ця дія закінчиться. 

У фізіологічному плані уявлення про випереджальне збудження І. Павлов описав як стан 

«випереджальної діяльності», тобто прагнення високоорганізованих організмів розвитку ними 

майбутніх актів до пристосування. Випереджальне збудження засновано на пам'яті про минулий 

досвід подібної поведінки в схожих умовах. Усвідомлення особистістю власного буття, 

передбачення та прогнозування майбутнього створює у суб’єкта стан готовності діяти певним 

чином, адекватним цьому усвідомленню – саме це лежить в основі випереджальної стратегії 

поведінки особистості. Адаптивна випереджальна поведінка повинна базуватися на врахуванні 

та передбаченні певної ситуації, власних дій та їхніх наслідків [2; 4]. 

Опанувальна поведінка або копінг-поведінка (coping behavior) – на сьогодні є одним з 

центральних понять у психології стресу та адаптації. Вона дозволяє суб’єкту забезпечувати 

підтримку здоров’я та благополуччя. Воно розглядається як сукупність процесів саморегуляції 

та опанування. Опанування орієнтовано на майбутнє, має профілактичний характер та сприяє 

покращенню благополуччя людини. В основі поведінки лежать специфічні системні процеси. 

Поведінка цілеспрямована, вона скеровується випереджальним відображенням дійсності. 

Основні групи законів, які необхідно враховувати при формуванні випереджальної стратегії 

поведінки - це загальні закони поведінки, закони інерційності людських систем, закони 

зв'язку із зовнішнім середовищем, соціально-біологічні та біопсихологічні закони. 

Розглянемо деякі з них [5]. 

Закон єдності біологічного і соціального в людині стверджує, що людина є істотою 

біосоціальною, хоча сутність її глибоко соціальна. Людина в процесі практичної діяльності 
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освоює досвід попередніх поколінь і формує таким чином свою соціальну програму 

поведінки, волю, ідеали, світогляд, інші особистісні якості, і тільки в результаті цього вона 

виступає як творча, що володіє свідомістю і волею особистість. Отже, поведінка людини 

визначається не тільки поточними обставинами, а й усім досвідом його попереднього життя. 

Закон єдності свідомого і несвідомого у поведінці людини стверджує, що дії людини 

визначаються не тільки її мисленням, її знанням і розумінням ситуації, а й несвідомими 

елементами психіки, які не підкоряються вольовій регуляції. 

Закон зростання ентропії визначає, що ізольовані системи прагнуть мимовільно 

перейти з менш вірогідного стану в більш ймовірний або з більш упорядкованого в менш 

(при відсутності сил, що перешкоджають цьому). Тобто кожна людина повинна бути оточена 

увагою і зазнавати інтенсивного впливу ззовні, відсутність цього сприяє зниженню 

активності особистості. 

Закон кумулятивного впливу зовнішніх впливів визначає, що справжньою причиною 

всіх поведінкових актів зазвичай є не яка-небудь одна подія, а цілий ряд подій. Соціальні та 

психічні явища відрізняються багатомірністю і багаторівнівостю. 

Закон зростаючої варіантності поведінки визначає, що з прогресом суспільства 

психіка й поведінка кожної людини все більше звільняється від впливу зовнішніх умов і стає 

більш індивідуальною.  

Закон установки свідчить, що діяльність людини, її вчинки, цілі, завдання, вибрані 

способи їх досягнення визначаються її установками (ціннісними орієнтирами). Через це 

поведінка людини не ситуативна, а представляє тенденцію.  

Закон домінанти полягає в тому, що під впливом внутрішніх гормонів організму і 

рефлекторним впливом ззовні в нервовій системі утворюються вогнища підвищеної 

збудливості, одночасно гальмують інші області, що проявляється в схильності людини до 

певного сприйняття дійсності, способу мислення, способів дії і форм поведінки. Зі слідів 

минулого в поведінці людини виростають домінанти і збудження, щоб визначити майбутнє, 

причому в чітко заданому напрямі.  

Закон адаптації полягає в тому, що всі реакції, вчинки і дії людини спрямовані на 

запобігання, усунення зовнішніх шкідливих впливів та досягнення сприятливих умов з 

метою забезпечення своєї життєдіяльності.  

До соціально-психологічних відносяться закони, що визначають поведінку людини в 

колективі, особливості впливу соціального оточення на поведінку. Закон визначальної ролі 

традицій і звичаїв полягає в частковому або повному збереженні суспільних відносин при 

переході суспільства з одного стану в інший, які детермінують вплив минулого на 

сьогодення і майбутнє. Традиції, звичаї, звички є другою натурою людей, їх не можна 
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скасувати наказом, що гальмують розвиток традиції необхідно повільно і акуратно 

замінювати новими. Закон впливу соціальних норм обґрунтовує їх, як найважливіший фактор, 

що визначає поведінку людини [5].  

Закон рефлекторного (відбивної) характеру діяльності визначає, що в основі діяльних 

актів людини лежать безумовні (природжені) і умовні (набуті) рефлекси - закономірні реакції 

організму на вплив зовнішнього або внутрішнього середовища.  

Закон випереджального відображення дійсності полягає в тому, що дії людини не 

вільні від слідів минулого досвіду і не відбуваються поза зв'язку з перспективою, закладеної 

в тій чи іншій задачі її діяльності.   

Таким чином, уточнення наявних у галузі соціальної психології уявлень щодо 

індивідуальних стратегій поведінки особистості, вивчення специфіки випереджальної 

стратегії поведінки відкривають можливість для оптимізації наступного життєвого руху 

особистості. 

Висновки і перспективи. Аналіз наукової літератури показав, що становлення 

життєвого світу особистості відбувається у процесі прогресивного, незворотного розвитку. 

Людина залежить від власного минулого, що безпосередньо впливає на сьогодення; вона 

залежить і від ставлення до майбутнього, від сподівань, бажань, мрій, очікувань. На 

поведінку людини впливає як особистий контроль (сила особистості) так і соціальний 

контроль (сила ситуації). Наш сьогоднішній вибір зумовлює з якими ситуаціями ми 

стикнемося завтра. Ситуація по-різному впливає на різних людей. Людина сама вирішує в 

якій ситуації вона опиниться в майбутньому, адже кожну мить людина робить вибір, який 

прогнозує майбутні ситуації. Часто людина сама створює ти чи інші ситуації, сама обирає 

своє оточення, роботу, місця відпочинку та ін.. Отже, причинно-наслідковий зв’язок 

дозволяє розглядати людей як реагуючих на ситуацію так і формуючих її. 
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Summary. The article analyzes the literature on the problem of understanding individual predicting 

behavioral strategies. As a result of a theoretical analysis of the problem, it was found that people often make mistakes 
when predicting their behavior and its results. While forecasting the best help is your own experience in such situations. 
But often a person can overestimate its beliefs. And then erroneous judgments may form. In predicting one’s own 
behavior, locus control plays an important role. The person has an important feature - dedication in behavior, which 
occupies an important place in the planning of actions. The main set of behavioral stereotypes is formed in the process 
of socialization under the influence of society. For the development of flexibility in behavior, it is necessary for a person 
to understand the role and importance of the behavioral sphere in his/her life, the importance of physical and mental 
health. The basis of human behavior is systemic processes. Thus, it can be concluded that in order to clarify ideas about 
individual strategies of human behavior, to study the specifics of advanced strategies of his/her behavior, the 
optimization of life path is important. The study of advanced strategies in human behavior is an important task of social 
psychology.  The person depends on his/her own past, which affects the present and future. The choice of behavior 
strategy in a real situation today will determine how we behave in this or a similar situation tomorrow. Every second, a 
person makes an important choice and makes a forecast. The person himself/herself determines social circle, situations, 
profession, forming causal relationships. Therefore, it is important to have a developed ability to predict, to work ahead 
of the curve. As a result of the study it is clarified the understanding of individual behavioral strategies and 
psychological competence of the individual. 

Key words: personality, behavior, passing ahead strategy of personality behavior, controlling, flexibility, 
psychological competence. 
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ВПЛИВ КОНФОРМІЗМУ НА САМООЦІНКУ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

 
Анотація. В статті розглядається особливості конформізму як психологічної характеристики 

особистості. Здійснено теоретичний аналіз літератури, щодо обраної теми та систематизовано інформацію 
про вплив конформізму на самооцінку учнів старших класів. Проведено експериментальне дослідження для 
підтвердження гіпотези про вплив конформності на самооцінку учнів. Визначено, що адекватна самооцінка 
сприяє досягненню  внутрішньої  узгодженості. Діяльність,  що  становить  невід’ємний  компонент  
самооцінки, виконує регулюючу функцію в самооцінці. Самооцінка є однією  з ланок процесу саморегуляції 
діяльності та виступає тим утворенням в структурі особистості,  яке  піддається  впливу  ззовні. 

В статті також зазначається, що вчителям і батькам слід звернути особливу увагу на спілкування 
дітей, простежити, як вони взаємодіють з групою, чи вміють відстояти свою точку зору, висловити свою 
думку, тому як саме це якість, яке безпосередньо залежить від рівня самооцінки, формує відсутність 
конформізму. 

Ключові слова: конформізм-нонкоформізм, конформна поведінка, пубертатний період, самооцінка, 
індивідуально-психологічні особливості індивіда. 

 

 Постановка проблеми. Людина поступлива по відношенню до думки більшості, часто 

схильна  до  того, що  погоджується,  не  виражає  супротиву  груповому  тиску, було відомо 

задовго до будь-яких психологічних досліджень. Відомо, що схильність до конформних 

реакцій змінюється з віком: діти в цілому  більш  конформні,  ніж  дорослі;  а  найбільш  

залежні  від  думки  групи підлітки.  Вони,  при  всій  орієнтації  на  утвердження  серед  

однолітків, характеризуються високим конформізмом в групі [5] . В старшому шкільному 

віці зростає  пріоритет  незалежних  рішень,  проте  конформність  в  спілкуванні  зі 

значущою  групою однолітків, рідше дорослих, ще досить велика (наприклад, різні юнацькі  

злочинні  групи). А  тому  в  своїй  роботі шкільний психолог  чи соціальний  педагог  часто  

стикається  з  проблемами,  що  пов'язані  з  такою неконструктивною  поведінкою  підлітків,  

явищами  маніпулювання  в підлітковому середовищі, примушуванням однолітків, що 

проявляють високий ступінь конформізму, підкорятися асоціальним нормам групи.   

Водночас більш глибокий аналіз окресленої проблеми показує, що більша увага  

надавалася  питанням  класифікації  і  визначення  конформізму,  а  також варіантам  

пояснення  цього  феномена,  ніж  методичним  аспектам  навчання опору  маніпулювання  у  

групі.  Крім  того,  хоча  й  при  дослідженнях  проявів конформності вказується на вплив 

різних чинників, у тому числі й самооцінки, однак це питання стосовно підліткового віку не 

є достатньо розкритим, що і стало метою нашого дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз відповідної літератури показує, що 

питання вікових особливості підлітків,  які  зумовлюють  прояв  ними  конформізму,  описані  

в  працях Е. Еріксона,  І. С. Кона, X. Ремшмідта,  Д. І. Фельдштейна  та  ін.  Власне 

конформна поведінка розглядалася такими психологами, як Е. Берн, М. Джеймс і Д. 

Джонгвард, А.Б. Добровіч, Е. Л. Доценко, В. Каппоні і У. Новак, В. Сатир і Е. Фромм ін [4, 

5].   

Мета дослідження полягає  в  теоретичному  обґрунтуванні  та емпіричному 

дослідженні впливу конформної поведінки сучасних учнів старших класів на таку 

характеристику особистості як - самооцінка. 

Виклад основного матеріалу. Конформізм повсякденно існує в малих групах на 

роботі, в групах по інтересах, в сім'ї і впливає на індивідуальні життєві установки і зміну 

поведінки. На рівні буденної свідомості це поняття має позитивне, негативне і нейтральне 

значення. 

Конформізм - це зміна поведінки або переконання людини, яка виникає в результаті 

реального або уявного тиску групи. Виявляти конформність означає не тільки чинити так, як 

чинять інші, а й піддаватися впливу цих «інших» [1]. У визначенні конформізм мали 

означення три різні хоч зовні подібні між собою явища: 

• вираз відсутності у людини власних поглядів, переконань, слабкість характеру, 

пристосування; 

• вплив однаковості у поведінці, згоди особистості з поглядами, нормами, ціннісними 

орієнтаціями більшості оточуючих людей; 

• результат тиску групових норм на індивіда, який внаслідок цього тиску починає діяти, 

думати, відчувати подібно до інших членів групи. 

Є два типи конформної поведінки: внутрішнє і зовнішнє підпорядкування індивіда 

групі. 

Зовнішнє підпорядкування виявляється у свідомому пристосуванні до думки групи, яке 

супроводжується гострим внутрішнім конфліктом, і у свідомому пристосуванні до думки 

групи без яскраво вираженого внутрішнього конфлікту. 

Внутрішнє підпорядкування полягає в тому, що частина індивідів сприймає думку 

групи як свою власну і підтримує її не тільки в конкретній ситуації, а й за її межами. 

Йдеться, як про бездумне прийняття думки групи через вироблення власної логіки пояснення 

здійсненого вибору [3]. 

Конформна поведінка виникає тільки у разі конфлікту (реального чи уявного) між 

індивідом та групою. 
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Конформна поведінка виникає тільки в ситуації тиску (впливу групи). При цьому 

важливим є те, що цей тиск здійснюється не як пряма погроза, а саме як психологічна: через 

оцінки, спільну думку, образливий жарт). 

Важливими чинниками конформної поведінки є групові. До них належить розмір 

групи, її структура, міра згуртованості. 

Прояв конформізму обумовлюється безліччю факторів. Частина з них були досліджені 

експериментально, наприклад, Соломоном Ашем. Виділяються наступні фактори: 

• Індивідуально-психологічні особливості індивіда (рівень інтелекту, ступінь 

навіюваності, стійкість самооцінки, рівень самоповаги, потреба в схваленні і так далі). 

• Мікросоціальної характеристики індивіда (статус і роль індивіда в групі, значимість 

групи для індивіда і так далі). 

• Ситуаційні характеристики (особистісна значимість обговорюваних проблем для 

індивіда, рівень компетентності індивіда і членів спільноти, приймається чи рішення 

публічно, у вузькому колі або наодинці і так далі). 

• Статево характеристики індивіда.  

Самооцінка - складне особистісне утворення, особистісний параметр розумової 

діяльності. Вона виконує, в тому числі, і регулятивну функцію. Ефективність навчальної 

діяльності школяра залежить не тільки від системи добре засвоєних знань, володіння 

прийомами розумової діяльності, але і від рівня самооцінки. Є тісний зв'язок між успіхами в 

навчальній діяльності та розвитком особистості. 

Вивчивши терміни "конформізм" і "самооцінка", можна зробити висновок, що вони 

безпосередньо пов'язані один з одним. Особливо важливо простежити формування 

конформного поведінки в молодшому підлітковому віці, так як самооцінка бурхливо 

формується в цей період, як вище сказано, підліток бачить себе таким, як про нього говорять, 

як його представляють навколишні. Вчителям і батькам слід звернути особливу увагу на 

спілкування дітей, простежити, як вони взаємодіють з групою, чи вміють відстояти свою 

точку зору, висловити свою думку, тому як саме це якість, яке безпосередньо залежить від 

рівня самооцінки, формує відсутність конформізму [1]. 

Неконформна поведінка створює задатки лідера, а особистість лідера не може існувати 

без адекватного рівня самооцінки. Якщо підліток забитий, тихий або навпаки занадто 

агресивний, це може говорити про його неадекватної або занижену самооцінку, про те, що 

він буде знаходиться в постійному конфлікті з групою, внутрішньому або зовнішньому. Тут 

буде проявлятися зовнішня і внутрішня форми конформного поведінки. 
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Безумовно, складно сформувати всі позитивні якості, риси характеру і особистості у 

підлітка, та й, власне, такого не буває. Але, якщо все, ж самооцінка занижена і проявляється 

конформне поведінку, то потрібно намагатися поступово "переробити" ці якості в кращу 

сторону, при цьому, спершу, навчити його справлятися з негативними і негативними 

ситуаціями і виходити з них [3]. Сучасні практики сходяться на думці, що типова риса 

підліткової групи – надзвичайно  висока  конформність.  Перехідний  вік – час конформізму 

[4],  коли  один  залежить  від  всіх,  і  часом  готовий  беззаперечно виконати  те,  на  що  

його  підштовхує  група.   

З метою виявлення психологічних відмінностей формування конформізму в 

підлітковому віці нами було поведене дослідження, яким було охоплено учнів 8-Б класу 

ЗОШ №1 м. Мукачева. Це були підлітки 13-14 років загальною  кількістю 18 чоловік – 9 

хлопчиків  і 9 дівчаток. 

Зазначимо, що при опрацюванні отриманих результатів  за 14-факторним особистісним  

опитувальником  Кеттела  особлива  увага  нами  зверталася  на фактор Q2, який  

характеризує  конформізм-нонконформізм.  Було встановлено, що 7 учнів – 44 % від 

загальної кількості – показали високий ступінь конформізму (рис. 1). З них було 3-є  

хлопчиків  і 4 дівчаток.   

Це  вказує  на  хоч  і  невелике,  але  переважання високих показників у дівчаток.  

 
Рис. 1. Розподіл  показників  підлітків  за фактором «конформізм-нонконформізм» 
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Однак загалом цей відсоток перевищує встановлені 34%, про які говорив Соломон Аш 

[4], що зумовлене впливом вікових особливостей досліджуваних, зокрема, характерною 

підлітковою конформністю.   

Результати дослідження рівня самооцінки за методикою С. Будассі 

Опитувані  оцінювались  за  рівнем  вираженості показників  самооцінки  і  були  

розділені  на  5  груп:  низький  рівень самооцінки характеризували показники від -1 до 0, 

занижену самооцінку мали  учні,  у  яких  рівень  самооцінки  коливався  від  0,01  до  0,3, 

адекватна  самооцінка  відповідала  показникам  0,31-0,6,  завищена  –  0,61-0,85 і високу 

самооцінку характеризували показники від 0,86 до 1 (рис. 2). 

  
Рис. 2 Рівні самооцінки у досліджуваних учнів 

Таким чином, виявлено, що в учнів переважає дещо завищена самооцінка  39%  осіб  та  

адекватна  –  27%.  Рівень  самооцінки  виражає ступінь реальних та  ідеальних або бажаних 

уявлень про себе. Адекватну самооцінку з тенденцією до завищення можна прирівняти до 

позитивного ставлення  до  себе,  до  самоповаги,  прийняття  себе,  відчуття  власної 

повноцінності. Учнів  з  високим  рівнем  самооцінки  –  16%,  це  може свідчити про те, що 

вони мають високі досягнення, внаслідок цього в них підвищуються  вимоги  до  себе.  14%  

учнів  мають  занижену  та  4%  - низьку самооцінку. Низька самооцінка може бути пов’язана 

з негативним ставленням  до  себе,  неприйняттям  себе,  відчуттям  власної неповноцінності. 

Адекватна самооцінка сприяє досягненню  внутрішньої  узгодженості. Діяльність,  що  

становить  невід’ємний  компонент  самооцінки, виконує регулюючу функцію в самооцінці. 

Самооцінка є однією  з ланок процесу саморегуляції діяльності та виступає тим утворенням в 

структурі особистості,  яке  піддається  впливу  ззовні.  
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Таким  чином,  можна припустити,  що  регулююча  функція  самооцінки  по  

відношенню  до діяльності  проявляється  по  ряду  направлень:  вона  впливає  на  вибір 

власних цілей людини, визначає характерні для неї емоційні та мотиваційні стани, в багато 

чому обумовлює характер оцінки та ставлення людини до досягнутими  нею  цілями.  Проте  

неважко  припустити, що  і  особливості протікання діяльності, її наслідки в багато чому 

впливають на самооцінку індивіда [5].   

Висновки і перспективи. Таким чином, як показав аналіз отриманих результатів, 

учням, в  більшості  притаманний  середній  рівень  самооцінки  з  тенденцією  до завищення 

(66% - за Методикою Будассі).  Такі  результати  можуть  слугувати  підставою  для  того,  

що  у юнаків та дівчат 13 - 14-ти років на перший план виступають взаємовідносини у  

колективі,  спілкування  з  товаришами,  з  дорослими,  творча  діяльність, громадська  

робота  –  все,  що  пов’язано  з  моральними  проблемами  і самоствердженням  особистості.  

Вони  володіють  такими  особистісними характеристиками,  як  впевненість  у  своїх  

можливостях,  задоволеність своїми  здібностями,  темпераментом  і  характером,  своїми  

знаннями, уміннями  і  навичками.  Також  спостерігається  адекватна  самооцінка, висока  

вимогливість  до  себе,  відсутність  самовдоволення,  скромність, повага до інших людей. 

Низький рівень самооцінки виявлений у 4%  за методикою   Будассі,  а  високий рівень у 

16%.  

Провівши емпіричне дослідження конформізму учнів старших класів ми отримали дані, 

згідно яких в 44% досліджуваних  виявили конформізм, який доречі переважав у дівчаток, 

що в принципі і підтверджує теорію гендерної схильності до конформізму. 

Таким чином досліджуючи рівень самооцінки та впевненості в собі, було виявлено, що 

низький рівень переважає у тих самих учнів, що проявили конформність. Перспективою 

подальшого дослідження є підбір тренінгових вправ для підвищення самооцінки та 

формування нон-конформізму в учнів старших класів. Досліджуючи рівень самооцінки та 

впевненості в собі, ми помітили, що низький рівень переважає у тих самих учнів, що 

проявили конформність. Перспективою нашого подальшого дослідження є підбір 

тренінгових вправ для підвищення самооцінки та формування нонконформізму в учнів 

старших класів. 
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Summary. The article deals with the features of conformism as a psychological personality trait. Theoretical 

analysis of the literature on the chosen topic and systematization of information on the influence of conformism on the 
self-esteem of senior class pupils has been carried out. An experimental study to confirm the hypothesis of the effect of 
conformality on students' self-esteem has been conducted. An adequate self-acceptance contributes to the achievement 
of internal coherence has been determined. Activity, which is an integral component of self-esteem, performs a 
regulatory function in self-assessment. Self-esteem is one of the links in the process of self-regulation of activity and 
acts as the entity in the structure of the personality which is responsive to external influences. 

The article also points out that teachers and parents should pay particular attention to communicating children, 
to see how they interact with the group, or how they can defend their point of view, to express their opinions, because 
exactly this quality, which directly depends on the level of self-evaluation, forms lack of conformism. 

Key words: conformism-non-conformism, conformal behavior, puberty period, self-esteem, individual-
psychological features of the individual. 
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Анотація. У статті визначено основні підходи до проблеми самопрезентації старшокласників у 
віртуальному просторі в вітчизняній та зарубіжній психологічній літературі. На основі узагальнення 
теоретичних джерел сформульовано визначення «Я-віртуального» як уявлення людини про себе, осмислене і 
презентоване у віртуальному просторі, що є самостійною, когнітивною складовою окремої модальності в 
структурі Я-концепції особистості. Емпірично досліджено психологічні особливості «віртуального-Я» як 
способу самопрезентації старшокласників у віртуальному просторі. 

Ключові слова: віртуальний простір, самопрезентація, «віртуальне-Я», «Я-концепція».  
 

Постановка проблеми. В наш час важливою є самопрезентація особистості в 

комунікативному середовищі Інтернету з метою впливу на інших для досягнення певних 

цілей. Тому змінюються функції віртуального світу, за визначенням К. Черняєвої – 

«віртуальний світ був своєрідним осередком втечі від реальності, а в теперішній час він 

рухається в напрямку до неї. Анонімність перестає бути бажаною. Інтернет використовується 

як доступ до безмежних можливостей самопрезентації і відкриття себе для Інших» [4].  

У віртуальному світі особистість «одягає маску», яка полегшує процес комунікації, 

знімає психологічні бар'єри, вивільняє творче "я". Унікальні можливості для самовираження 

дають такі інтерактивні форми спілкування в Інтернеті, як всілякі чати, форуми, різновиди 

електронної пошти, телеконференції та ін. Їх щохвилинність також полегшує комунікацію, 

знімаючи тягар відповідальності за довгостроковість наслідків [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Всебічному аналізу специфіки 

функціонування мережевого суспільства присвячені роботи Г. Остапенка [3; 4] та 

М. Кастельса, який трактує природу віртуального суспільства у контексті інформаційної 

революції і теорії інформаційного суспільства. У працях представників постструктуралізму 

Ж. Делеза та Ф. Гваттарі сутність інформаційного суспільства та віртуальних форм взаємодії 

в ньому розглядається з соціально-філософських позицій. Феноменології Інтернет-простору, 

що включає в себе специфічні форми взаємодії, комунікації, а також потужні інтелектуальні 

ресурси та специфічно обумовлені правила дій, присвячені праці Дж. Барлоу, Т. Фрідмана, 

М. Паетау, А. Турена. Серед сучасних дослідників активною розробкою проблематики 

віртуального простору та особливостей розвитку людини в ньому активно займалися такі 

вчені, які Г. Бакулев, В. Бичков, А. Жубинський, Д. Іванов, І. Корсунцев, Л. Литвинцева, 
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Н. Маньковська, С. Налітов, Н. Лукіна, М. Носов, О. Орлов, Н. Хілько. Значний науковий 

внесок в опис створення віртуальних особистостей зробила В. Силаєва, проблеми 

віртуального спілкування описав О. Леонтович [3; 5]. 

Соціально-культурні та суспільно-політичні аспекти розвитку інформаційного 

середовища, становлення та формування інформаційного суспільства розглядалися у працях 

С. Берковіца, С. Вассермана, Д. Белла, М. Кастельса, М. Маклюена, Й. Масуда, Т. Стоуньєра, 

О. Тоффлера та ін. [1; 5; 6]. 

З огляду на вказане, мета даної статті полягає в тому, щоб проаналізувати окремі 

аспекти емпіричного дослідження психологічних особливостей самопрезентації 

старшокласників у віртуальному просторі через дослідження «віртуального – Я». 

Варто зазначити, що при плануванні емпіричного дослідження ми спиралися на 

наступне визначення: образу «Я-віртуальне» - це уявлення людини про себе, осмислене і 

презентоване в віртуальному просторі. 

Виклад основного матеріалу. Для вивчення змісту образу «віртуального-Я» 

користувачів Інтернету були обрані учні старших класів ЗСШ І-ІІІ ступенів, загальна 

кількість досліджуваних N=151, серед яких 82 дівчини (48,8%) та 69 хлопців (42,3%). 

Вибірка була гетерогенною за показником величини адміністративного населеного пункту, у 

якому постійно проживають досліджувані. Зокрема, 66 осіб (43,6 %) є мешканцями сіл; 39 

осіб (26 %) постійно проживають у містах – районних центрах, а 46 осіб (30,3 %) – у 

обласному центрі.  

Оскільки ми досліджували «віртуальне-Я» старшокласників як спосіб самопрезентації 

їх у віртуальному просторі, то однією із визначальних характеристик була їх інтернет-

активність, відтак перед проведенням анкетування було проведено експрес опитування 

досліджуваних щодо наявності та кількості аккаунтів в їх віртуальному просторі та 

спілкуванні, популярності та їх активності в різноманітних соціальних мережах. 

Для проведення емпіричного дослідження нами були використані наступні методики: 

опитувальник Е. Щепіліної «Сприйняття Інтернету»; авторська анкета, окремі питання 

методики П. Хюїта «Перфекціональна самопрезентація»;  методика визначення самооцінки 

особистості С. Будассі; методику «Виявлення ставлення до інтернету «Незавершені 

речення»» А.Жичкіної; методика Т. Лірі (модифікація Л. Собчик). 

Про інтернет-активність старшокласників свідчить наявність і кількість аккаунтів, на 

яких вони систематично спілкуються. Серед досліджуваних учнів  109 осіб (79 %) виявились 

користувачами аккаунтів, решта – 42 особи (21 %) – вже або ще (з різних причин) не 

користуються такими інтернет-сторінками. 
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Результати опитування засвідчили, що більшість респондентів заходить на свою 

сторінку у соцмережах щодня (121 особа; 89,2 %), або один-два рази на тиждень (30 осіб; 

10,8 %). Найбільш популярними мотивами реєстрації у соцмережах є: 

• «цікаво спілкуватися, ділитися новинами, фотографіями» (103 особи; 

66,5%); 

• «бажання мати багато друзів» (37 осіб; 35 %); 

• «данина моді (зараз усі так роблять)» (11 осіб; 15,5 %). 

Також, цікавим аспектом нашого експрес дослідження є й те, що описова статистика 

отриманих результатів дослідження старшокласників показала, що 49% учнів вважають 

Інтернет частиною реального світу; але лише 15% осіб влаштовують закони і правила 

віртуального світу більше, ніж реального; 6,7% навіть вважають, що скоріше можуть щось 

змінити у віртуальному світі, ніж в реальному. Більшість учнів цілком розуміють різницю 

між реальним і віртуальним світом, чітко розмежовуючи кордони, однак: 

 

Рис.1. Гістограма відсоткового співвідношення відповідей учнів старших класів щодо 

співвідношення в їх свідомості «реального» та «віртуального» світу (1- інколи кордон між 

реальним і віртуальним світом зникає; 2-" часто, хотіли б переселитися у віртуальний світ; 3- 

те, що відбувається в мережі цікавіше, ніж те, що в реальному світі; 4- інколи віртуальний 

світ більш привабливий, ніж реальний; 5- відчувають себе більш комфортно у віртуальному 

спілкуванні; 6- намагаються в реальному світі діяти так, як у віртуальному). 
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для 22% учнів (інколи або часто) кордон між реальним і віртуальним світом зникає; 17,5% 

учнів (інколи або часто) хотіли б переселитися у віртуальний світ; для 12% те, що 

відбувається в мережі цікавіше, ніж те, що в реальному світі; для 25% опитаних інколи 

віртуальний світ більш привабливий, ніж реальний; 37,8% учнів відчувають себе більш 

комфортно у віртуальному спілкуванні; 44,4% (інколи або часто) намагаються в реальному 

світі діяти так, як у віртуальному. Це говорить про значний вплив на учнів старших класів 

віртуального простору, внесення в їх реальне життя певних стереотипів віртуального світу. 

Серед учнів 10-11 класів 51,4% проводять за комп’ютером від 2 до 5 годин щодня. 

Тобто, значна частина усіх опитаних старшокласників щодня замінюють живе спілкування з 

однолітками, перебування на свіжому повітрі та заняття в гуртках та секціях за інтересами на 

віртуальний комп’ютерний світ. В цілому, 26,1% учнів не змогли відповісти, скільки часу 

вони проводять за комп’ютером, що відповідно корелюється з кількістю учнів, що мають 

високий рівень комп’ютерної залежності. 

 

Рис.2. Відповіді респондентів у відсотковому співвідношенні на питання анкети №6 

«Для чого частіше ви використовуєте комп’ютер?» 

 

Порівняльні результати відповідей на питання №6 (Рис. 2.) вказують на те, що учні 10 

класу використовують комп’ютер більш усвідомлено –  більшою мірою для самоосвіти (56%) 

та спілкування (25%), молодші ж підлітки користуються комп’ютером в більшій мірі для 

розваг – ігри (32,5%), блукання по Інтернету (25%). 

Що стосується контролю з боку батьків за використанням дітьми комп’ютерів, то 

ствердну відповідь на питання “Чи обмежують батьки час вашої роботи з комп’ютером?” 

дали лише 67,4% опитаних (80,0% учнів 10 класів і 48,6% 11-класників). Традиційно батьки 

регламентують час, який дозволяється проводити дітям за комп’ютером (41,3%). Лише 4,3% 
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батьків регламентують і час роботи, і контент, до якого дозволено мати доступ дітям. Батьки 

практично не використовують програми батьківського контролю (в цілому лише 6,5%), що 

свідчить про їх низьку обізнаність з програмами такого типу. Усі випадки використання 

таких програм зареєстровані щодо молодших підлітків і жодного – стосовно 

старшокласників. 5,1% батьків просто спостерігають за тим, що робить дитина, коли сидить 

за комп’ютером. 

Для побудови емпіричної моделі «віртуального-Я» особистості був використаний 

метод факторного аналізу. При вивченні даних було встановлено, що фактори отримані в 

результаті обертання за методом варімакс, пояснюють 80% загальної дисперсії. При цьому 

виділено 5 факторів, що відображають відповідно: 54,75%, 9,93%, 6,13%, 4,96%, 4,11% 

загальної дисперсії (див.Дод). 

У результаті факторного аналізу було виявлено по 5 факторів, що визначають 

категоріальність простору уявлень досліджуваних по 4-х «віртуальних-Я». Інтерпретація 

факторів проводилася на основі прикметників, що мають найбільші факторні навантаження 

після обертання, тобто максимально корелюють з виявленими факторами. 

 Розглянемо зміст 1-го фактора досліджуваних образів. Найбільш розгорнутий 1-й 

фактор виділений в образі «Я-реальне» (пояснює 61,9% дисперсії). До нього увійшли 28 

визначень. Для порівняння: 1-й фактор «Я-реального» містить 10 визначень, 2-й фактор Я-

ідеального - 9, 4-й фактор Я-морального - 21. Цікавий факт - 3-й фактор Я-віртуального 

містить суто етичні характеристики: добрий, чуйний, чесний, співпереживає, відповідальний 

і ін., причому вони найбільш вагомі. Виключно для 1-го фактора Я-віртуального характерні 4 

якості: «емоційний», «відповідальний», «швидкий» і «делікатний». Спільними у змісті 

образів є якості «відвертий» (для «Я-реального», «Я-ідеального» і «Я-віртуального») і 

«чесний» (для Я-ідеального, Я-віртуального і Я-морального), а також «задоволений», 

«самостійний», «серйозний», «активний», «веселий», «енергійний», «гуморист» (для Я-

реального, Я-віртуального і Я-морального). 

Разом з тим в результаті факторного аналізу не було виділено якості, характерні для 

всіх чотирьох образів. Несподіваним результатом стало наявність у змісті 4-го фактора «Я-

морального» якостей, які відображають не стільки етичні характеристики, скільки активну 

життєву позицію та прагнення до досягнення життєвого успіху. Моральні ж визначення 

виявилися більш властивими Я-ідеального і Я-реального старшокласників. 

Інтерпретація отриманих результатів частково підтвердила гіпотетично передбачені 

аспекти впливу на самопрезентацію учнів старших класів у віртуальному просторі їх ступеня 

активності в соціальних мережах, а також вплив родинно-сімейного кола на формування 
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«віртуального Я», інтенсифікацію віртуального спілкування та кількісних проявів 

агресивного ставлення між однолітками. 

Відтак, чинниками формування «віртуального-Я» є: агресивність, конфліктність, 

використання для самопрезентації ідеального образу «Я», можливість вивільнення емоцій; 

соціальних мереж – закритість членів сім’ї для контактів, наявність затяжних конфліктів в 

родині, відкритість інтернет-середовища; онлайн-гемблінгу та шопінгу в інтернет-магазинах 

– недостатня здатність до саморегуляції, переважання ірраціональних дій, потреба в 

яскравих емоційних переживаннях, екстернальний локус контролю, прагнення виділитись 

серед інших, несприятливі стосунки в родині чи на роботі, наявність труднощів при побудові 

міжособистісних стосунків, очікування відторгнення та неприйняття з боку оточуючих, 

демонстрація адиктивної поведінки членами сім’ї; відсутність навичок встановлення 

близьких контактів. Соціальна ізольованість, надвисока пошукова активність, часткове 

знецінення усного спілкування в родині, обмеженість інформацією подано у віртуальному 

просторі соціальних мереж. 

Відповідно до результатів дослідження 91% чоловічої половини вибірки залучені до 

світу комп’ютерних ігор (дівчат – 52%). Щоденно грають 25% респондентів чоловічої статі. 

Отже, саме молоді чоловіки складають основу частини суспільства, що за висловом 

П. Вериліо, «рішуче не дорослішає». Тим не менш, лише 13-16% цих респондентів вважають 

відеоігри «способом здобути інше «я» або «альтернативною реальністю, де людина може 

бути більш щасливою». Таким чином, людей, схильних до перетворення на справжню 

«віртуальну особистість», серед респондентів виявилося відносно небагато, що не виключає 

зростання їхньої кількості з удосконаленням засобів симуляції реальності. 

Висновки і перспективи. Віртуальне спілкування доповнюється формами та 

ознаками реального спілкування, а в реальне спілкування вносяться елементи віртуального. 

Віртуальне спілкування може слугувати моделлю для реального спілкування і навпаки. 

Подальші дослідження можуть стосуватися окремих форм віртуального спілкування в 

аспектах покращання комунікаційних функцій. 
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Summary.  Specific aspects of psychological peculiarities of self-presentation of senior pupils in the virtual 

space through the research of "I-virtual" have been analyzed in the article. 
"I-virtual" of senior pupils as a way of their self-presentation  in virtual space has been investigated, and one of 

the key characteristics was their Internet activity, so an interview was conducted on an exploratory survey on the 
availability and number of accounts in their virtual space and communication, popularity and their activity in various 
social networks. 

Internet activity of the interviewed senior pupils has been investigated, among which 109 persons (79%) turned 
out to be account users, the rest - 42 (21%) - already or for some other reason (for various reasons) do not use such web 
pages. 

Survey results showed that most respondents enter their page in social networks daily (89.2%), or once or 
twice a week (10.8%). The most popular motives for registering in social networks are: "it is interesting to 
communicate, share news, photos" (66.5%); "the desire to have a lot of friends" (35%); " to be fashionable (now 
everyone is doing it)" (15.5%). 

It has been found out that "I-virtual" of studied senior pupils is a kind of intermediary between the pupils’ 
perceptions about themselves and their ideas about the ideal image and moral characteristics of their personality. 

It has been determined that traditionally, parents regulate the time allowed children to spend in front of 
computer (41.3%). Only 4.3% of parents regulate both the time of work and the content that is allowed to have access to 
children. Parents practically do not use parental control programs (in general, only 6.5%), which indicates their low 
awareness of programs of this type. All cases of using such programs are registered for younger teens and none for 
senior pupils. 5.1% of parents simply observe what the child is doing when sitting at a computer. At the same time, the 
opinion of a close social environment - parents and friends - is a significant factor in shaping the outlook and self-
esteem of senior pupils. 

Virtual communication is supplemented by forms and signs of real communication, and virtual communication 
is introduced in real communication. Virtual communication can serve as a model for real communication and vice 
versa. Further research would relate to individual forms of virtual communication in aspects of improving 
communication functions. 

Key words: virtual space, self-presentation, I-virtual, self-concept. 
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Анотація. У статті висвітлено ключові підходи до розуміння змістово-функціональної суті 
фемінінної самоакцептації. У роботі проаналізовано основні наукові погляди на проблему самоакцептації 
особистості. Розкрито сутнісні ознаки  самоакцептації в контексті специфіки особистісного розвитку 
дівчаток підліткового віку. Відзначено, що самоакцептація як складова самосвідомості є активністю 
особистості, спрямованою насамперед на різнобічне усвідомлення власного Я, а також на прийняття його на 
рівні усвідомленої самості, неповторної екзистенційної суб’єктності. У контексті вивчення феномену 
самоакцептації, зокрема в ракурсі фемінінного самоприйняття,  здійснено емпіричне вивчення вибірки 
дівчаток підліткового віку, які навчалися в різнотипних освітніх закладах – загальноосвітній школі та школі-
інтернаті. У статті розкрито також психологічні особливості негативного впливу депривації на 
самосвідомість, образ Я та самоакцептацію особиcтості. Встановлена специфіка  онто- і соціогенези 
депривованих дівчаток-підлітків, проаналізовано основні типи порушень у розвитку самоакцептації. 

Ключові слова: самосвідомість, самість, образ Я, самооцінка, самоприйняття, 
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Постановка проблеми. Упродовж останніх двадцяти років домінуючим ракурсом 

нашого наукового пошуку є феномен самоакцептації, зокрема у змістово-просторових 

вимірах фемінінної психології [2; 3]. Трансформації нашого соціуму лише поглиблюють 

актуальність досліджуваної проблематики, оскільки з плином часу та зміною економічних і 

соціокультурних парадигм відбулись істотні зміни у самоприйнятті особистості, насамперед 

у плані набуття нею статево-гендерної ідентичності. Зазначимо, що розвиток самоакцептації 

та самооцінки підлітка відбувається у контексті різнотипних суперечностей, спричинених  

розбіжностями (іноді й латентними чи явними конфліктами) між нормативно-

регламентуючим статусом суспільства („суспільні табу”) й особливостями становлення 

внутрішнього світу дитини, яка досить часто складно й неоднозначно накопичує 

індивідуальний життєвий досвід шляхом спроб і помилок. Тому доводиться констатувати 

суперечності між власно сконструйованим досвідом поведінки дитини й усталеними 

вимогами суспільства, між ідеальними моральними знаннями та реальною практикою 

поведінки, між ідеалістично-високоморальними намірами і виконанням дитячо-егоїстичних 

бажань, між знанням і незнанням моральних норм поведінки у конкретній ситуації тощо. 

Лише долаючи цілу низку суперечностей, навчаючись на власних і чужих помилках,  

підліток здійснює для самого себе  вагомі й значущі вчинки і тим самим збагачує  власний 

досвід повсякденної поведінки, а значить і самооцінки.  

Отож, лише глибоке вивчення психологічних особливостей, механізмів і 

детермінант самосвідомості людини може призвести до  віднайдення універсальних, однак 
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глибоко інтимних і неповторних індивідуальних сенсів її особистісного  самоусвідомлення 

та самоствердження, особливо ж у вимірах високих моральних стандартів і абсолютів.  

На наш погляд, особливо гостро перебігають процеси самоакцептації в дівчаток 

підліткового віку, які під тиском зміщених акселераційно-пубертатних проблем усе ж 

покликані виконувати традиційні жіночі ролі – сестри, подруги, майбутньої матері тощо. 

Самоакцептація є активністю особистості, що спрямована на усвідомлення об’єкта 

власного Я та прийняття його на рівні екзистенційної суб’єктності. Вона є діяльністю 

індивіда у віднайденні свого феноменологічного Я. Це полімодальне емоційно-ціннісне 

ставлення до себе, сформоване на підставі результатів самосприймання і самоосмислення. Це 

самопізнання й самовизнання як особливі процеси людської психіки, що мають пізнавальну, 

емоційну, вольову форми прояву й усталюються в особистості разом з когнітивно 

регульованим образом Я, адекватною самооцінкою та позитивною Я-концепцією.

 Особливістю самоакцептації  є наявність позитивної установки на себе,  що формується під 

впливом зовнішніх акцептуючих установок щодо індивіда у процесі його неперервної 

соціалізації. Прийняття себе як самоцінності можливе насамперед як гармонійне поєднання 

виваженого, відфільтрованого  й узгодженого спектру чужих оцінок і власних самооцінок [1;  

3; 4; 5]. Шлях самоакцептації  долається  стадіально  і  проминає ті ж етапи, що й 

усвідомлення об’єктів зовнішнього світу – від елементарних самовідчуттів до 

самосприймання, самоуявлення, розуміння себе і, насамкінець, до загального самоприйняття. 

Самоакцептація особистості, маючи пізнавальний, ціннісний, комунікативний, творчий і 

естетичний потенціали, проявляється на рівні таких основних сфер: фізично-гігієнічної, 

інтелектуально-когнітивної,  морально-вольової, історично-культурної та соціально-

перцептивної. Самоакцептація, реалізуючись як синтез розумових, мовленнєвих,  

перцептивних, матеріальних дій людини, може бути адекватною і неадекватною, глобальною 

і парціальною, постійною і тимчасовою та ін. Розвиток особистісної самоакцептації на 

підлітковому етапі онтогенезу залежить від статевих і вікових (внутрішньопопуляційних) 

особливостей.  

Змістове наповнення самоприйняття  дівчаток-підлітків залежить від особливостей 

їхнього індивідуального психофізичного розвитку та детермінується низкою соціально-

психологічних чинників, насамперед мікрокліматом сімейної взаємодії (установками батьків) 

та умовами навчання й виховання у школі певного типу. Самоакцептація дівчаток-підлітків 

відбувається як тривалий і дуже складний процес самоусвідомлення. Внаслідок синтезу 

установок референтного оточення дівчатка відчувають домінування тих  чи інших ставлень, 

тому їхнє самоприйняття розвивається за перевагою одного з типів – акцептація 
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(випадковість, любов), емоційна концентрація (опікування, надмірна вимогливість), 

уникнення (знехтуваність, занедбаність).  

Зумовлені перебігом онто- і соціогенезу психологічні особливості дівчаток-підлітків 

з різнотипних освітніх закладів фіксуються  на  рівні основних параметрів самоакцептації. 

Вони позначаються на характері,  впливають на зовнішність, зреалізовуються в соціальній 

поведінці, проявляються у ставленні до виконання справ. Рівень розвитку самоприйняття 

дівчаток підліткового віку впливає на усвідомлення ними особистісної ідентичності, 

орієнтацію й самореалізацію в жіночих статевих і соціальних ролях, створення 

адаптаційного образу Я, стабільної та універсальної Я-концепції. 

            Аналіз останніх досліджень і публікацій. У низці досліджень багатьох учених 

(М. Алексєєва, Л. Божович, В. Давидов, С. Максименко, Р. Павелків,   В. Столін,   П. Чамата 

та ін.) прямо чи опосередковано розглядається феномен самооцінювання як один з основних 

компонентів самосвідомості. Водночас окремого фундаментального вивчення  

самосвідомості особистості, насамперед у плані загальної самоакцептації,  на жаль, не 

проводилося. Серед нечисленних дослідженнь проблеми можна назвати праці зарубіжних 

науковців А. Рое, М. Сігельмана, A. Kolodziej, M. Jacunska та інноваційні роботи вітчизняних 

учених М. Алексєєвої, О. Насонової, які на прикладі різновікових вибірок осмислили й 

дослідили філософсько-психологічну сутність  аналізованого феномена [1; 3; 6].  

       Крізь аналітичну призму поліфундаментального самоусвідомлення С. Павличко трактує 

самоприйняття жінки як основу й запоруку її фемінінного самоототожнення,  наголошуючи 

на необхідності поглибленого вивчення особливостей соціалізації статі як фактора розвитку 

Я-концепції  [5].  

Мета статті – здійснити теоретико-емпіричне вивчення фемінінної самоакцептації в 

дівчаток підлтікового віку. 

Виклад основного матеріалу. Ми здійснили багатовекторне дослідження 

самоакцептації дівчаток-підлітків із різнотипних шкіл, яке базувалося на засадових 

принципах проведення психолого-педагогічного експерименту. Безперечно, особлива увага 

зверталась на побудову дослідження згідно з концептуальними твердженями С. Максименка 

про те, що перенесення характеристик, які прийняті для опису наукового методу як такого – 

відтворюваність, структурованість, цілеспрямованість, надійність,  результативність у 

площину конкретно-наукової сфери досліджуваної дійсності, потребує їхньої специфікації, 

яка б відповідала реаліям даної галузі  пізнання. Тому методичні засади експерименту 

обирались як творчі й дослідницькі тактики і стратегії, що охоплювали динамічну єдність 

об’єкта вивчення. Вони були підпорядковані принципові експериментальної і генетичної 
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лінії та будувались у річищі культурно-історичної концепції  психічного розвитку об’єкта 

(Л.  Виготський, В. Давидов, Г. Костюк, С. Максименко) [4].  

Для різнобічного вивчення самосвідомості, зокрема самоакцептації  дівчаток 

підліткового віку, застосовувався широкий власне констатувальний експеримент з вивіреною 

обробкою та інтерпретацією емпіричних даних за допомогою методів математичної 

статистики і подальшого якісного аналізу. Достовірність і надійність результатів 

забезпечувались взаємною перевіркою даних, отриманих за допомогою різних методів на 

одному об’єкті дослідження (тест-ретестовість). Причому констатація особливостей 

самоприйняття дівчаток-підлітків супроводжувалась аналізом і потрібною обгрунтованістю, 

що лише підсилювало розкриття значущості виявлених відмінностей та їхнє семантичне 

насичення. Важливою методичною  засадою було врахування потреби виваженого й 

аргументованого діагностування проявів самоакцептації та недопустимості абсолютизування 

отриманих результатів. Складна ієрархія незалежних і взаємопов’язаних параметрів, їхня 

багаторівневість і багатоланковість розглядались крізь призму логічності й валідності. 

Основною метою було досягнення вірогідних знань найоптимальнішим шляхом. Цінність 

емпіричного матеріалу розглядалась у конкретній системі просторово-локалізованих 

зв’язків, була «заземлена»  стосовно потреб і завдань дослідження та супроводжувалась 

постійним теоретичним обрамленням і обгрунтуванням. Засадовою ознакою  методичної 

частини дослідження було створення своєрідного алгоритму перевірки робочих гіпотез 

стосовно тих аспектів і  чинників, які набували домінуючого значення на різних етапах 

вивчення самоакцептації особистості. Це дозволило позбутись недоцільних відгалужень у 

ракурсі методичного, експериментального й діагностичного пошуку, гармонізувати та 

вдосконалити процес обстеження і дослідження особливостей самоприйняття в дівчаток 

підліткового віку, які соціалізуються в різних навчальних закладах. 

 Базовими експериментальними школами були такі: міська загальноосвітня школа, 

гімназія, школа-інтернат та  сільська загальноосвітня середня школа. Слід зауважити, що 

дівчатка-підлітки були дібрані за принципом рандомізації, проте приблизно з одинаковим 

рівнем фізичного і психічного розвитку, не мали активно виражених акцентуацій чи 

девіантних настановлень, різнилися за рівнем успішності (високий, середній, низький). 

Вибірку дівчаток-підлітків із школи-інтернату склали вихованки, які походять з різнотипних 

сімей (сироти, напівсироти, від матерів-одиначок  тощо) і переживають різноманітні форми 

соціальної, психічної, сенсорної та культурної депривації. Загалом, вибірка була 

сформована за щаблевим принципом, суть якого полягала в тому, що дівчатка-підлітки з 

різнотипних шкіл перебували в різних «стартових» умовах.  Порівняння за принципом 

«міська школа – сільська школа» було сплановане насамперед як спроба з’ясування 
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географічних, соціальних,  культурних, побутових та інших чинників психологічного 

розвитку дівчаток-підлітків із села та ймовірних відмінностей у становленні їхньої 

самоакцептації.  

Згідно з  нашою концептуально-теоретичною моделлю становлення особистісної 

самоакцептації в підлітковому віці було вичленувано найтиповіші психометричні параметри 

самоприйняття дівчаток-підлітків. Глибокому різпоплановому аналізові були піддані 

насамперед положення про те,  що розвиток самоакцептації дівчаток-підлітків у процесі 

онтогенезу відбувається як синтез головних установок найближчого референтного оточення 

(батьки, однолітки, вчителі) і перебігає як уникнення (відчуття знехтуваності, занедбаності), 

акцептація (випадковість, любов) і емоційна концентрація (опікування, надмірна 

вимогливість). Самоакцептація відбувається як набуття і прийняття основних параметрів,  

що проявляються на рівні зовнішності, характеру, в соціальній поведінці, ставленні до 

виконання справ.  Для того, щоб з’ясувати перехід від первинної ідентифікації до 

усвідомленої особистісної ідентичності, адаптаційного образу Я, стабільної Я-концепції, 

повноцінної орієнтації та самореалізації в жіночих статевих і соціальних ролях, усталеної 

картини світу потрібно відстежити й вивчити особливості  онто- і соціогенезу дівчинки-

підлітка.  

Загальні засадові положення експериментального дослідження, його підготовчий і 

власне діагностичний етапи базувались на основному принципі – досягнення за допомогою 

релевантних і валідних методів на репрезентативній вибірці досліджуваних дівчаток-

підлітків із різнотипних шкіл найширшого констатування психологічних особливостей 

розвитку їхньої самоакцептації. Складена нами програма емпіричного дослідження була 

спрямована на вирішення окресленої проблематики. Вона потребувала добору такого пакету 

методик,  який дозволив би різнобічно вивчити на експериментальному рівні якомога більшу 

кількість психологічних особливостей самоакцептації дівчаток-підлітків.  

У процесі безпосереднього експериментального дослідження нами насамперед було 

задіяно модифікований варіант «Тесту самоакцептації  підлітків і сприймання батьківських 

установок стосовно них» (М.І. Алексєєва, О.Б. Насонова),  «Діагностика особистісної 

тривожності» (А. Прихожан), «Q-класифікація» В. Стефенсон), модифікований варіант 

«Методу багатоаспектної квантифікації міжособистісних взаємин» (Т. Лірі), авторська 

анкета та ін. Загалом, усі включені до програми експериментального дослідження методи 

були дібрані, частково модифіковані й адаптовані для якомога ширшого вивчення феномену 

самоакцептації дівчаток-підлітків. 

Концептуальний аналіз проблеми дав підстави зробити низку висновків. 

Становлення  і  функціонування  самоакцептації  в  дівчаток-підлітків  відбувається складно 
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й неоднозначно, що зумовлює перепади в модусі самосвідомості та спричиняє появу 

амбівалентних ознак. Загальне  самоприйняття дівчаток підліткового віку формується як 

різномірне відчуття особистісної знехтуваності, що має різнотипну природу й зумовлене 

специфікою сімейного виховання та навчанням у закладі певного типу.  Розвиток 

самоакцептації в дівчаток-підлітків перебігає як неперервний перехід ситуацій акцептування 

в ситуації уникнення та навпаки, що в учениць з  міської, сільської шкіл і гімназисток має 

насамперед психогенну природу, а у вихованок школи-інтернату здебільшого соціогенну. 

Серед дівчаток підліткового віку найскладніше перебіг самоакцептації відбувається в 

учениць школи-інтернату. Визначаючи своє ставлення до основних конструктів 

самоприйняття, тобто виявляючи міру свого задоволення належністю до жіночої  статі,  

своїм іменем,  прізвищем, зовнішністю та станом здоров’я, дівчатка-підлітки з дитячого 

навчально-виховного закладу закритого типу демонструють осібну позицію. Майже в усіх 

випадках вихованки школи-інтернату проявляють більше невдоволення, ніж їхні однолітки з 

інших типів шкіл. Тому в них суттєве незадоволення своєю зовнішністю,  дуже значне 

незадоволення своїм  прізвищем  та  іменем  і особливо гостра незадоволеність зі стану свого 

здоров’я. Причину слід вбачати в несприятливому впливі деприваційних умов розвитку на  

становлення самоакцептації дівчаток-підлітків зі школи-інтернату.  

До речі, дівчатка-підлітки з усіх типів шкіл проявляють найменше задоволення якраз 

станом свого здоров’я. Особливу стурбованість виказують дівчатка старшого підліткового 

віку,  що свідчить про погіршання здоров’я дітей на момент завершення  підлітковості 

внаслідок численних недосконалостей сучасного навчально-виховного процесу. Розвиток 

самоакцептації  в  дівчаток-підлітків  за типом психологічної амбівалентності часто 

відбувається на фоні негативних афективних тональностей (тривожність, розгубленість, 

невизначеність, депресивність), що підсилює відчуття самотності, знехтуваності,  

занедбаності і призводить до хисткості самоспостереження, розкоординування 

самоконтролю, сповільнення саморефлексії тощо. Ускладнюється становлення 

самоакцептивної атрибуції, що безпосередньо впливає на акцептуючі установки дівчаток-

підлітків  та їхню узгодженість-неузгодженість з реальними акцептуючими установками 

довколишніх людей. Дівчаткам підліткового віку з різнотипних шкіл  притаманна спільна 

тенденція до засвоєння зовнішніх оцінок і впливів як норми, що суттєво позначається на 

розвитку їхньої самоакцептації та супроводжується високим рівнем тривожності. 

Самоакцептації дівчаток з міської середньої школи, гімназії, школи-інтернату, сільської 

школи властиві суттєві психологічні відмінності, що  пояснюється специфікою і 

нерівномірністю індивідуального розвитку особистості у вікових межах підліткової 

популяції та детермінуючою дією умов і особливостей кожного закладу зокрема. 
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Порівняння результатів дівчаток на етапі умовного «вступу в підлітковість», на етапі 

умовного «завершення підлітковості», відстеження внутрівікової динаміки дозволяють 

стверджувати наявність значних гетерохронних змін, що засвідчують якісний розвиток 

самоакцептації, роблячи його глибшим, багатшим, упевненішим і складнішим. Усталюється 

розгалужена система модальностей самоприйняття, краще проступають мотиваційні 

особливості, збагачується розвиток усієї самосвідомості. 

У становленні самоакцептації підлітків з різнотипною  успішністю існує низка 

суттєвих відмінностей, спричинених неодинаковою когнітивною та емоційною якістю 

сприймання  дівчатками  інших людей і прийняття самих себе. Найтиповішою ознакою є 

значний рівень шкільної та міжособистісної тривожності між ученицями з високим, середнім 

і низьким рівнем знань, що пояснюється різними акцептуючими настановленнями,  

спричиненими як умовами  навчально-виховного процесу певної школи, так і чинниками 

сімейного характеру. Безперечно, окреслений спектр проблем потребує виваженої 

психокорекційної та психоконсультативної роботи для оптимізації та гармонізації 

особистісного самоприйняття дівчаток-підлітків. 

Висновки і перспективи. Крізь призму надання фахової психологічної допомоги 

дівчаткам-підліткам, зокрема щодо розвитку в них позитивної та успішної самоакцептації, 

ми постулюємо ревіталізаційний підхід, згідно з яким потрібно надавати психологічну 

допомогу, огранізовувати психолого-педагогічний супровід, задіювати гуманно інтенсивні 

практики, що спрямовані на ампліфікацію як самопідсилення та медіацію як своєрідне 

примирення/самопримирення особистості. В умовах соціальної депривації вихованки шкіл-

інтернатів за допомогою тренінгових занять навчаються застосуванню механізмів 

ампліфікації, моделювання та ін., що допомагає їм у подоланні базального конфліку («я не 

така, як інші – суспільство винувате мені»). Такий підхід зорієнтований на зняття 

тривожності, невпевненості, меншовартості, знехтуваності та призводить до істотного 

зниження екзистенційної напруги і фрустраційних синдромів. Унаслідок створення 

розвивальних умов для відчуття психосоціальної захищеності й самореалізованості у 

дівчаток-підлітків відбувається самокультивування просоціального й оптимістичного 

адекватного самоприйняття і самооцінювання.  

Надалі перспективу роботи вбачаємо в розширені досліджень у більшій кількості 

навчальних закладів різного типу за параметрами різновікового, міжстатевого і крос-

культурного порівняння, а також запровадження тренінгових технологій з метою 

формування оптимальної та повноцінної особистісної самоакцептації. 
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Summary. The article highlights the key approaches to understanding the content and functional essence of 

feminine self-acceptance. The essence signs of self-acceptance have been exposed in the context of specific of 
personality development  of teenage girls.  
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It is noted that self-acceptance as a component of self-consciousness is an activity of the individual, aimed 
primarily at the versatile awareness of one's own self, as well as its acceptance at the level of self-conscious and unique 
existential subjectivity. Self-knowledge is distinguished as human activity in relation to the search for a 
phenomenological self. It is a difficult emotional and valuable attitude towards oneself, which causes perception and 
understanding. The result of self-acceptance is the versatile cognition and recognition as the special mental processes 
of the individual, which have sensory, volitional and other displays of gnosticism. It is noted that during ontogenesis of 
personality, self-assertion is stabilized together with cognitively controlled multi-faceted nature of itself, adequate self-
esteem and acts as a certain pillar of building a balanced and positive self-esteem. It has been established, that the 
qualifying line of acceptance is the presence of a positive environment in relation to oneself, which is mainly formed 
primarily by the influence of external adoptive options in relation to the individual in the process of its continuous 
socialization. in different conditions.It is noted that the adoption of the person has valuable, communicative, aesthetic 
and other cognitive potentials, occurs in stages and passes the same stages as the realization of objects of the external 
world overcome the path from the elementary feeling of perception, self-presentation, understanding and, eventually, 
the general self-acceptance.  

In the context of the study of the phenomenon of self-acceptance, in particular in terms of women's self-
realization, an empirical study was carried out on the selection of teenage girls who studied in educational institutions 
of different types - general education schools and boarding schools.The article highlights psychological peculiarities of 
negative influence of deprivation on consciousness, image of self and self-perception of personality. The specifics of the 
genesis of the deprived teenage girls, the main types of violations in the development of dedication have been analyzed. 

Keywords: consciousness, self, self-esteem, self-image, self-acceptance, teenagers, teeage girls, general 
school, boarding-school. 
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Анотація. У статті розкрито основні психологічні особливості агресивності дітей підліткового 
віку, які зростають без опіки батьків в умовах різновидової депривації. Констатовано, що механізм агресивної 
деструктивної поведінки неповнолітніх коріниться в їх вікових особливостях, що мають чітку тенденцію до 
самоствердження та самозахисту. Встановлено, що агресія/аутоагресія виступає типовим психостаном 
депривованих підлітків. Просторові й режимні обмеження, навмисні вип’ячення депривованими підлітками 
деяких психотипічних особливостей один одного провокують часті спалахи внутрішньозакладової 
агресивності. Тривала соціальна депривація призводить до стійкої поведінкової агресивності, найтиповішим 
проявом якої виступає спонтанна агресія. Для зняття агресивності депривованих підлітків потрібно 
застосовувати ревіталізаційні психотехнології  нейтралізації соціо-психотравм задля оптимізації 
інкультураційних, реадаптаційних, ідентифікаційних та інших можливостей і здатностей. 

Ключові слова:  підлітки, депривація, позбавленість сімейної опіки, агресія, фрустрація, 
тривожність, депресивність, ревіталізація. 

 
Постановка проблеми. У складних реаліях буття пересічної людини, яка зазнає 

екзистенційного тиску різноманітних деприваційних чинників, істотно зростає значення її 

цілісного й повномірного самоусвідомлення. Однак бурхливі й гострі зміни (іноді 

соцієтальні мутації) ментально-економічних картин світу породжують особистісну 

амбівалентність, обтяжену численними деприваційними симптомами і синдромами. 

Вочевидь, слід вести мову про значне збільшення девіантних реацій людини на розлади 

екологічного й соціально-духовного балансу довкілля.  Типовою реакцією на загальну 

соціофрустрованість значної кількості людей постає агресія як вербально-інструментальна 

спроба покращити стан справ і швидко та раптово вирішити нагальні проблеми. 

 В умовах різновидової депривації блокуються основні життєві потреби людини, 

тому агресивність обирається як компенсаторний засіб нейтралізації негативних, тривожних, 

депресивних моделей світоосвоєння. Депривовані підлітки порівняно з однолітками із 

нуклеарних сімей схильні до частішого застосування агресії/аутоагресії, що зумовлено 

гнітючим режимом базових обмежень розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціональна сутність агресивних 

проявів людини має тривалу науково-дослідницьку традицію (А. Бандура, Р. Берон, 

К. Бютнер, К. Лоренц, З. Фройд, L.Berkowitz, J. Dollard, L. Doob, N. Miller та ін.) і загалом 

постулюється як негативний і деструктивний психостан, що ускладнює життєдіяльність [1; 2; 

3; 5; 6]. Психологічна семантика агресії  полягає в тому, що це один із способів  вирішення 
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проблем, пов’язаних зі збереженням індивідуальності, захистом і розвитком почуття власної 

гідності, самості, самооцінки, рівня домагань, а також збереженням і посиленням контролю 

над суттєвим для суб’єкта мікро- і макродовкіллям. Позитивною ознакою агресії називається 

те, що вона забезпечує індивідові чи спільноті в цілому можливість виживання, безпеки і 

розвитку, тоді як негативним аспектом агресії є спрямованість на задоволення потягів 

шляхом завдання шкоди іншим людям.  

Звуження політропності підлітка, обмеження різнобічних і тісних зв’язків з 

навколишніми людьми, позначається на семантичному наповненні його образу 

Я. Пролонгована депривація, заважаючи повноцінному особистісному адаптуванню та 

самоствердженню в умовах дитячого навчального закладу закритого типу, спонукає до 

ускладненого й нестабільного розвитку. Вона занижує позитивне уявлення підлітка про себе, 

що схильний вбачати скрізь нездоланні перепони та має неадекватну систему 

самооцінювання [3; 7].   

Підлітки з негативною самооцінкою схильні до розв’язання будь-яких проблем 

неконвенційними способами. Серед багатьох особистісних характеристик образу Я 

депривованих підлітків типовою є загострена агресивність майже в усіх сферах діяльнісного 

прояву.  

Дж. Боулбі, стверджуючи негативність ефекту ранньої та тривалої розлуки дитини з 

матір’ю, зауважив так званий синдром “афективної тупості”. Внаслідок материнської 

депривації в дитини формується активне несприймання самої себе, нездатність до дружби і 

любові, відсутність відчуття спільності, подібності з іншими людьми, самозаперечення, 

нехтування собою та іншими. Найчастіше все це знаходить своє вираження, розрядку в 

агресії, що спрямована на інших людей у вигляді антисоціальних поведінкових дій, або на 

себе, на своє “Я”, що супроводжується значними психічними розладами й межує зі 

схильністю до суїцидності [8]. 

Така зациклена агресивність украй небезпечна в умовах дитячого навчально-

виховного закладу закритого типу, оскільки обмежене коло спілкування, постійне й 

одноманітне партнерство можуть спричинитись до гіперактивних і патогенних форм агресії в 

депривованих дітей. Просторові й режимні обмеження, навмисні вип’ячення депривованими 

підлітками деяких психотипічних особливостей один одного провокують часті спалахи 

внутрішньозакладової агресивності. Глузування над способом життя і стилем навчання, 

утилітарне загострення і висміювання мета-образу Я (Ми) (“інтернатський вихованець”) 

дітьми, що проживають за межами закладу і навчаються в масових школах, спричиняються 

до гострих агресивних актів (акцій) у формі суперечок і бійок. Це  позначається на хисткості 

самоакцептації, на нестабільності образу “Я” (Ми) депривованих підлітків. 
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Стан фізичного й духовного ізоляціонізму сприяє розвитку в депривованих дітей 

фрустрації, внаслідок якої відбувається розлад особистісних планів, нищення задумів, надій і 

сподівань. Підвищена зовнішня та внутрішня агресивність ситуації розвитку, її 

психотравмуюча модальність негативно позначаються на образі Я дітей, що позбавлені 

батьківської опіки. Це викликає зміни в психічному стані дітей, провокує калейдоскопізм у 

їх емоційності, типі мислення,  уяві, нівелююче відбивається на процесі становлення образу 

Я.  

Першочерговою акцією, що виникає в стані фрустрації є агресивність. Тут мається на 

увазі її найширше трактування, тобто не лише прямий напад, але й бажання напасти, 

ворожість, погроза, залякування тощо. В депривованих підлітків вона проявляється як на 

зовнішньому рівні (задиркуватість, брутальність, втрата самоконтролю, гнів, обурення, 

агресивна жестикуляція), так і на рівні внутрішньому, “прихованому” (озлобленість, 

недоброзичливість, готовність “дати здачу” в найдошкульніший момент, “зірвати зло” на 

будь-кому, звалити вину на невинного). Звичайно, агресивність не є панпсихічним станом 

серед депривованих підлітків, але знання особливостей її прояву в умовах дитячого 

навчально-виховного закладу закритого типу допомагає з’ясувати суттєві аспекти процесу 

формування і становлення образу Я (Ми) й образу Я кожного вихованця зокрема. 

На думку вчених, механізм агресивної деструктивної поведінки неповнолітніх 

коріниться в їх вікових особливостях, що мають чітку тенденцію до самоствердження та 

самозахисту. Значну роль відіграє система захисту самоставлення, яка, будучи відносно 

стійким і тривалим переживанням, пронизує самосприймання та образ Я. Оскільки захист 

особистісного самоставлення є закономірним явищем, то не випадкове й різноманіття його 

видів, диференціація модальностей. При цьому “агресивний захист” тлумачиться як активно 

використовуваний вид захисту самоставлення не лише у вигляді агресії стосовно образи чи 

критики (зовнішності, поведінки тощо), але й у формі екстренної спалахової мобілізації всіх 

захисних механізмів базального “Я”, всієї самосвідомості. Отже пов’язана зі складними 

якісно-динамічними емоційними проявами агресивна поведінка відображає зміст 

самоствердження, самозахисту і самосприймання особистості й зумовлюється діяльністю 

самосвідомості [1; 2; 3; 6].  

Мета статті – встановити психологічні особливості агресивності підлітків, які 

перебувають в режимі депривації. 

Виклад основного матеріалу. Депривована особистість відчуває страх утрати 

самоідентичності, який породжує широку гаму захисних стратегій, що можуть викривити й 

деформувати образ Я, щоб забезпечити збереження позитивного самоставлення. Така гостро 

виражена потреба в збереженні цінності свого “Я” призводить самосвідомість підлітка до 
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фрустрації базових конструктів. Це може призвести до дисбалансу між афективними й 

когнітивними процесами, що беруть участь у формуванні самоставлення й образу Я, а також 

негативно позначитись на інтегральному особистісному рівні у вигляді надмірного 

агресивного психозахисту і конфліктної структури самосвідомості. Отже режим різновидової 

депривації, послуговуючись у процесі становлення образу Я підлітка основним механізмом – 

авторитарною гіперсоціалізацією, породжує депресивний і невротичний модус 

самосвідомості, крихкий, нерозвинений і дихотомійний образ Я. Моніторинг депривованим 

підлітком свого внутрішнього “Я” дуже нерівномірний, часто недосконалий і далекий від 

об’єктивності. Упереджене ставлення до свого єства детермінується особливостями 

перебування в деприваційній системі розвитку й пояснюється неспроможністю накопичити 

якомога більшу кількість об’єктивних ставлень (самоставлень) через відсутність реальної 

сімейної взаємодії. Марні очікування підлітками школи-інтернату позитивних ставлень 

інших людей створюють ідеалізований образ Я, який, даючи можливість для розвитку 

самосвідомості, все ж утворює розрив з реальним образом Я. Це активно заважає механізмам 

ототожнення та ідентифікації. Народжуючись у результаті взаємодії з батьками, механізми 

ідентифікації лише згодом можуть перерости в індивідуалізацію, що ніби надбудовується 

над ними. 

В умовах ранньої депривації сімейних взаємин у дитини розвиваються негативістські 

механізми, що загрожують структурі самосвідомості й заважають усвідомленню тотожності 

своїх психічних і суспільно-моральних самооцінок. Розхитується триаспектна єдність (за 

І. Коном) усієї структури особистості – ідентичність (“самість”), суб’єктивність (“его”) й 

образ Я. Неадекватно й хаотично здійснюється депривованим підлітком вибір між трьома 

полярно протилежними ідентифікаціями - із самим собою, з іншими, зі світом. Через 

обмежуючий вплив соціальних факторів (соціальна депривація) невдалі пошуки підлітком 

свого “Я” спричиняються до втрати або невіднайдення ідентичності, що надає образу Я рис 

конформності, апатичності й агресивності, призводить до саморуйнування ще хистких його 

складових. Актуальне “Я” депривованого підлітка деструктивно налаштоване стосовно 

системи часткових потенційних “Я”, а це не менш руйнівно відбивається на становленні 

самосвідомості. Зовнішні соціальні цінності, оцінки референтного оточення не 

опосередковуються виваженим аналізом, сприймаються “на віру” і тому створюють розмиті 

рефлексивні самоставлення й самооцінки. Образ Я депривованим підлітком не будується 

(формується, створюється, виліплюється), а лише добудовується з урахуванням домінуючої 

ролі зовнішніх впливів, інколи девіантних. Складно не встановити чітку залежність розвитку 

самосвідомості, образу Я підлітка від тривалості його деприваційного досвіду, що був 
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наповнений несприятливим сімейним психологічним кліматом, залежністю від алкоголю і 

транквілізаторів, іншими девіантними особливостями. 

Як відомо, афективна зарядженість і спрямованість поведінки призводять до 

соціальної дезадаптації. Умови закритого навчального закладу, режим поліфункціональної 

депривації спричиняють загострення дратівливості, нагнітають агресивність, розхитують 

міжособові взаємини. Несприятливість загального емоційного фону, складнощі при 

спілкуванні з ровесниками, персоналом закладу, інші деприваційні фактори спонукають до 

вибору підлітками агресивних поведінкових стратегій і тактик, що негативно позначається 

на всіх рівнях особистісного розвитку, зокрема на самоусвідомленні й на образі Я. 

Проявляючись найрізноманітнішими способами, агресія підлітків, здебільшого, 

детермінується тою гіперпідлеглою позицією, яку вони вимушені займати в навчально-

виховному закладі закритого типу. Тривала депривація сімейного спілкування ускладнює 

психологічну реабілітацію підлітка в майбутньому, руйнує його логотерапевтичні спроби 

формувати конструкти свого образу Я. Крім агресії при тривалих позбавленнях 

повноцінного сімейного спілкування індукуються різні поведінкові зміни, а також 

психофізіологічні й нейрохімічні зміни (“синдром ізоляції”), що свідчить про те, що 

соціальна депривація є всезагальним і могутнім стимулом. Роль повноцінної сімейної 

взаємодії у вихованні самосвідомості підлітка переоцінити важко. Адже завдяки 

культивуванню дорослими узвичаєних поведінкових норм відбувається сприятливий 

соціальний вплив і  процес активної соціалізації. В результаті тривалої депривації навіть такі 

парціальні біологічні явища як прямоходіння, розрізнення гарячої та холодної їжі, 

справляння потреб можуть нормативно не набуватися й суттєво відрізнятися від 

загальноприйнятих у людському суспільстві (“синдром Мавглі”, лісові діти тощо). 

Поведінкові відхилення пояснюються інтелектуальними дисфункціями й супроводжуються 

тривалою психічною інфантильністю як наслідком дії цілого комплексу типів депривації та 

позначаються на самосвідомості особистості у вигляді збідненого, малоструктурованого й 

неадекватного образу Я.   

Тривала соціальна депривація призводить до стійкої поведінкової агресивності, 

найтиповішим проявом якої виступає спонтанна агресія, що є наслідком ситуацій, які можуть 

бути узагальнені терміном „парадигма колонії”. Суть полягає у сформуванні підлітками в 

умовах обмеженого ареалу діяльності й спілкування своєрідної соціальної групи з ієрархією 

домінантності. Різномодальне розшарування підлітків, маючи складні механізми й 

детермінанти, найчастіше проявляється якраз у формі спонтанної агресивної поведінки, 

однак, як згадувалося, протилежною реакцією може бути поведінка підлеглості, покори, 

пасивного уникнення. В залежності від особистісного статусу, ролі, місця в ієрархії взаємин, 
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специфіки внутрішньогрупового фаворитизму, міри корпоративності такої групи  

особистісні параметри чи не кожного з її членів набувають полярних характеристик і 

забарвлень.  

У вихованців виправно-трудової колоні, багато з яких виховувалися з раннього віку 

в дитячих будинках і школах-інтернатах, аналіз свого минулого й теперішнього соціального 

“Я” набагато нижчий, бідніший і малоконструктивніший, ніж у ровесників з благополучних 

сімей. Незначна увага до власного соціального “Я” у процесі усвідомлення часу життя 

пояснюється насамперед особливостями, складнощами чи девіаціями пройденого життєвого 

шляху. У системі міжособових взаємин вихованці виправно-трудових колоній стабільно 

висувають на чільні позиції власне “Я”, нібито відмежовуючись і захищаючись таким 

егоцентризмом. Водночас можливі й протилежні за модальністю психозахисні реакції, що 

знаходять своє вираження в аутистичності, замкнутості, знехтуваності, внутрішній 

самоізоляції або й аутоагресивності.  

Наслідки сімейної депривації такі важкі й складні, що навіть представники полярних 

статусних місць єдині у своїй “включеності” в тотальну систему заборон і позбавлень, у 

замкнутий комунікативний ареал. Така єдність соціально-духовного статусу породжує 

розмитий образ Я, що зливається з образом Ми, і здебільшого переживається як соціальна 

трагедія, “особистісне тавро”, “чорна пляма” та іноді знаходить своє сублімаційне виявлення 

в агресії. В режимі депривації гостро постає проблема адекватності-неадекватності 

психологічного світу особистості, посилюється відчуття нею амбівалентності 

(дихотомійності). Несформований і розмитий образ Я порушує стабільність усієї Я-концепції 

підлітка, в результаті чого коливаються конструкти самоствердження (самоаналізу, 

самопізнання, самоконтролю) як однієї з основних і нагальних вікових домінант. А хисткі 

новоутворення можуть у результаті депривації батьківського впливу набувати девіантної 

орієнтованості. 

Відсутність сімейного тепла й поради, режимні умови закритого навчального закладу 

налаштовують підлітка на розвиток у заданому “статусі”, ведуть до спрощення або й 

нівелювання індивідуально-неповторних рис образу Я. Притуплюється або хворобливо 

загострюється рефлексування, що викликає перепади самооцінки й розмиту, дифузну 

самоакцептацію. Підліток дуже чутливо реагує на оцінки іншими його окремих моральних та 

інтелектуальних якостей, і тому будь-яке акцентування, особливо критичне, прискіпливе, 

викликає сильні афективні переживання (смуток, утрату впевненості, пригніченість тощо) та 

породжує агресивність. 

Висновки і перспективи.  Загалом, можна узагальнити такі ключові підходи до 

етіології агресії: розгляд агресії здійснюється як вроджений інстинкт; агресія зумовлена 
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спадковістю, рівнем гормонів або специфікою функціонування центральної нервової системи 

людини, тобто біохімічними факторами; агресія пов’язана із станом фрустрації; агресія є 

продуктом соціального навчання. Загальнопсихологічними детермінантами агресивної 

поведінки та її похідними виступають підвищена тривожність, фрустраційна інтолерантність, 

неефективні механізми психологічних захистів, неоптимальні копінг-стратегії, 

нестабільність “Я-образу”, неузгодженість когнітивних конструктів особистості і, як 

наслідок, – дій та вчинків;, а також неусвідомлена й неконтрольована готовність до агресивного 

реагування.  

Депривація спричиняє неадекватний модус свідомості, негативно позначається на 

самосвідомості, породжує відхилення у формуванні самооцінки, шкодить психічному 

здоров’ю, служить причиною розладів і дисгармоній у процесі особистісного становлення 

підлітків. Нагромадження різноманітних видів депривації (соціальна, сімейна, сенсорна, 

материнська,  комунікативна, афективна, матеріальна та ін.) призводить до нівелювання 

індивідуальної психоструктури особистості підлітка, істотно підвищує рівень його 

агресивності. Несформованість ключових життєвих орієнтирів, аксіологічна дихотомія, 

страждання через утрату (ненабуття) сенсу життя, почуття знехтуваності, самотності і 

занедбаності породжують своєрідний екзистенційний вакуум, що зумовлює агресивність, 

обмежує особистісний потенціал депривованої людини, яка нагально потребує фахової 

психологічної допомоги. 

Для зняття агресивності депривантів потрібно застосовувати ревіталізаційні 

психотехнології  нейтралізації соціо-психотравм задля оптимізації інкультураційних, 

реадаптаційних, ідентифікаційних та інших можливостей і здатностей. Наприклад, діти з 

евакуйованих родин під впливом певної травми, зокрема «синдрому АТО», відчувають 

порушення балансу емоційних і раціональних компонентів, а це означає, що  вони менше 

зазнаватимуть впливу раціональних чинників (знання, переконання), ніж їхні однолітки, і 

значно відчутніше – впливу емоціогенних   детермінант (розладнані чи втрачені безпосередні 

інтимно-особистісні контакти, блокована перцептивна взаємодія, здебільшого негативно 

емоційно забарвлені й насичені переживання і почуття тощо). Отож цілком можливою є 

вербальна або інструментальна агресія таких дітей, тому ревіталізація, насамперед її 

рекреаційно-реабілітаційні компоненти, потребує культивування  сенсорно-перцептивних 

тактик і стратегій, зокрема у варіанті розроблених нами й апробованих медіально-

рефлексійного та сензитивно-комунікативного тренінгових підходів.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у проведенні крос-культурних 

досліджень аналізованого феномена. 
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Summary. Main psychological peculiarities of the aggression of teenagers, which grow without the parental 
care in the conditions of a variety of deprivation have been revealed in the article. The mechanism of aggressive 
destructive behavior of teenagers is rooted in their age peculiarities, which have a clear tendency for self-affirmation 
and self-defense has been stated. It has been established that aggression / autoaggression is a typical mental state of 
deprived teeagers. Spatial and behaviour restraints, intentional  making a show of some mental features of deprived 
teenagers to each other  provoke frequent outbreaks of inside institutinal aggression.  

Deprivation causes an inadequate mood of consciousness, adversely affects the self-awareness, generates a 
deviation in the formation of self-esteem, impairs mental health, causes frustration and disharmony in the process of 
personal development of teenagers. The accumulation of various types of deprivation (social, family, sensory, maternal, 
communicative, affective, material, etc.) leads to the leveling of the individual psychostructure of teenager’s identity, 
significantly increases the level of his/her aggressiveness. The disorientation of key living standards, axiological 
dichotomy, suffering through the loss (negation) of the meaning of life, the sense of neglect, loneliness and neglect give 
rise to a peculiar existential vacuum that predetermines aggressiveness, restricts the personal potential of the deprived 
person who urgently needs professional psychological help. 

Prolonged social deprivation leads to persistent behavioral aggressiveness, the most typical manifestation of 
which is spontaneous aggression.To remove the aggressiveness of deprived teenagers it is necessary to apply 
revitalization psychotechnologies of neutralization of social psychotrauma in order to optimize inculturation, 
readaptation, identification and other abilities. 
          Key words: teeagers, deprivation, deprivation of family care, aggression, frustration, anxiety, depression, 
revitalization. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ (SoftSkills) 
ДЛЯ ПОБУДОВИ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ БІЗНЕСМЕНА 

 
Анотація.Стаття присвячена науковому напрямку - психології бізнесу, який є сучасним та 

перспективним в Україні та Європі. Особливий акцент статті – «Психологія бізнесу і управління» як освітня 
програма та розвиток назвичайно важливих для успішної кар’єри особистісних компетенцій студентів (т.з. 
softskills). Відзначено, що в основі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців є комунікативні, 
організаторські та лідерські здібності. Здійснено наголос, щоSoftSkills – це хороші манери і риси особистості, 
необхідні для взаємодії з іншими людьми у побудові з цими людьми партнерських відносин. Для того, щоб 
розвивати у майбутніх фахівців так звані “м’які навички” або “гнучкі навички” SoftSkillsслід розпочинати 
підготовку майбутніх фахівців цілеспрямовано, починаючи з першого року навчання у ЗВО. 

В статті відзначено, що для багатьох організацій (компаній, фірм, підприємств), які займаються 
виробництвом і продажем товарів та послуг, для підвищення ефективності роботи необхідні бізнес-
психологи, які добре розуміють особливості сучасного бізнесу та роль людського фактора у досягненні 
поставлених цілей, здатні спрямовувати активність керівників і персоналу на подолання труднощів, 
підвищення конкурентоспроможності та розвиток організації. Для фахівців, які будуть здійснювати 
психологічний супровід роботи бізнес-організацій, важливо бачити усю багатоплановість, складність і 
суперечливість бізнесу.  

Автором представлено умови, принципи, чинники та особливості професійної кар’єриособистості з 
їїпобудовою та розвитком. Представлено низку підходів до вивченняпитанняплануваннякар’єри. 
Проаналізовано, відповідно до наукових напрямків, підходи до вивчення кар'єри в психології. Охарактеризовано 
типи кар'єри та еволюції їх розвитку; стадії кар’єрного зростання та триступеневу модель розвитку кар'єри. 
Представлено взаємозв’язок професійної кар’єри із професіоналізмом особистості бізнесмена. 

Ключові слова: психологія бізнесу, лідерство, комунікація; коуч, PR-менеджер, HR-менеджер, рекрутер, 
креативний директор, кар'єра, професійна кар'єра, планування кар'єра, кар'єрне зростання, професіоналізмом 
особистості. 

 

Постановка проблеми. Новітній напрям - психологія бізнесу, який виник на перетині 

низки дисциплін, насамперед, психології, соціології, економіки та менеджменту, покликаний 

сприяти вирішенню актуальних питань сучасності. Зокрема, зростає затребуваність тих 

напрямів психологічної роботи, які пов’язані з психологічним супроводом діяльності 

різноманітних бізнес-структур. Сьогодні багатьом організаціям (компаніям, фірмам, 

підприємствам), які займаються виробництвом і продажею товарів та послуг, для 

підвищення ефективності роботи необхідні бізнес-психологи, які добре розуміють 

особливості сучасного бізнесу та роль людського фактора у досягненні поставлених цілей, 

здатні спрямовувати активність керівників і персоналу на подолання труднощів, підвищення 

конкурентоспроможності та розвиток організації. Для фахівців, які будуть здійснювати 

психологічний супровід роботи бізнес-організацій, важливо розвивати назвичайно потрібні 

для успішної кар’єри особистісні компетенції бізнесмена.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Задля реалізації поставленої мети у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка апробована освітня програма 
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«Психологія бізнесу та управління» для підготовки фахівців з психології міжособистісного 

та ділового спілкування, бізнес-консультування, психологічної оцінки персоналу, управління 

персоналом, організаційної поведінки та прикладної етики, профілактики професійних 

деформацій, гендерних відмінностей в сфері управлінської діяльності; медіапсихології, 

психології реклами та PR тощо.Випускники «Психології бізнесу та управління» можуть 

займати посади: бізнес-психолог, психолог-тренер, психолог-консультант; психолог-

психометрист в системі підприємницької, фінансово-економічної, торговельної сфери, 

приватного сектора, коуч, консультант із психології управління та комунікацій, PR-

менеджер, HR-менеджер, рекрутер, креативний директор, викладач психології бізнеcу та 

менеджменту. 

Мета статті. З метою популяризації даного напрямку нами проведений Кар’єрний 

Марафон «Освіта. Бізнес. Психологія». Унікальність цієї події у поєднанні зусиль 

університетів, науковців, бізнесу та міжнародних експертів навколо ідеї вдосконалення 

змісту освіти, покращення готовності випускників ЗВО до умов сучасного ринку праці тощо. 

Особливий акцент марафону – психологія бізнесу і управління як освітня програма та 

розвиток назвичайно важливих для успішної кар’єри особистісних компетенцій студентів 

(т.з. softskills). Cтартував марафон низкою тренінгів відомих тренерів, на яких студенти 

опановували майстерність ораторства, вдосконалювали навички комунікації та роботи у 

команді, розвивали емоційний інтелект. Кульмінацією заходу була Міжнародна науково-

практична  конференція «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення», до якої 

долучилися експерти з 10 країн – України, Австрії, Німеччини, Литви, Польщі, Фінляндії, 

Грузії, Йорданії, Таджикістану, Канади та науковці з 20 університетів, які підтвердили 

актуальність та перспективність освітньої програми «Психологія бізнесу та управління». 

Перспективою подальшого розвитку даного напрямку є створення усіх необхідних 

умов для успішного формування та розвитку у студентів освітньої програми «Психологія 

бізнесу та управління» особистісних та професійних компетенцій (softskills), затребуваних 

роботодавцями, для підготовки до працевлаштування у бізнес-організаціях. В основі 

формування професійних компетенцій майбутніх фахівців є комунікативні, організаторські 

та лідерські здібності. Також до числа SoftSkills відносяться ситуаційна обізнаність, 

адаптивність або гнучкість, здатність бути дипломатичним і тактовним тощо. Отож, 

SoftSkills – це хороші манери і риси особистості, необхідні для взаємодії з іншими людьми у 

побудові з цими людьми партнерських відносин. SoftSkills застосовуються у будь-якій 

індустрії, у кожній професії, у всякому виді діяльності і у кожній міжособистісній співпраці. 

Для того, щоб розвивати у майбутніх фахівців так звані “м’які навички” або “гнучкі 
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навички” SoftSkillsслід розпочинати підготовку майбутніх фахівців цілеспрямовано, 

починаючи з першого року навчання у ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. В розрізі «психологія бізнесу та управління» кожного 

бізнесмена, студента-початківця чи іншої особистості цікавить питання: «Як досягти успіху в 

бізнесі?»  «Як побудувати кар’єру в бізнесі?» Питанням досягнення успіху в бізнесі нами 

було присвячено низку публікацій. Зупинимось детальніше на проблемі побудови кар’єри 

тощо.  

Професійна кар’єра бізнесмена об’єднує його успіхи на роботі з етапами особистісного 

розвитку, включаючи всі сфери життя. Кар’єра (італ. carriera – дія, життєвий шлях, поприще 

від лат. carrus – віз, візок) – швидке й успішне просування в службовій, суспільній, науковій 

та іншій діяльності, досягнення популярності, вигоди; рід діяльності. Кар’єра (від франц. 

carriete) – це професійний шлях до успіху службовими східцями, до престижного соціального 

статусу й становища в суспільстві.  

Проблемі вивчення кар'єри особистості приділяється багато уваги в роботах зарубіжних 

і вітчизняних авторів, зокрема, представниками американської школи організаційної 

психології Е. Шейном, Д. Сьюпером, Д. Холлом, сучасними вітчизняними вченими 

С.Максименко, Л.Карамушка, І.Пасічник, В.Ортинський, Р.Каламаж, М.Варій, В.Поліщук, 

Н.Хазратова, Т.Щербан, Н.Жигайло, І.Сняданко, О.Бодальов, О.Деркач, Н. Лукашевич, 

С.Макаренко. Дослідження цієї проблеми проводились як у теоретичному, так і в 

практичному напрямках.  

Відповідно до наукових напрямків виділяють три підходи до вивчення кар'єри в 

психології: соціально-психологічний (Б. Почебут, Л. Прокофьєва, В.Чикер); управлінсько-

менеджерський (А. Занковський, Є. Комаров); соціально-економічний (Н. Лукашевич, 

О. Мол). Представники соціально-психологічного напрямку визначають кар'єру як 

просування людини в організаційній ієрархії, послідовність занять протягом життя та як 

один із показників індивідуального професійного життя людини, досягнення бажаного 

статусу й відповідного рівня життя, а також досягнення визнання та слави.  

Представники управлінсько-менеджерського напрямку розглядають кар'єру як 

сукупність посад, які працівник займає на цей момент часу (фактична кар'єра) або може 

займати (планова кар'єра); розглядають кар'єру як ланку, що зв'язує прагнення індивіда й 

соціальні системи.  

Представники соціально-економічного напрямку визначають кар’єру як динаміку рівня 

освіти й кваліфікації працівника протягом трудового життя та посадових пересувань, а також 

як поведінку, пов'язану з накопиченням і використанням людського капіталу протягом 

робочого життя.  
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За спробою класифікувати кар'єру за спрямованістю руху всередині організації 

виокремлюють три типи кар'єри: по-перше, «горизонтальна кар'єра» (охоплює всі соціально-

професійні пересування, що не пов'язані з підвищенням рівня оплати або з отриманням 

вищого професійного статусу); по-друге, «кар'єра, що зростає» (просування за ієрархією 

посад і кваліфікаційних рівнів, але не дуже швидко); по-третє, «стрімко зростаюча кар'єра» 

(отримання більшого рівня освіти чи кваліфікації, досягнення посадового статусу з великою 

відповідальністю щодо прийняття рішень).  

Типи кар'єри за характером змін, що відбуваються з працівником, який будує кар'єру: 

«ситуаційна кар'єра» (залежність від ситуації, випадку); «залежна кар’єра» (вона залежить 

від стосунків особи, яка приймає рішення стосовно кар'єри працівника); «власноручна 

кар’єра» (високий рівень професіоналізму); «кар'єра від розвитку об'єкта» (залежить від 

здібностей працівника перетворювати об'єкт праці); «кар'єра по трупах» (кар'єризм у 

негативному розумінні, де працівник не зупиняється ні перед чим у прагненні пройти 

найкоротший шлях до бажаної посади); «системна кар'єра» (взаємозв'язок різних складових 

кар'єри, створення фундаменту для планування кар'єри).  

Чотири типи кар'єри, які залежать від якостей особистості, способу її життя, взаємин з 

оточуючими: «Стабільна кар'єра» – просування, навчання, тренування особистості в процесі 

професійної діяльності.  «Звичайна кар'єра» – найбільш поширена, бо вона пов’язана зі 

стадіями життєвого шляху особистості і його кризами. «Нестабільна кар'єра» 

характеризується двома або кількома спробами змінити професію. «Кар'єра з численними 

спробами» – зміна професійних орієнтацій відбувається протягом усього життя.  

Американський фахівець з управління Майкл Драйвер виокремлює такі види кар'єри: 

1.Лінійна кар'єра. Людина із самого початку трудової діяльності обирає певну галузь і 

наполегливо, крок за кроком протягом усього життя піднімається ієрархічною драбиною 

(наприклад, учитель - керівник методичного об'єднання - директор школи - інспектор райвно 

й т. д.). 2. Стабільна кар'єра. Педагог, для якого характерна стабільна конфігурація кар'єри, 

ще в молодості обирає сферу своєї діяльності й до кінця трудового життя залишається в ній. 

Він підвищує свою майстерність, але не прагне просування ієрархічною драбиною. 3. 

Спіральна кар'єра. Така кар'єра характерна для людей, які з ентузіазмом працюють 5-7 років, 

а відтак втрачають інтерес до педагогічної роботи, переходять на іншу й все починають 

спочатку. 4. Короткочасна кар'єра. Людина часто змінює одну роботу на іншу. Випадково й 

тимчасово досягає незначних підвищень. Як правило, це некваліфіковані, часто 

недисципліновані працівники. 5. Платоподібна кар'єра. Якщо людина успішно справляється 

зі своїми обов'язками, її вважають гідною підвищення. Однак після кількох підвищень вона 

досягає рівня, що є межею її компетентності. На цьому рівні вона залишається до виходу на 
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пенсію. 6. Кар'єра, що знижується (низхідна). Людина успішно починає свою професійну 

діяльність і кілька разів іде на підвищення. Однак через непередбачувані обставини (хвороба, 

зловживання алкоголем тощо) знижується якісний рівень її працездатності, що спричиняє 

повернення до найнижчого рівня кар'єри.  

Серед зарубіжних авторів, які вивчали стадії еволюції розвитку кар'єри, слід назвати 

К. Крама, Д. Сьюппера, Е. Шейна та Д. Холла. Е. Шейн розрізняє шість основних стадій 

кар'єрного зросту, яким відповідають різні статуси й позиції, що присвоює собі працівник: 

1. Передвступна – вступна («кандидат», «пошукач»). 

2. Період базового навчання – прийняття на роботу («новачок, що навчається» – 

«адаптований, той, що усвідомив посадові обов'язки»). 

3. Перше регулярне призначення – підвищення або пониження по посаді («новий член 

організації»). 

4. Друге призначення («повністю прийнятий, законний член організації»).  

5. Постійне членство – припинення роботи й вихід на пенсію;  

6. Після виходу («пенсіонер») [3].  

Д. Холл пропонує триступеневу модель розвитку кар'єри: − на ранній стадії кар'єри 

особистість застосовує раніше отримані знання й розвиває нові навички; − на середній стадії 

кар'єри особистість проходить досить складний процес реорганізації багатьох чинників, 

пов'язаних із роботою й особистісними потребами (зміна робочих цінностей, вирішення 

сімейних проблем); − на пізній стадії кар'єри працівник починає адекватно сприймати той 

факт, що його професійна роль поступово слабшає.  

На думку Д. Сьюпера, можна виділити такі три стадії кар’єрного зросту: − на ранній 

стадії працівник влаштовується в організацію; − на середній стадії працівник спрямований на 

досягнення й закріплення певного статусу та позицій в організації; − на пізній стадії 

особистість приділяє більше уваги діяльності за межами організації, характерний відхід від 

організації.  

Проблему типологізації кар’єри досліджувала А.Н. Толста, яка визначила дев'ять етапів 

еволюції індивідуальної кар’єри: 1) міркування з приводу майбутньої роботи, уявлення про 

кар’єру та її особливості, навчання майбутній професії; 2) освіта й тренування. Цей стан 

залежить від вимог щодо майбутньої професії; 3) входження особистості у світ професії, 

адаптація, виникнення професійної «Я-концепції»;4) професійне навчання й подальша 

спеціалізація в умовах компанії, організації; 5) досягнення членства в організації, з'ясування 

особистісних мотивів та особистісних цінностей, усвідомлення свого таланту, сили чи 

слабкостей; 6) якщо професійне зростання в організації неможливе, то приймається рішення 

про перехід до іншої організації;7) криза. Переоцінка себе, питання щодо правильності 
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вибору професії, планування майбутнього шляху розвитку; 8) зниження залучення до 

професії, підготовка до пенсії або прийняття рішення працювати далі; 9) вихід на пенсію.  

Вчені лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. 

Г.С. Костюка НАПН України виокремлюють три рівні факторів, що впливають на розвиток 

професійної кар 'єри[6]. Перший рівень – мікрорівень – це фактори, пов'язані безпосередньо з 

особистістю (мотивація, прийняття рішень щодо зміни ролей, проблеми професійної 

соціалізації, що проходить працівник). Другий рівень – мезорівень – це фактори, що 

пов’язані з вимогами особистості й організаційним середовищем, впливом інших людей на 

професійне становлення індивіда (планування родини, співвідношення інтересів родини з 

інтересами роботи, зміни наставництва в організації). Третій рівень – макрорівень – це 

фактори, що відображають зовнішні інституціональні впливи (особливості ринку, 

приналежність до національної субкультури та ін.).  

У психологічному плані перспектива кар’єри тісно пов’язана із професіоналізмом [3; 5; 

6; 10]. Професіоналізм розглядається як складна система, що має не тільки зовнішню 

функцію («віддачу»), але й необхідні й, як правило, складні та різноманітні внутрішні, 

зокрема, психічні функції. До цих внутрішніх психічних функцій відносяться: побудова 

образу майбутнього результату діяльності; певне «виношування» уявлень про шляхи й 

способи досягнення цього результату; емоційне підготування до роботи; виконання 

діяльності; моральне задоволення від виконаної справи. 

Психологи [3;6;7] розрізняють професіоналізм діяльності й професіоналізм особистості. 

Професіоналізм діяльності – якісна характеристика діяльності, що відображає високу 

професійну кваліфікацію й компетентність, різноманітність ефективних професійних 

навичок і вмінь, у тому числі заснованих на творчих рішеннях, володіння сучасними 

алгоритмами й способами вирішення професійних завдань, що дозволяє здійснювати 

відповідальність із високою й стабільною продуктивністю. Професіоналізм особистості – 

якісна характеристика особистості, що відбиває високий рівень розвитку професійно 

важливих і індивідуально-ділових якостей, високий рівень креативності, адекватний рівень 

вимог, мотиваційну сферу й ціннісні орієнтації, спрямовані на прогресивний розвиток. 

Професіонал – це суб'єкт професійної діяльності, що володіє високими показниками 

професіоналізму особистості і професіоналізму  діяльності, має високий професійний та 

соціальний статус, систему особистісно-дієвої нормативної регуляції, що динамічно 

розвивається, постійно спрямований на саморозвиток і самовдосконалення, на особистісні й 

професійні досягнення, які мають соціально-позитивне значення. 

На основі найбільш відомих періодизацій розвитку людини як суб'єкта праці, нами 

виділені наступні етапи процесу становленнякар’єри бізнесмена:1 ступінь:вибір професії – 
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характеризується підготовкою до життя, до праці, підготовкою свідомого й відповідального 

планування й вибору професійного шляху. 2 ступінь: стадія адепта – це професійна 

підготовка. 3 ступінь: стадіяадаптанта – це входження в бізнес-професію після завершення 

навчання (стадія триває від декількох місяців до 2–3 років). 4 ступінь: стадія інтернала – це 

входження в бізнес як повноцінний підприємець, здатний працювати на рівні як «свій серед 

своїх». 5 ступінь: стадія майстра – коли про бізнесмена можна сказати, що він кращий серед 

звичайних (має свій стиль і своє «лице»).6 ступінь: стадія авторитету – означає, що бізнесмен 

став кращим серед бізнесменів.7 ступінь: стадія наставника – вищий рівень досягнення у 

бізнесі.  

Висновки і перспективи. Узагальнюючи відзначимо, що у статті висвітлено 

психологічні особливості професійної кар’єри особистості бізнесмена з її побудовою та 

розвитком; представлено низку підходів до вивчення питання планування кар’єри; 

проаналізовано, відповідно до наукових напрямків, підходи до вивчення кар'єри в психології; 

охарактеризовано типи кар'єри та еволюції їх розвитку; стадії кар’єрного зростання та 

триступеневу модель розвитку кар'єри; представлено взаємозв’язок професійної кар’єри із 

професіоналізмом особистості бізнесмена. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методично обґрунтованих 

підходів щодо сприяння високим досягненням в кар’єрному рості мотиваційних чинників, а 

також впевненість у власній ефективності, наполегливості, вмінні долати труднощі та 

досягати цілей. Тому в питаннях побудови кар’єри у бізнесі корисно звернутися до 

досліджень, в яких досягнення кар’єрного зростання пов'язується із загальними принципами, 

що відносяться до життєвих філософій і які сприяють розвитку навичок управління своїм 

життям в напрямку до успіху. 
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Summary.The article is devoted to the scientific direction - business psychology, which is modern and promising 

in Ukraine and Europe. The special emphasis of the article is "Psychology of Business and Management" as an 
educational program and the development of students' so-called "soft skills", which is crucial for a successful career in 
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personal care. It is noted that the basis of the formation of professional competences of future specialists are 
communicative, organizational and leadership abilities. It is stressed that Soft Skills are good manners and personality 
traits needed to interact with other people in building partnerships with these people. In order to develop so-called "soft 
skills" or "flexible skills" for future specialists, the future specialists should be taught purposefully starting from the 
first year of training in the High school. 

The article notes that for many organizations (companies, firms, enterprises) involved in the production and sale 
of goods and services, business psychologists who understand the features of modern business and the role of the 
human factor in achieving the goals that are capable of direct the activity of managers and staff to overcome 
difficulties, enhance competitiveness and develop the organization. For professionals who will carry out psychological 
support for the work of business organizations, it is important to see all the complexity, complexity and contradictory 
business. 

The author presents the conditions, principles, factors and features of the professional career of the individual 
with its construction and development. A number of approaches to the study of career planning issues are presented. 
Analyzed, according to scientific directions, approaches to the study of a career in psychology. Types of career and 
evolution of their development are described; career development stages and a three-stage career development model. 
The relationship of a professional career with a professional personality is presented. 

Key words: business psychology, leadership, communication; coach, PR manager, HR manager, recruiter, 
creative director, career, professional career, career planning, career development, professionalism. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ  
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Анотація. Стаття присвячена вивченню психолого-педагогічних основ формування міжнаціональної 
толерантності у дітей дошкільного віку.  Розкрито теоретичні концепції, які розкривають сутність та 
фактори міжнаціональної толерантності, проаналізовано специфіку соціального розвитку дітей старшого 
дошкільного віку, внутрішні механізми і передумови, які сприяють становленню даного особистісного 
утворення. Встановлено, що в старшому дошкільному віці виникає ряд вікових новоутворень, які мають 
істотне значення в формуванні міжнаціональної толерантності, а важливий виховний потенціал в 
становленні даної особистісної якості відводиться мистецтву. 

Ключові слова: толерантність, національна самосвідомість, міжнаціональна толерантність, емпатія, 
старший дошкільник. 

 
Постановка проблеми. Україна вважається однією з багатонаціональних країн світу. 

Український народ має величезний історичний досвід міжнаціональної взаємодії, досвід 

підтримки і розвитку як великих, так и малих культур. Незважаючи на те, що в Україні 

гарантуються умови для забезпечення прав и запитів усіх громадян, засновані на їх 

приналежності до певної національної культури, в даний період часу, особливо у великих 

містах, нерідко відзначаються прояви екстремізму, групового насилля, агресії на 

міжнаціональному ґрунті.  

Недоброзичливість, озлобленість, агресивність все більш поширюються в дитячому 

середовищі. Виховання на основі вічних, істинних цінностей - не тільки і не стільки 

педагогічна проблема, це проблема розвитку всього суспільства. Стрижневі цінності 

особистості закладаються в процесі виховання і освіти, тому дана проблема не може бути 

вирішена поза спеціально організованого процесу формування толерантності, організованого 

в загальноосвітніх установах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час є велика кількість досліджень, 

що розглядають поняття толерантності, які розкривають проблеми формування різних видів 

толерантності (конфесійної, етнічної, вікової, гендерної) (О.Г. Асмолов, М.І. Богомолова, 

Б.З. Вульфов, Б.С. Гершунський, Д.В. Зінов'єв, Л.В. Коломійченко, В.О. Лекторський, 

М.С. Мацковська і ін.). Разом з тим питання формування міжнаціональної толерантності 
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(розуміючого, приймаючого і шанобливого ставлення до людей іншої національності) як 

показника успішного вирішення завдань соціально-комунікативного розвитку дітей 

дошкільного віку, залишаються за межами наукового пошуку. 

Завданням нашого дослідження було теоретичне обґрунтування психолого-

педагогічних основ формування міжнаціональної толерантності у дітей дошкільного віку 

через аналіз специфіки соціального розвитку дітей старшого дошкільного віку, внутрішніх 

механізмів та передумов, які сприяють становленню даного особистісного утворення. 

Виклад основного матеріалу.  

Відсутність єдиного погляду на поняття «народ», «нація», «етнос» вносять певні 

труднощі в дослідження численних проблем, пов'язаних з етнічною спрямованістю. 

Термінологічна невизначеність дефініції міжнаціональна толерантність в умовах 

поліпарадигмального освітнього простору призводить до необхідності звернення до понять: 

етнічна самосвідомість, національна самосвідомість. 

На думку З.В. Сікевич етнічну самосвідомість можна визначити як «почуття 

приналежності до того, чи іншого етносу, що виражається в етнічному самовизначенні, тобто 

у віднесенні індивідом себе до даної етнічної групи» [5, c. 99].  

На відміну від етнічної національна самосвідомість включає поряд з емоційним 

компонентом (неусвідомлюваним співпереживанням своєї єдності з іншими членами 

етнічної групи) і раціональний: усвідомлення приналежності до певної нації, уявлення про її 

властивості як єдиного цілого із загальним історичним минулим, «прив'язаним» до певної 

території, нарешті усвідомлене ставлення до духовних цінностей свого народу й орієнтація 

на них, – все це стимулює формування національної ідеї, національних інтересів і т. п. [5, c. 

99]. 

Основи національної самосвідомості закладаються в дошкільному віці і проявляються 

у відношенні дітей до рідного краю, до Батьківщини. Вчені зазначають, що повага до людей 

різних національностей не передається у спадок, а виховується з покоління в покоління і чим 

раніше починається його формування, тим більшу стійкість воно набуває. Концепцію 

розвитку у дитини усвідомлення приналежності до національної групи одним з перших 

запропонував Ж. Піаже. Розвиток етнічної ідентичності швейцарський дослідник розглядає 

як створення когнітивних моделей, пов'язаних з поняттям «Батьківщина», а етнічні почуття, 

на думку автора, є свого роду відповіддю на знання про етнічні явища. 

З огляду на психологічні механізми розвитку етнічної ідентичності, вітчизняні автори 

(В.С. Мухіна, Ю.С. Тютюнників, С.Н. Федорова) в своїх роботах відзначають, що почуття 

національної приналежності зароджується у дітей задовго до того, як вони переступили поріг 

школи [4].  
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Для розуміння сутності феномену «міжнаціональна толерантність» необхідно розглянути 

його в порівнянні з термінами «етнічна толерантність» і «національна толерантність», які в 

науковій літературі нерідко ототожнюються. 

Є.І. Шлягіна розуміє етнічну толерантність як «складне утворення особистості, що 

виражається в терпимості до чужого способу життя, чужих звичаїв, традицій, інших 

почуттів, думок, ідей» [7]. 

Л.В. Байбородова визначає міжнаціональну толерантність як властивість особистості, 

яка проявляється в терпимості до представників іншої національності (етнічної групи) з 

урахуванням її менталітету, культури, своєрідності самовираження [1].  

Толерантність як інтегративне утворення проявляється на всіх щаблях особистісного 

розвитку. Особливе значення в її становленні має період старшого дошкільного віку. 

Толерантність в цей віковий період, на думку Є.О. Іллінської проявляється як терпиме, 

тактовне і шанобливе ставлення до інших людей незалежно від статі, віку, національності; 

здатність до сприйняття різноманіття світу. Для конкретизації даного визначення автор 

вказує критерії по відношенню до старшого дошкільного віку: взаємна повага, 

доброзичливість, терпимість до відмінностей, вміння слухати, допитливість, здатність до 

співпереживання, самокритичність, відповідальність, довіра, дбайливе ставлення до природи, 

бажання пізнати навколишній світ. 

Автор також визначає критерії інтолерантності по відношенню до дошкільного віку, до 

них вона відносить: глузування, вираз зневаги, дискримінація за ознакою статі, віку, 

національності, перенесення провини на іншого, вандалізм по відношенню до природи і 

навколишнього світу [3, с. 59-62]. 

Міжнаціональна толерантність розглядається в нашому дослідженні як особистісне 

утворення, що виявляється в знаннях дітей про свою національну культуру, окремих 

елементів культури інших національностей, національних відмінностей між людьми; в 

наявності інтересу і бажання взаємодіяти з представниками інших національностей. 

Дошкільний вік, на думку ряду вчених (Л.І. Божович, Л.А. Венгер, Я.Л.  Коломінський, 

Л.В. Крайнова, Л.Г. Лисюк, B.C. Мухіна, М.М. Поддьяков, Є.В. Суботський, Г.А. Урунтаєва, 

С.Г. Якобсон та ін.) є сензитивним для формування і розвитку багатьох соціальних якостей, і 

в першу чергу –міжнаціональної толерантності, тому за доцільне проаналізувати специфіку 

соціального розвитку дітей старшого дошкільного віку, внутрішні механізми і передумови, 

які сприяють становленню даного особистісного утворення.  

О.М. Леонтьєв зазначає, що найважливішим психічним новоутворенням в старшому 

дошкільному віці, є супідрядність мотивів. Л.І. Божович, розвиваючи цю думку, підкреслює, 

що у дітей дошкільного віку виникає не просто супідрядність мотивів, а відносно стійка 
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позаситуативна їх супідрядність, що сприяє формуванню навичок самоконтролю, стійких 

переживань і регуляції емоційних станів.  

Старший дошкільний вік характеризується розвитком основних пізнавальних процесів, 

таких як пам'ять, увага, мислення, сприйняття, уява і мова. Дані процеси зумовлюють 

сприйняття і пізнання дитиною навколишньої дійсності і становленням у неї картини світу, 

як системоутворюючим компонентом особистості, що забезпечує формування толерантності. 

Старший дошкільний вік так само характеризується таким важливим психічним 

новоутворенням як рефлексія, що є основною характеристикою толерантної особистості. 

Вона включає вміння бачити і оцінювати свої ідеї і дії з боку, виявляється в знанні про себе, 

осмисленості своїх взаємин з оточуючими, передбачає аналіз, внутрішнє обговорення 

мотивів дій, вчинків. Внаслідок чого дитина може передбачити ймовірну реакцію дорослих і 

однолітків на свою поведінку, включаючи й іншого етнічного походження. 

Перехід від зовнішньої оцінки іншої людини до мотивованої моральної, оцінки 

особистісних властивостей і внутрішніх станів в старшому дошкільному віці зумовлює 

формування у дітей здатності до емпатії (співпереживання, співчуття) (О.В. Запорожець). 

Моральна оцінка починає впливати на емоційне ставлення до інших, включає в себе 

суспільний зміст, моральну оцінку вчинків людини, її ставлення до інших людей, в тому 

числі і людей іншої національності. 

Для прояву емпатії дитині необхідно увійти в образ, стати тим, кому вона наслідує, 

діючи в уявній ситуації дитина привласнює риси іншого і відчуває його почуття. Цінність 

образотворчого мистецтва полягає в тому, що воно надає дитині можливість ототожнити 

себе з героями творів, в уявній ситуації діяти за інших, привласнюючи їхні риси, відчуваючи 

почуття героїв. Позитивне оцінювання дитиною поведінкових і особистісних характеристик 

представника іншої національності сприятиме прояву симпатії до нього. 

В даний віковий період відбуваються суттєві зміни в емоційній сфері. Емоції дитини 

набувають глибину і стійкість, змінюється їх місце в загальній структурі поведінки, 

з'являються нові форми співпереживання, співчуття іншій особистості, такі необхідні для 

спільної діяльності та спілкування (О.В. Запорожець, Я.3. Неверович). 

Твори мистецтва, володіючи специфічними можливостями передачі художніх образів, 

розкривають багатство людських почуттів і їх відтінків, відображають багатогранність 

емоційно-психологічних станів, вводять в духовний світ автора, створюючи тим самим 

багатоликий образ зовнішнього світу. Як підкреслює О.О. Мелік-Пашаєв, твір мистецтва не 

можна осягнути раціональним шляхом – воно вимагає співпереживання. 

О.В. Запорожець підкреслював величезну роль у вихованні почуттів авторитетного для 

дитини дорослого. Його взаємини з оточуючими, його поведінку, афективні реакції на те, що 
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відбувається задають дитині еталон не тільки способів дії, а й емоційного ставлення до 

людей, «служать взірцем для афективного наслідування». Л. Колберг вважав, що діти у віці 

6-8 років в своїй поведінці орієнтуються на авторитет дорослих, вірять в абсолютність і 

універсальність цінностей, переймаючи у старших поняття добра і зла, прагнуть вести себе 

певним чином.  

Особистісна ідентифікація, що базується на знанні своїх внутрішніх характеристик і їх 

прийняття, проявляється в дошкільному віці в позитивному образі себе [6]. Основою 

первісної самооцінки є оволодіння умінням порівнювати себе з іншими дітьми. В даний 

віковий період з'являється оцінка себе в порівнянні з іншими однолітками, в тому числі з 

однолітками іншої національності. 

Ідентифікація, відокремлення, соціальна перцепція (вміння бачити і розрізняти 

зовнішні прояви інших національностей) проявляється в тому, що діти в старшому 

дошкільному віці починають усвідомлювати свою національну приналежність, а також 

національність однолітка, виділяючи в якості основних відмінних ознак між різними 

представниками етнічних груп – мову, одяг і колір шкіри. 

Спостереження показують, що більшість дітей старшого дошкільного віку позитивно 

ставляться до людей різних національностей. Разом з тим, відзначаються прояви іншого 

ставлення: сміх, переляк при зустрічі з людьми інших рас чи національностей, відмова 

спілкуватися з ними, називання однолітків за національністю, а не по імені (часом з 

недоброзичливим відтінком), в гучному висловлюванні своїх вражень від несподіваної 

зустрічі з людиною іншої раси або національності. Причини негативних проявів криються в 

дитячій безпосередності, обмеженому життєвому досвіді, відсутності необхідних уявлень 

про людей інших національностей, культури спілкування з ними. 

Саме в дошкільному віці дитина починає освоювати етичні норми, у неї з'являються 

етичні переживання. Дитина може оцінити свою поведінку і намагається діяти відповідно до 

тих моральних норм, які вона засвоїла. У старшому дошкільному віці дитина здатна ставити 

себе на місце іншої людини, бачити речі з її позиції, враховуючи не тільки свою, але і чужу 

точку зору. У дитини з'являється орієнтація на суспільні функції людей, норми їх поведінки і 

смисли діяльності, що при одночасному розвитку уяви і символіки загострює його потребу в 

пізнанні об'єктів зовнішнього світу, які є значущими в суспільстві. 

Таким чином, дитина в цьому віці є вже психологічно підготовленою до формування 

основ толерантності. На думку В.С. Мухіної основна зміна уваги в дошкільному віці полягає 

в тому, що діти вперше починають керувати своєю увагою, свідомо направляти її на певні 

предмети, явища, утримуватися на них, використовуючи для цього деякі засоби. Починаючи 
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зі старшого дошкільного віку, діти стають здатними утримувати увагу на діях, які набувають 

для них інтелектуально значимий інтерес [4, с. 116-118].  

О.О. Смирнова зазначає, що сприйняття в дошкільному віці стає осмисленим, 

цілеспрямованим. У ньому виділяються довільні дії –спостереження, розглядання, пошук [6]. 

Висновки і перспективи.  

Аналіз психологічних досліджень дозволяє констатувати ряд вікових новоутворень, що 

мають істотне значення в формуванні міжнаціональної толерантності дітей старшого 

дошкільного віку, а також підтверджує виховний потенціал мистецтва в становленні даної 

особистісної якості. 

Дитина 5-6 років, сприймаючи оточуючі об'єкти, вже намагається виділити їх 

особливості, аналізувати, узагальнювати, робити свої висновки. Діти, знайомлячись з 

навколишнім світом, намагаються відбити його у своїй діяльності – іграх, малюванні, 

ліпленні, розповідях і т. д. Багаті можливості в цьому відношенні представляє образотворча 

діяльність, так як по суті своїй вона носить перетворюючий і творчий характер. Тут дитина 

отримує можливість відобразити свої враження від навколишнього світу, передати образи 

уяви, втіливши їх за допомогою різноманітних матеріалів в реальні форми. 

Розвиток уяви виявляється засобом розширення особистого і засвоєння чужого 

соціального і культурно-історичного досвіду, даючи дитині можливість уявити собі за 

твором образотворчого мистецтва те, чого немає в її особистому досвіді відкриття. 

Все це, безсумнівно, сприяє формуванню толерантності в даний віковий період. 

Розглянувши специфіку психічного розвитку дітей, ми бачимо, що в даному віковому періоді 

закладаються передумови для формування міжнаціональної толерантності, а виховний 

потенціал образотворчого мистецтва розкривається в повній мірі.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні проблеми забезпечення 

процесу формування міжнаціональної толерантності дітей дошкільного віку засобами 

образотворчого мистецтва. 
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Summary. The article is devoted to the study of psychological and pedagogical foundations of the formation the 

interethnic tolerance of preschool children. Ukraine is considered as one of the multinational countries in the world. 
The Ukrainians have a huge historical experience of interethnic interaction, experience of support and development of 
both large and small cultures. Despite the fact that conditions to ensure the rights and inquiries of all citizens in 
Ukraine are guaranteed, based on their belonging to a certain national culture, at the present manifestations of 
extremism, group violence, and aggression on an interethnic basis are often noted especially in large cities. 

Hostility, angriness, aggressiveness are increasingly spread in the children's environment. Education based on 
eternal, true values is not only a pedagogical problem, it is a problem of the whole society development. Core values of 
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the individual are laid in the process of education, so this problem cannot be solved outside the specially organized 
process (organized in secondary educational institutions) of forming tolerance. 

The purpose of the article provides the theoretical substantiation of the psychological and pedagogical 
foundations of the interethnic tolerance formation of preschoolers through the analysis of the specifics of senior 
prescooler social development, internal mechanisms and preconditions that contribute to the formation of this 
personality education. 

Theoretical, methodological, conceptual, terminological and system analysis methods have been used. 
The article deals with theoretical concepts that reveal the essence and factors of interethnic tolerance. The 

specifics of senior preschooler social development, internal mechanisms and preconditions that contribute to the 
formation of this personality education age have been analyzed. It has been established that a number of age-related 
tumors that play a significant role in the formation of interethnic tolerance arise in the senior preschool age.  Important 
educational potential in the development of this personal quality is given to art. 

Key words: tolerance, national consciousness, interethnic tolerance, empathy, senior preschooler. 
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Анотація. У статті визначено актуальність проблеми використання арт-терапевтичних методик в 

умовах інклюзивного середовища. Аналізуються основні переваги арт-терапії в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами. Висвітлено функції та показники для застосування арт-терапії в психокорекційній 
роботі з дітьми з особливими потребами. Розглянуто особливості застосування різних методик арт-терапії в 
роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища. Встановлено, що 
ефективність використання арт-терапії в умовах інклюзивної освіти буде залежати від врахування потреб, 
можливостей дітей, кваліфікованої роботи фахівців. 
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Постановка проблеми. Актуальності набуває інклюзивна освіта – оптимальна форма 

включення дітей з особливими потребами до загальноосвітнього навчального простору, 

творення безбар’єрного середовища. Враховуючи Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми 

потребами до освітніх послуг» № 6437, сучасна система освіти має забезпечити дітей з 

особливими освітніми потребами психолого-педагогічною та корекційно-розвивальною 

допомогою, створивши для них інклюзивні та спеціальні групи в закладах загальної 

середньої освіти.  

З метою впровадження й реалізації інклюзивної освіти необхідно не лише підібрати 

ефективні методи такої допомоги, а й створити комплекс психосоціальних і педагогічних 

заходів задля інтеграції дитини в групі (а надалі в соціумі) та оптимізації її психічного 

розвитку. Тому психологу закладу загальної середньої освіти необхідно створити ефективну 

систему психокорекції з метою надання допомоги всім учасникам освітнього процесу та 

дитині передусім [1, с.28]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізувавши наукові джерела з 

психології та корекційної педагогіки можна констатувати, що сьогодні існує широкий спектр 

психокорекційних методик. Зокрема, дослідники в галузі корекційної освіти в пошуках 

ефективних засобів корекції різноманітних психофізичних порушень дедалі більше орієнту-

ються на використання арт- терапевтичних технологій у процесі навчання та виховання дітей 

з особливостями психофізичного розвитку. 

Одним із можливих шляхів сприяння процесу реабілітації та соціалізації особливих 

дітей є використання в роботі з ними арт-терапії. Арт-терапевтичні методи є одночасно 
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реабілітаційними і креативно-терапевтичними засобами, оскільки охоплюють різноманітні 

види мистецької діяльності, що мають корекційно-компенсаторний вплив [7, с.43].  

Питання становлення, розвитку та застосування методів арт-терапії всебічно 

розглядалися науковцями з погляду світового та вітчизняного соціокультурного та 

психолого-педагогічного досвіду: у психологічному (О. Вознесенська, А. Захаров, О. 

Копитін, Е. Крамер, О. Лурія, К. Роджерс, К. Б. Теплов, 3. Фройд, К. Юнг та ін.), педа-

гогічному (Л. Аметова, Н. Ветлугіна, А. Грішина, В. Езікєєва, І. Євтушенко, Т. Комарова, Л. 

Лебедева, С. Міловська, Н. Сакуліна, І. Щуркова та ін.), корекційному (Г. Беденко, Т. 

Вохмяніна, Л. Гаврильченко, О. Гаврілушкіна,  Г. Добровольська, О. Караванова, Л. 

Комісарова, Л. Кузнецова, О. Мастюкова, О. Медведева, Т Миронова, С. Міловська, Ю. 

Некрасова, М. Поваляєва, 3. Рибакова, Е. Сеген, Д. Соколова, Р. Фортуната, М. Чистякова та 

ін.) аспектах. 

Значний внесок у дослідженні ефективності, ролі мистецтва та застосування арт-

технологій як засобів психокорекції в роботі з дітьми, що мають особливі освітні потреби, 

зробили такі вчені: Л. Аксьонова, О. Боровик, Л. Виготський, О. Гаврілушкіна, А. Граборов, 

Т. Головіна, Ж. Демор, О. Декролі, В. Кащенко, А. Колупаєва, І. Нагорна, Л. Руденко, Е. 

Сеген, Т. Скрипник, М. Федоренко, О. Чеботарьова, М. Шеремет та ін. [2, с.208]. 

Завданням нашого дослідження було здійснити теоретичний аналіз особливостей 

застосування різних методик арт-терапії в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Виклад основного матеріалу.  

Терапія за допомогою мистецтва як окрема галузь теоретичних і практичних знань 

(між мистецтвом і наукою) виникла в 30-х роках XX ст. Дещо пізніше у професійній лексиці 

психологів Західної Європи почав уживатися термін «арт-терапія». Зауважимо, що арт-

терапія – це вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на творчості. У 

психокорекційній практиці арт-терапія психологами розглядається як сукупність методик, 

що побудовані на застосуванні різних видів мистецтва у своєрідній формі. Сутність арт-

терапії полягає в терапевтичному та корекційному впливі на суб’єкта через мистецтво. 

Метою таких занять є не зміна та виправлення дитини, не набуття нею спеціальних 

поведінкових навичок, а надання їй можливості бути самим собою, розкрити потенціал, 

проявити свої емоції та почуття через мистецтво [7, с.33]. 

Варто акцентувати увагу на таких основних функціях арт-терапії: компенсаторну, 

розвиваючу, навчальну. 
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Компенсаторна функція полягає в тому, що домінанта активності особистості 

переміщається із зони відношень з оточуючим світом, де вона за якихось причин не може 

досягти успіху, в зону, доступну для її контролю та ефективного впливу. 

Механізм впливу розвиваючої функції полягає в тому, що за рахунок удосконалення 

навичок та частішого використання суб'єкт поширює зону власного контролю та взаємодіє з 

оточуючими. 

Ефективність реалізації навчальної функції досягається за рахунок використання вже 

існуючих навичок, що дає можливість здійснювати гнучкий перехід від умінь дитини до 

того, що їй необхідно освоїти [1, с.19]. 

Не менш важливими є показники для застосування арт-терапії в психокорекційній 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, серед яких: 

- порушення розвитку психоемоційної сфери (емоційна депривація, високий рівень 

тривожності й агресії, переживання емоційного відторгнення, почуття самотності, складнощі 

емоційного розвитку, стрес, зниження емоційного тонусу, лабільність, імпульсивність, 

страхи та фобії); 

- порушення комунікативно-рефлексивних процесів (наявність конфліктних 

міжособистісних відносин і труднощів у спілкуванні, внутрішньосімейних ситуацій, 

негативної «Я-концепції», низька та викривлена самооцінка, низький рівень самосприйняття, 

замкнутість і надмірна сором’язливість); 

- психосоматичні розлади в розвитку (у дихальній, серцево-судинній, руховій, 

вегетативній і центральній нервовій системі) [6]. 

За даними досліджень Л. Терлецької, терапія мистецтвом дає можливість навчити 

дитину виражати почуття в соціально допустимій формі; розвити емпатію та позитивні 

відчуття; сформувати почуття внутрішнього контролю; сприяти розвитку уваги до почуттів; 

посилити почуття власної гідності. 

Дослідниця зазначає, що через мистецтво діти з особливими освітніми потребами на 

практиці отримують позитивне розуміння про себе: «я-успішний», «у мене все добре 

виходить», «я не такий, як усі, і це - добре», «я можу впоратись із труднощами» тощо. 

Науковці, конкретизуючи проблеми дітей з порушеннями психофізичного розвитку, 

зазначають, що арт-терапія є альтернативним засобом пізнання через мистецтво себе і світу, 

самовираження й налагодження комунікації з оточуючими, розвитку різноманітних сфер 

(емоційної, вольової, особистісної), стабілізації її внутрішнього світу [10]. 

Учені Е.О. Медведева, І.Ю. Левченко, Л.Н. Комісарова, Т.А. Добровольска доводять, 

що арт-терапія є засобом вільного самовираження і самопізнання, оскільки має "інсайт-

орієнтований" зміст, передбачає атмосферу довіри, толерантності й уваги до внутрішнього 
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світу; продукти образотворчої діяльності є об'єктивним свідченням психоемоційного стану, 

що дозволяє використовувати її для ретроспективної, динамічної оцінки перебігу того чи 

іншого процесу і проведення відповідних досліджень і порівнянь. У більшості випадків арт-

терапевтична робота викликає позитивні емоції, допомагає у подоланні негативних станів — 

апатію і безініціативність, надає можливість формувати нові поведінкові зразки, сформувати 

більш активну життєву позицію, оскільки вона покликана мобілізувати весь творчий 

потенціал, включає внутрішні механізми саморегуляції і "зцілення”. Тобто, вона відповідає 

фундаментальній потребі в самоактуалізації: розкриття широкого спектру можливостей і 

ствердження свого індивідуального способу буття [7]. 

Слід зазначити, що у вузькому сенсі слова під арт-терапією мається на увазі терапія, 

до якої відносять: ізотерапію, кольоротерапію, пісочну терапію, музикотерапію, 

танцювально-рухову терапію, казкотерапію, фототерапію, ґудзикотерапію тощо. 

Розглянемо більш детально деякі з цих методів арт-терапії. Один з найпоширеніших 

методів арт-терапії – це ізотерапія. 

Ізотерапія – лікування образотворчим мистецтвом - ліплення, малювання, 

декоративно-прикладне мистецтво. Розглядаючи проблему зцілення мистецтвом М. Власюк 

вказує, що підсвідомість дитини з особливими потребами ховає її страхи, мрії, і малювання 

може «проявити» приховане. Коли дитина малює, навіть хаотично, на картинці відбивається 

її внутрішній стан. Між тим, існує ряд проблем, пов'язаних зі станом дитячого здоров'я, 

наприклад: різні психічні травми;  неврози;  депресії;  тривожність;  аутизм;  затримка 

психічного і мовленнєвого розвитку [3, с.10].    

Позитивним ефектом вирізняються ізотерапевтичні техніки і прийоми. Одним із них є 

марання, у буквальному розумінні "бруднити", тобто прийом нетрадиційного малювання 

брудними руками, який є ефективним у роботі з корекції агресивності і гіперактивності 

дітей. "Марання" дають можливість висловити власні деструктивні прояви через фарби, 

крейду, при цьому ігрова ситуація відвертає увагу від тих чинників, які не приймаються у 

звичайному житті, вчинків, які дозволяють дитині без остраху задовольнити деструктивні 

потяги. 

Малювання пальцями, долоньками дає можливість зрозуміти особливість тактильного 

відчуття, при цьому цінність цього способу полягає у свободі від рухових обмежень; від 

культурного впливу; від соціального тиску. Малювання пальцями, долонями — це дозволена 

гра з брудом, у процесі якої деструктивні імпульси і дії виражаються в соціально прийнятній 

формі. Дитина непомітно для себе може наважитися на заборонені дії і її ніхто не сваритиме, 

вона не боїться осуду дорослих, вона не порушує правил.  

Слід звернути увагу, що ця техніка позитивно впливає на дітей з жорсткими 
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соціальними установками поведінки, орієнтованих на ранній когнітивний розвиток. Саме для 

цих дітей "гра з брудом" є профілактикою і корекцією тривожності, соціальних страхів, 

пригніченості [3, с.19].    

Малювання по мокрому аркушу належить до тих технік, які сприяють зняттю 

напруги, гармонізації емоційного стану, а також для роботи з гіперактивними дітьми. 

Окрім того, ефективним методом діяльності у цьому напрямі може бути малювання 

предметами навколишнього середовища. Малювання м'ятим папером, кубиками, губками, 

зубними щітками,  нитками, свічкою. Залучення навколишніх предметів з ініціативи дитини 

є ознакою включеності до висловлювання і відстоювання власних ідей і позицій. 

Не останнє місце посідає й техніка каракуль, адже вона у роботі з гіперактивними 

дітьми є інструментом розвитку цінних соціальних якостей — стриманості, 

контрольованості, терпіння, уважності, поваги, такту тощо. Зображення створюється без 

фарб, за допомогою олівців та крейди хаотичним або ритмічним нанесенням тонких ліній на 

поверхню паперу, при чому лінії можуть бути нерозбірливими, недбалими, невмілими або, 

навпаки, чітко прокресленими і точними. З окремих каракуль може скластися цілий образ 

або лише абстрактне зображення, які допомагають активізувати дитину, дають відчути 

натиск олівця або крейди, знімають м'язову напругу і ригідність. 

Для роботи за технікою "Чарівний клубок" потрібні клубочки ниток різного кольору, 

аркуш ватману. Дана техніка розвиває уяву і фантазію, вона ідеально підходить для боязких, 

сором'язливих дітей, які бояться малювати і грати, тобто це своєрідна альтернатива 

малюванню, де не буває "хорошої" чи "поганої” роботи. Техніку можна сміливо 

використовувати для гіперактивних, імпульсивних дітей. 

Застосування нетрадиційних технік у розвивально-виховному процесі педагогами 

дозволяє реалізувати індивідуальний підхід до дитини відповідно до її інтересів, сприяє 

нормалізації її емоційного стану. Варто враховувати і те, що ізотерапія суттєво відрізняється 

від заняття мистецтвом, адже зорієнтована не на результат, а на процес. Одним із ключових 

моментів під час ізотерапевтичних технік є вибір кольору [6, с.236]. 

 Кольоротерапія – це дієвий метод психологічного впливу на дитину, який може 

використовуватися у роботі з дітьми з особливими потребами з педагогічною та лікувальною 

метою. Колір може допомогти зняти стрес, заспокоїти або активізувати працездатність. 

Сьогодні визначені основні закономірності впливу кольору на психічний стан дитини, на-

приклад: теплі кольори (червоний, жовтогарячий, жовтий) відносять до активних, вони 

посилюють фізіологічні процеси, збуджують психіку дитини, покращують настрій. Холодні 

ж, так звані пасивні, кольори (блакитний, синій, фіолетовий) заспокоюють психіку, а інколи 

й пригнічують. 
80 

 



Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

Таким чином, питання кольоротерапії сьогодні може розглядатися у двох 

рівнозначних аспектах. Перший - це корекція впливу навколишнього навчального 

середовища на психіку дитини з особливими потребами через оптимальне поєднання форм 

та кольорів; другий - діагностика особливостей характеру, психічного та емоційного стану 

дитини на основі її кольорових уподобань та загальноприйнятих співвідношеннях "колір - 

настрій". 

Зважаючи на це, для проведення та наступної інтерпретації описаних технік можна 

скористатися загальноприйнятими співвідношеннями "колір настрій", що пропонують 

психологи: 

• червоний - піднесений настрій 

• оранжевий - радісний 

• жовтий - світлий, приємний 

• зелений - спокійний, врівноважений 

• блакитний –незадоволений, сумний 

• фіолетовий – тривожний, напружений 

• чорний – пригнічений. 

Тому працюючи з кольорами можна пограти в кольорові ігри та вправи: «Розпізнай 

колір», «Розкажи про колір», «Намалюй колір» тощо. Важливо, що                 колір є 

основним фактором у будь якій системі зцілення та має вплив на організм дитини, лікувальні 

властивості і вагоме значення в її житті. 

Щодо піскової психотерапії маємо зазначити, що вперше як метод вона виникла у 

рамках аналітичної психології. Її теоретичною основою можна вважати розроблену К. 

Юнгом техніку активного уявлення.  

Як зазначає Н.В. Тарасенко, пісочна терапія, є провідним методом корекційного 

впливу та надає дитині можливість виявити свої найглибші емоційні переживання, 

звільнитися від страхів. Варто зауважити, що пісочна терапія застосовується з метою 

діагностики; стимуляції та розвитку тактильних навичок і є дуже дієвим засобом у наданні 

первинної психологічної допомоги. [9, с.27]. Через заспокійливий ефект вдається встановити 

тісний контакт з дитиною, провести з нею діагностику порушень і підвищити стимуляцію та 

розвиток тактильних навичок. Метою пісочної терапії є не змінювати дитину, не нав’язувати 

їй поведінкових навичок, а дати можливість бути самою собою. Основними інструментами 

даного методу є пісок і мініатюрні фігурки, для створення пісочної картини. Гра з піском 

надає дитині можливість позбутися психологічних травм за допомогою перенесення на 

площину пісочниці своїх внутрішніх переживань та фантазій.  
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Дитина виражає на піску те, що спонтанно виникає протягом заняття. В процесі 

роботи, дитина може змішувати пісок з водою. Крім того, в роботі використовується безліч 

мініатюрних фігур. Це необхідно для того, щоб дати дитині стимул створювати власний світ. 

Дитина не може розповісти нам про свої проблеми як дорослий, але вона може зробити це за 

допомогою пісочних картин. 

А.М. Сусла пропонує цей метод використовувати в роботі з дітьми з наступним 

спектром проблем: різні форми порушень поведінки; складнощі у взаєминах з дорослими і 

однолітками; психосоматичні захворювання; підвищена тривожність, страхи; складнощі, 

пов’язані із змінами у родинній і в соціальній ситуаціях [9, с.7]. 

У системі психокорекційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами 

музикотерапія посідає також важливе місце. Музична терапія для дітей з особливими 

потребами в інклюзивному середовищі разом із спільною метою та завданнями музичного 

виховання (освітніми, виховними та розвивальними) спрямована на реалізацію специфічного 

завдання – корекцію психофізичних порушень дітей, зокрема корекцію їх психоемоційного 

стану. 

На думку українського вченого О.М. Гріньової, музикотерапія це комплексна наука, 

що використовується у різних варіантах, після якої у дітей поліпшується психоемоційний 

стан, підвищується самооцінка та рівень самосприймання, зникають проблеми 

комунікативної сфери [4, с.29].  

Музикотерапія являє собою метод, що використовує музику як засіб корекції та 

лікування різних соматичних та психосоматичних ускладнень. Важливо створити простір, в 

якому діти вчаться володіти основними рухами відповідно до звучання музики, розвивати у 

них слухові відчуття, виховувати культуру поведінки. Музика позитивно впливає на 

вегетативну нервову систему дитини, є стимулятором мисленнєвих процесів і стабілізатором 

комунікативних взаємин між дорослими та дітьми.  

Зауважимо, що музична терапія спрямована на реалізацію наступних завдань:  

формування у дітей здатності емоційно сприймати музику; корекція недоліків пізнавальної 

та емоційно-вольової сфери шляхом систематичного, цілеспрямованого формування 

сприймання музики; формування мови та різних функцій мовлення; виправлення недоліків 

моторно-рухової сфери; формування музично-сенсорних здібностей.  

Музика є одним із найбільш доступних та ефективних факторів формування 

особистості, в тому числі дітей з особливими освітніми потребами.  

Дослідження О.М. Гриньової показують, що продуктивність музикотерапії полягає в 

тому, що у дітей формуються емоційні переживання, розвивається відтворююча уява. 

Слухання мелодії оздоровчо впливає на емоційно-вольову сферу дитини, що в свою чергу 
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дає змогу корегувати емоційні відхилення, підвищити рівень самооцінки та розвиток 

комунікативних здібностей.  

Разом з тим, особливого значення мають групові заняття музикою, в яких 

розвивається здатність відчувати спільність з іншими дітьми, вміння взаємодіяти з ними. 

Музика може використовуватись як цілісний ізольований психокорекційний метод 

впливу (прослуховування музики, музикування), так і додатковий музикальний супровід, що 

слугує засобом посилення впливу та ефективності інших методів [4, с.30]. 

У поєднанні з музикотерапією в психології широко застосовується танцювальна 

терапія. Танцювально-рухова терапія дає змогу розглядати рух людського тіла як 

послідовність дій мимовільного характеру.  

І.В. Сусаніна, аналізуючи вплив арт-терапії, вважає, що танцювально-рухова терапія 

допомагає дитині, яка має певні психофізичні відхилення, позбутися страхів та проблем. 

Саме через танцювально-рухову терапію можна досягти гармонійної єдності тіла та 

свідомості. У танцювально-руховій терапії дитина вчиться рухатися під музику, цей вид 

діяльності впорядковує координацію рухів.  

Доцільно танцювальну терапію застосовувати в роботі з дітьми, що мають емоційні 

розлади, порушення спілкування. Дітям з проблемами розвитку дуже складно буває 

адаптуватися до нових обставин. Для вирішення емоційно-вольових проблем важливо, що по 

ходу танцю дитина природно опиняється в ситуації взаємодії з іншими дітьми, 

удосконалюються навички міжособистісної взаємодії, для одержання позитивних емоцій, 

усуваються страхи та проблеми. 

У дітей з особливими потребами на фоні позитивного емоційного підкріплення 

формується моторна та зорово-моторна координація, розвиваються просторові уявлення, 

рухова пам’ять, організація рухових дій [8, c. 34]. 

Наступною важливою складовою арт-терапії є казкотерапія. Це метод, що 

використовує казкову форму для інтеграції особистості дитини у реальний світ, розвиток 

творчих здібностей, розширення свідомості.  

Досить вагоме твердження знаходимо в наукових доробках С.В. Березки, яка 

підкреслює, що робота з казкою дає можливість здійснювати безболісно (стосовно 

психологічного захисту) психокорекцію сором’язливих, гіперактивних, агресивних, 

невпевнених, замкнутих дітей. Науковець зазначає, що казкотерапія дає змогу пропрацювати 

власні почуття, страхи, корегувати рівень тривожності й психосоматичні захворювання. 

Казка не лише вчить дитину співчувати, радіти, за інших, а й стимулює розвиток мовленнє-

вого контакту, сприяє соціалізації дитини серед здорових однолітків. Окрім того, вико-

ристання казкотерапії в роботі з дітьми з особливими потребами, дає можливість розвивати 
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зв’язну мову, активізувати та розвити словниковий запас, формувати цілеспрямовану 

діяльність, корегувати пізнавальні процеси та емоційно-вольову сферу [2, c. 210]. 

Під час занятть з казкотерапії А.І. Копитін наводить наступні прийоми роботи: 

1. Аналіз казок. Мета - усвідомлена інтерпретація того, що стоїть за кожною 

казковою ситуацією, конструкцією сюжету, поведінкою героїв.  

2. Для аналізу дається знайома казка. Дитині пропонується відповісти на певні 

запитання за змістом казки. 

3. Переписування казок. Переписуючи казку, дописуючи свій кінець або доповнюючи 

необхідні їй персонажі, дитина вибирає найбільш відповідний її внутрішньому стану варіант 

вирішення ситуації, який дозволяє їй звільнитися від внутрішнього напруження. 

4. Складання казок. Дитина з вадами розвитку може складати казку індивідуально, 

спільно з групою; на тему, запропоновану арт-терапевтом або вибрану самостійно; за 

опорними словами 

5. Постановка казок за допомогою ляльок. Робота з лялькою дозволяє вдосконалювати 

та проявляти через ляльку ті емоції, які дитина з особливими потребами за якимись 

причинами не може собі дозволити проявляти [5, c. 169]. 

Казка дає змогу дитині відреагувати значимі емоції, виявити внутрішні конфлікти та 

утруднення в процесі соціалізації її особистості. 

Лялькотерапія як метод базується на процесі ідентифікації дитини з улюбленим 

героєм мультфільму чи іграшкою. Лялькотерапія використовується для розв’язання 

конфліктів та покрашення соціальної адаптації, у корекційній роботі зі страхами, 

заїкуватістю, порушеннями поведінки. Процес виготовлення ляльок також є корекційним. 

Захоплюючись процесом виготовлення ляльок, діти стають більш спокійними. В якості 

основного прийому корекційного впливу використовується лялька як проміжний об'єкт 

взаємодії дитини і дорослого.  

У зв’язку з цим доцільно переглянути  функції лялькотерапії: 

1.  комунікативна - встановлення емоційного контакту, об'єднання дітей в колектив; 

2.  релаксаційна -зняття емоційної напруги; 

3.  виховна - психокорекція прояв особистості в ігрових моделях життєвих ситуацій; 

4.  розвиваюча - розвиток психічних процесів, моторики; 

5.  навчальна-збагачення інформацією про навколишній світ. 

Як зазначають Е.О. Медведева, І.Ю. Левченко, Л.Н. Комісарова, Т.А. Добровольска, 

лялькотерапія дає можливість безболісного втручання дорослого в психіку дитини з метою її 

корекції. Можуть використовуватись різні варіанти ляльок: маріонетки (розвиток моторики, 

відповідальності), пальчикові, об’ємні, площинні, тіньові (переважно для роботи над 
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страхами), ляльки-рукавички. Лялькова терапія може повільно перейти в драмтерапію [7, c. 

169]. 

Драмтерапія передбачає розігрування сюжетів, ролі для учасників обираються 

відповідно до індивідуальних особливостей і проблем.  

Зауважимо, що драмтерапія дозволяє: 

- збагатити і зміцнити емоційні ресурси і комунікативні можливості дитини; 

- виховати здатність адекватно реагувати на виникнення несприятливих ситуацій; 

- виховувати вольові якості, саморегуляцію; 

- створювати певний творчий інтерес. 

Програвання ролей спрямовується на руйнування комунікативно-поведінкових 

стереотипів.  

Однією з новітніх складових арт-терапії є фототерапія. Одним із засновників 

фототерапії є канадський арт-терапевт і психолог Джуд Вайзер, який відзначає, що люди 

можуть використовувати фотомистецтво для особистого саморозкриття або творчого 

самовираження у вирішенні проблем.  

Варто зауважити, що на відміну від попередніх видів терапії, ґудзикотерапія 

відноситься більш до тестових, аніж до реабілітаційних аспектів арт-терапії. Даний вид 

проводиться з метою виявлення навичок кмітливості, дрібної моторики рук та пам’яті. 

Важливо, що саме гра з добре знайомими в побуті предметами дає можливість розширити 

сферу соціальної орієнтації [1, с.23]. Цей вид терапії передбачає використання предметів 

різної форми та величини, що розвиває дрібну моторику рук. Гра з ґудзиками розвиває 

особистість дитини, сприяє адаптації в соціумі, активізує довільність психічних процесів. 

Безумовно, на відміну від інших методів психокорекції, арт-терапія дає змогу 

нівелювати труднощі й ускладнення, які пов’язані зі специфікою розвитку дитини з 

особливими освітніми проблемами, що підвищує ефективність самого психокорекційного 

впливу та сприяє всебічному розвитку особистості. 

 Висновки і перспективи.  

Підсумовуючи вище сказане, можемо стверджувати, що арт-терапія може 

використовуватись як форма реабілітаційної та розвивально-корекційної роботи. Вона є 

універсальним методом психокорекції та невід’ємним елементом навчання та розвитку дітей 

з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Ефективність її використання в умовах інклюзивної освіти буде залежати від врахування 

потреб, можливостей дітей, кваліфікованої роботи фахівців, задля досягнення спільної мети 

– створення належних умов для розвитку особистості кожної дитини. Подальші дослідження 
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передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем впливу арт-терапії на дітей з 

особливими освітніми потребами. 
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Summary. The article determines the urgency of the problem of using the art-therapeutic techniques in the 
conditions of the inclusive environment. The main advantages of art therapy in working with children with special 
educational needs have been analyzed.  

The functions and indicators for application of the art-therapy in interventional work with children with special 
needs have been highlighted. The peculiarities of application of various methods of the art therapy in work with 
children with special educational needs in conditions of inclusive environment have been considered. It has been 
established that the efficiency of using the art therapy in the conditions of inclusive education will depend on taking into 
account the needs, opportunities of children, skilled work of specialists. 

Art therapy is an alternative means of cognition through the art of oneself and the world, self-expression and 
communication with others, the development of diverse spheres. It has been stated that for the psychologist of the 
secondary schools it is not necessary to create an effective system of psychocorrection in order to assist all participants 
in the educational process. 

It is worth emphasizing the following basic functions of art therapy: compensatory, developing and educational 
It has been confirmed that art therapy can be used as a form of rehabilitation, development and correctional work. It is 
a universal method of psychocorrection and an integral element of the teaching and development of children with 
special educational needs in an inclusive educational environment. The effectiveness of its use in inclusive education 
will depend on taking into account the needs, opportunities of children, skilled work of specialists, in order to achieve 
the common goal - the creation of appropriate conditions for the development of each child personality. Further 
research will be conducted in the direction of studying other problems of the influence of art therapy on children with 
special educational needs. 

Key words: inclusive education, children with special educational needs, intervention, art therapy, music 
therapy, isotherapy, color therapy, dance-movement therapy, sand therapy, phototherapy, button therapy, fairy-tale 
therapy. 
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Анотація. В статті окреслено специфічні психологічні та соціальні риси феномену педагогічного 

насильства. Розкрито зміст понять «насильство» та «педагогічне насильство». Розглянуто педагогічне 
насильство як особливий вид насильства в закладах освіти. Проаналізовано комунікативний та гендерний 
аспекти педагогічного насильства. Встановлено, що у школі співіснують фізичне і психічне насильство. До 
особливих форм прояву психічного насильства до учнів з боку учителів віднесено маніпулювання та 
стигматизацію. Проаналізовано деякі гендерні особливості виявів педагогічного насильства. 

Ключові слова: насильство, педагогічне насильство, педагоги, учні, вчителі.  
 

Постановка проблеми. Сучасність характеризується зростаючим рівнем 

насильницької поведінки та антисоціальної поведінки в цілому. Не оминула така ситуація і 

освітнє середовище. Сьогодні в засобах масової інформації все частіше з’являються 

повідомлення про жорстоке поводження викладачів, дітей та батьків, які набувають 

широкого резонансу, створюють певну психологічну та соціальну напругу. Інтеракція 

вчителя у будь-якій педагогічній ситуації відбувається з позиції сили та домінування. Часто 

межі між звичайним виховним впливом,  реалізацією стратегії «батога-пряника» у 

навчальному процесі та насильством є досить нечіткими як для об’єкта, так і для суб’єкта 

взаємодії.  

Насильство в навчальному закладі може характеризуватися певною формою примусу, 

панування форм та привілеїв, найчастіше з яких є прояви фізичного та психічного впливу на 

учнів. Але реальний стан того, що дійсно відбувається в системі освіти, зокрема шкільної, 

досліджено не в достатній мірі. Особливо небезпечним є насильство з боку вчителя по 

відношенню до учня, тобто педагогічне насильство. Латентний характер цього явища 

ускладнює можливості ідентифікації та реалізації превентивних заходів. Як правило, фізичне 

насильство вчиняється діями особи. Однак відомі прояви фізичного насильства і шляхом 

пасивної поведінки або бездіяльності. Ненадання тривалий час необхідних послуг особі, яка 

перебуває у безпорадному стані, вчиняючи в такий спосіб умисне вбивство. Особа, яка 

вчиняє фізичне насильство, може усвідомлювати його характер, передбачати наслідки або 

вчиняти його з необережності. Ідентифікація прояву фізичного насильства за ознакою 

попереднього  умислу здається дуже складною. До того ж, за формою прояву фізичне 

насильство може бути правомірним або протиправним. До категорії правомірного фізичного 
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насильства відносять: методи фізичного виховання, необхідну оборону, засоби затримання 

злочинця, крайню необхідність, виконання службового обов'язку, проведення хірургічної 

операції, наукового експерименту та інше.  Протиправним або злочинним проявом фізичного 

насильства є бандитизм, розбій, умисне вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, 

зґвалтування, грабіж, вимагання (рекет) та інше.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років проблеми 

насильства торкалися вітчизняні та закордонні науковці: Р.Арон, А.Бова, К.Вільсон, 

Ш.Волін, Т.Журавель, А.Зелінський, Н.Зіновьєва, Г.Ковганич, О.Колб, В.Кривуша, Н. 

Максимова, Г.Міньковський, Г. Моргентау, Р. Нібур, А. Ноур, Н.Михайлова, Ю.Онишко, 

В.Оржеховська, В.Синьов, Д.Стей, Т.Федорченко, О.Янчук. Проблему насильства в 

освітньому середовищі на сучасному етапі розробляють такі українські вчені як В. Синьов, 

О. Лавриненко, М. Дмитренко, С. Бурова, В. Панок. 

Мета статті – проаналізувати педагогічне насильство як соціально-психологічну 

проблему.  

Виклад основного матеріалу. Насильство, як фундаментальний соціальний феномен, 

треба розглядати в широкому і вузькому сенсі. Насильство у широкому сенсі - це один із 

способів задоволення потреб. Воно відбувається на макрорівні, як цілком легітимний та 

інституціалізований примус або протизаконне військове загарбництво. Насильство на 

мезорівні припускає як різного роду види спровокованого колективного самозахисту, так і 

невиправдані конфлікти між окремими соціальними групами і спільнотами. В основі такого 

насильства лежить прагнення певної частини людей до домінування і панування над іншими, 

а також боротьба за життєві ресурси, в тому числі за владу. Насильство на мікрорівні 

проявляється у формі свідомого впливу на особу поза її волею та бажання, що призводить до 

обмеження чи втрати нею можливостей для власного розвитку. 

У вузькому значенні, насильство – це завдання особі будь-якої шкоди. Фізичне 

насильство у вузькому сенсі - це, перш за все, заподіяння особі прямої фізичної шкоди. 

Заподіяння психічного, економічного або морального збитку має бути пов'язано з примусом, 

який обмежує волю іншої особи, позбавляє її свободи пересування. В силу того, що 

насильство завжди несе порушення здоров’я або загрозу його порушення, воно проявляється 

в якості соціально небезпечного явища. Феномен насильства може приймати різні форми, але 

переважно репрезентується через взаємодію двох сторін, насильника та жертви. Онтологія і 

феноменологія насильства на цьому рівні повністю співпадають. Великий тлумачний 

словник сучасної української мови ототожнює поняття фізичного насильства з насильством 

взагалі. «Насильство - 1. Застосування фізичної сили до кого-небудь. 2. Застосування сили 

для досягнення чого-небудь; примусовий вплив на когось, щось» [1, с.735]. Згідно 
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юридичної енциклопедії, «насильство – це умисний фізичний чи психічний вплив однієї 

особи на іншу, проти її волі, що спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду, або 

містить у собі загрозу заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною метою» [2, c.68]. 

Педагогічне насильство – це особливий вид насильства в закладах освіти. На думку 

австрійського психоаналітика Гельмута Фігдора, одним з факторів, що провокують 

насильство в освітніх установах, є редукція соціальних відносин. Вона проявляється в тому, 

що школа орієнтується на формування ригідного характеру, вимагаючи і закріплюючи в 

учнів певні риси або навіть провокуючи безліч конфліктів, що виражаються в шкільних 

труднощах. Добре відомі в навчальних закладах методи виховного впливу такі як суспільний 

осуд, покарання, докори, давно вже підтвердили свій негативний, зворотній вплив на дітей 

[3]. Сьогодні фахівцям доводиться говорити не тільки про фізичне, але й про психологічне 

насильство над дітьми з боку батьків та з боку професійних педагогів. Існує навіть термін 

«синдром педагогічного насильства», або так звані «дидактогенії» - розлади, викликані 

неправильним поводженням педагогів з учнями. 

«Синдром педагогічного насильства» - виникнення комплексу відхилень у стані 

здоров'я школярів під впливом неадекватних педагогічних методів, дій і навчальних програм. 

Посилюють синдром легітимного (узаконеного) педагогічного насильства введення 

затверджених Міністерством програм шкільної освіти, які школярі не можуть засвоїти в силу 

своїх фізіологічних і психічних особливостей розвитку, в результаті чого з'являються 

відхилення у стані здоров'я. При цьому, як для школярів та їх ровесників, так і для вчителів 

немає альтернативного рішення. Синдром адміністративного педагогічного насильства 

провокується введенням адміністрацією шкіл не узаконених програм, обов'язкових і 

факультативних занять, заміну одних уроків іншими (наприклад, уроків фізкультури на 

уроки іноземної мови, математики тощо) за профілем школи, введення обов'язкового 

відвідування школярами початкових класів груп продовженого дня і так далі. Синдром 

авторитарного педагогічного насильства – виникнення відхилень у стані здоров'я у дітей, що 

виявляються при безпосередньому контакті вчителя і учня в умовах педагогічного процесу. 

Воно може бути спрямоване на цілий клас, групу школярів або безпосередньо на 

конкретного учня [4; 5]. Педагог повинен правильно реагувати на поведінку учнів, повинен 

допомагати учням формувати правильний погляд на світ і на самих себе. При роботі з 

певними учнями учителю не вдасться уникнути застосування санкцій, але останні повинні 

бути адекватними і по суті, і за тяжкістю застосування. Коли заходи виховання є 

неадекватними поведінці учнів, вони перетворюються у звичайне насильство [6].  

У такому негативному феномені, як насильство по відношенні до учнів, особливе 

місце належить психологічному насильству, що проявляється у процесі спілкування. Так, В. 
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Шейнов у своїй праці «Приховане управління людиною (Психологія маніпулювання)» 

зазначає, що психологічне насильство здійснюється у вигляді маніпулювання і виділяє такі 

види маніпуляцій: маніпуляції «Донощики», «Любимчики», «Залишаю після уроків весь 

клас!», «Заниження оцінки», «Ти у нас самий розумний», «А хто батьки?», 

«Самоствердження» та обман учителя [7].  

На нашу думку, потребує уваги класифікація насильства, яку пропонує Н. Асанова: 

1.  Фізичне насильство - це будь-яке невипадкове нанесення ушкодження дитині 

віком до 18 років. Під фізичним насильством розуміють застосування фізичної сили по 

відношенню до учня, в результаті якого можливе нанесення фізичної травми. До нього 

відносять побиття старшокласниками учнів молодших класів, нанесення ударів, псування 

речей, фізичне знущання виховного колективу.  

2.  Психологічне або емоційне насильство – може бути спрямоване на учня або 

вчителя. Це діяння, що впливає на погіршення психологічного благополуччя жертви. 

Емоційне насильство викликає в жертви емоційне напруження, принижує її, знижує 

самооцінку. Види емоційного насильства: глузування, роздавання прізвиськ, нескінченні 

зауваження й необ’єктивні оцінки, висміювання, приниження в присутності інших дітей, 

відторгнення, ізоляція, відмова від спілкування з жертвою (з дитиною відмовляються 

гратися, займатися, не бажають сидіти за однією партою, не запрошують на дні народження), 

залякування і погрози, використання ненормативної лексики по відношенню до дитини, 

демонстрування ворожості і так далі.  

3.  Сексуальне насильство серед підлітків теж існує. Воно має сучасне забарвлення, 

навіть придуманий термін «кібербулінг» - це насильство (в тому числі, сексуальне) через 

Інтернет: це технічно сфабриковані сексуальні фото з зображенням обраної жертви, 

сексуально образливі записки, листи, плітки, обмови, відео тощо. Цим самим створюється 

негативна суспільна думка, спрацьовує швидкість передачі і масштаби повідомлення 

інформації. Також у школі або по дорозі зі школи дівчатка можуть піддаватися усним 

домаганням, образам або навіть сексуальному насильству [8].  

З метою дослідження загальної комунікативної толерантності вчителів, нами була 

застосована методика «Діагностика загальної комунікативної толерантності» В. Бойко. У 

дослідженні взяли участь вчителі професійних ліцеїв та загальноосвітніх шкіл Закарпатської 

області. Всього у дослідженні взяло участь 150 вчителів. Ми наводимо дані лише за 

шкалами, які на нашу думку, демонструють найбільш значущі та цікаві результати. 

  Результати дослідження виявили, що у 37% вчителів спостерігається високий рівень 

інтолерантності, вони більш нетерплячі, наприклад до повільних учнів. У 62,5% вчителів 

виявлено нетерпимість до метушливих і непосидючих дітей. За шкалою «Використання себе 
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як еталона в оцінці поведінки й напряму думок інших людей», високі показники 

нетерпимості присутні у 57,2% вчителів від загальної кількості. Є висока ймовірність, що цю 

категорію  вчителів дратують діти, які люблять поговорити. За шкалою «Категоричність чи 

консерватизм в оцінці інших людей», у групі вчителів високий показник інтолерантності 

виявлено в 57,2%, вони вважають себе «істиною в останній інстанції», судять про людей 

керуючись своїми звичками, установками і настроєм. Середній рівень у 42,8%, вони можуть 

проявляти помірне відношення, наприклад до зовнішнього виду особистості, її 

національності. В групі переважає тенденція до консервативного і категоричного відношення 

в оцінці інших людей. Шкала «Прагнення змінити, перевиховати партнерів» дозволила 

виявити високий рівень інтолерантності у 71,4% педагогів, їхні спроби перевиховати 

партнера можуть проявлятися, наприклад в звичці читати мораль, повчати, докоряти, в 

порушенні правил етики. Аналіз групи вчителів за шкалою «Прагнення підігнати партнера 

під себе, зробити його «зручним» показав високий рівень інтолерантності у 57,2%, і говорить 

про здатність вчителя не помічати особистісних якостей партнера, прагнучи регламентувати 

його вчинки або прагнення домогтися схожості з собою.  

Результати дослідження показують, що у вчителів переважає високий рівень загальної 

комунікативної інтолерантності. Це свідчить про те, що вони прагнуть переробити, 

перевиховати учнів, не вміють прощати іншим помилки, не вміють пристосовуватися до 

характеру і звичок інших, не вміють згладжувати неприємні почуття при зіткненні з 

некомунікабельними якостями партнера. Тобто можуть допускати по відношенню до своїх 

учнів психологічний тиск: несправедливе, грубе ставлення, ігнорування особистісних 

особливостей і життєвої ситуації дитини, заниження оцінок, погрози, вимагання, шантаж. 

Відмінності в насильницькій та агресивній поведінці відносяться до ряду найбільш 

достовірних гендерних відмінностей, але, як і інші характеристики, вони далеко не настільки 

значні і не настільки сильно пов'язані з біологічними відмінностями, як прийнято думати. За 

результатами огляду літератури з гендерних розходжень Е. Маккобі і К. Джеклін зробили 

висновок, що агресія - це єдина соціальна поведінка, статева специфіка якого однозначно 

доведена. Разом з тим П. Іглі і Д. Штеффен дійшли висновку, що для дорослих ці відмінності 

досить незначні. Почасти викривлене сприйняття гендерних відмінностей у сфері агресії 

можна пояснити тим фактом, що переважна більшість гвалтівників і вбивць - чоловіки. Інша 

причина, яка змушує вважати чоловіків більш агресивними - це поширена в нашій культурі 

віра в те, що такими їх робить підвищений рівень тестостерону в крові. [9] 

З метою виявлення гендерних особливостей педагогічного насильства нами проведено  

анкетування серед учнів Мукачівської загальноосвітньої школи №1 імені О. Пушкіна. за 

авторською анкетою «Насильство в освітньому середовищі».  Вибірка склала 100 
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респондентів, серед яких: 26 учнів 7-А класу; 27 учнів 7-Б класу; 22 учні 8-А та 25 учнів 8-Б 

класу. Анкетування проводилось анонімно. За допомогою такого анкетування ми 

сподівалися отримати об’єктивну інформацію від учнів про гендерні особливості 

педагогічного насильства.  

Поділ педагогічного насильства здійснено за наступними блоками: стать; загальний 

прояв насильства; фізичне насильство; психологічне насильство. 

Це дало змогу визначити для якої саме, чоловічої чи жіночої, статі притаманний, на 

думку учнів, той чи інший вид педагогічного насильства; які на думку учнів, види 

насильства проявляються загалом – загальне спостереження учнів щодо прояву насильства в 

освітньому процесі та відносно них самих; визначити застосування фізичної сили педагогом 

щодо дитини. Блок «Психологічне насильство педагогів» дає можливість отримати 

інформації про частоту відтворення випадків психологічного насильства. Так як 

ідентифікувати психологічне насильство учням досить складно, ми включили в цей блок 

його прояви, які за попередніми даними, найчастіше зустрічаються в освітньому середовищі, 

а саме: постійне порівняння учнів між собою, образа власної гідності учня, безпосередні 

образи на адресу учня, що стосуються лише ситуативної поведінки (наприклад: «двієчник»,  

«нездара»), використання нецензурної лексики в присутності учнів чи в їхній адрес, 

звернення вчителя до учнів у грубій формі, маніпуляції учнями заради задоволення, образи 

учнів, випадки свідомого заниження оцінок учням школи, стигматизація учнів через 

матеріальне становище, зовнішній вигляд, національність, а також випадки виявлення 

учнями піднесеного настрою у вчителя після приниження учня.  

За результатами, отриманими за допомогою анкетування виявлено, що учні в 

навчальному процесі частіше зустрічаються з педагогічними працівниками жіночої статі. 

Загальний прояв педагогічного насильства  становить 35%. Це дає змогу стверджувати, що 

насильство в освітньому процесі все ж таки проявляється відносно самих опитуваних чи 

відповідно їхнім спостереженням за виявом насильства педагогами щодо їхніх 

однокласників або інших учнів школи.  Найчастіше це спостерігається, на думку учнів, з 

боку педагогів жіночої статі – це засвідчили 35% респондентів. Серед осіб чоловічої статі, 

цей відсоток складає 20%. 

Випадки застосування педагогами фізичного насильства в школі складає 55% 

відповідей респондентів. Найчастіше це спостерігається, на думку учнів у представників 

чоловічої статі, це засвідчили 32,% респондентів. 

Частота відтворень психологічного насильства в школі з боку педагогів складає 

57,9%, що характеризує перевагу даного виду насильства серед інших видів, які 

досліджувались. Психологічне насильство проявляється, за свідченням учнів, за будь-якими 
93 

 



Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
характеристиками: образа гідності учнів, випадки зверхнього ставлення вчителів до учнів та 

використання нецензурної лексики в їх присутності; грубе звернення педагогів, випадки 

свідомого заниження оцінок та спостереження учнями піднесеного настрою у вчителя після 

приниження учня. Наявність різного роду негативних реагувань на незнання матеріалу 

учнем, а саме: «Я думав, ти знаєш!», «Навіть двієчник знає відповідь на це питання», «З 

твоїм рівнем знань тільки вулиці підмітати», «Шкода на Вас мого часу». Найчастіше такі 

прояви психологічного насильства спостерігаються, на думку учнів, з боку педагогів-жінок 

37% серед представників чоловічої статі цей відсоток склав 35%.  

Отже, за результатами анкетування в школі існує насильство таких видів як 

психологічне та фізичне насильство. За проявом фізичного насильства немає явно виражених 

гендерних особливостей. Це дає змогу визначити, що і чоловіки, і жінки педагоги вдаються 

до насильства в освітньому процесі. Прийнято думати, що існує безліч статевих відмінностей 

у сфері емпатії та емоційності. Часто вважають, що жінки краще висловлюють емоції і більш 

сприйнятливі до почуттів оточуючих (емпатійними), ніж чоловіки. Відмінності в емоційності 

між чоловіками і жінками можна розглядати на декількох рівнях. На одному рівні ми маємо 

справу зі здатністю розуміти емоційні стани інших (емпатія) і умінням висловити це 

розуміння (емпатійна експресія). На іншому рівні це переживання людиною своїх емоцій 

(емоційні переживання) та шляхи їх вираження (емоційна експресія). Обидва рівні мають 

велике значення для душевного здоров'я і міжособистісних відносин. Чоловіки не гірше за 

жінок здатні визначати почуття інших і внутрішньо співпереживати їм, але вони зацікавлені 

в тому, щоб оточуючі ніяк цього не помітили. Чоловіки демонструють більш високий рівень 

фізичної агресії, вираженої в фізичних діях. Для жінок більш характерні різні прояви 

непрямої агресії. Чоловіки частіше стають об'єктами фізичного нападу, в той час як жінки 

частіше стають жертвами сексуального домагання. На формування цих (і цілого ряду інших) 

відмінностей значною мірою впливають уявлення про гендерні ролі, що склалися в культурі 

[10].  

Висновки і перспективи. Насильство – це особлива міждисциплінарна сфера 

дослідження, вивченням якої займаються фахівці з різних галузей науки – філософи, 

соціологи, психологи, юристи, педагоги та науковці з інших знань. Однак, попри те, що у 

науковому знанні накопичений цінний і значущий матеріал, що стало ґрунтовною 

методологічною основою нашого дослідження, у сучасній психології досі малодослідженою 

залишається проблема саме педагогічного насильства щодо учнів.  

Педагогічне насильство – це особливий вид насильства в закладах освіти, який 

ідентифікують за суб’єктом та об’єктом. Школа в своїй щоденній дійсності - це заклад, в 

якому життя існує за певними правилами та містить в своїй організаційній структурі багато 
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елементів примусу, таких як обов'язкові відвідування уроків, підпорядкування себе ритму 

уроків й перерв, перебування в класному колективі тощо. 

В освітньому середовищі співіснують різні види насильства, проте найчастіше 

відтворюється фізичне і психічне насильство. До особливих форм прояву психічного 

насильства до учнів з боку учителів віднесено маніпулювання та соціальну стигматизацію 

(процес виділення чи таврування індивідів, навішування соціальних ярликів). Психологічним 

аспектом зумовленості педагогічного насильства є: невміння вчителя спілкуватися, 

конструктивно критикувати та давати поради, розв’язувати дитячі конфлікти раціональним 

шляхом, будувати взаємини з дітьми, низький рівень професійної етики, авторитарність 

педагога, ігнорування прав дитини, вимагання негайного підкорення, професійне 

«вигорання», перевтома, стресові навантаження, переповнені класи. Ступінь опору 

стресовим ситуаціям, які постійно відтворюються є дуже низьким, тому можливі емоційні 

зриви. Результатами емоційних вибухів вчителів часто-густо є гучні крики та образливі 

репліки відносно учнів, нетактовна поведінка, тобто прояви психологічного насильства.  

Аналіз результатів дослідження загальної комунікативної толерантності у вчителів 

дає можливість зробити висновок, що педагоги можуть допускати по відношенню до своїх 

учнів різні форми психологічного тиску: несправедливе, грубе ставлення, ігнорування 

особистісних особливостей і життєвої ситуації дитини, заниження оцінок, погрози, 

вимагання, шантаж. 

Результати дослідження насильства та його проявів в освітньому середовищі дають 

можливість стверджувати, що прояви психічного насильства для жінок-педагогів є більш 

характерним, ніж  для чоловіків. Чоловіки в своїй педагогічній діяльності, частіше ніж 

жінки, послуговуються саме застосуванням фізичної сили. 

Отримані дані дають змогу стверджувати, що  жінки-педагоги частіше вдаються до 

застосування психічного насильства щодо учнів, а чоловіки-педагоги до фізичного. Проте 

жінки частіше вдаються до насильницьких форм поведінки для розв’язання педагогічних 

ситуацій. Причинами прояву можуть слугувати індивідуально-психічні риси, що сприяють 

прояву насильницької поведінки: мстивість, ворожість, агресивність, образливість, 

підозрілість, безкомпромісність, непоступливість, нетерпимість до думки інших. Можна 

припустити, що педагогічне насильство з боку жінки є компенсацією дефіциту влади, що 

спричинено дисбалансом сили та влади жінок у інших соціальних системах. Подальші 

дослідження означеної проблематики дозволять краще зрозуміти структуру та механізми 

педагогічного насильства, що сприятиме розробці ефективних превентивних заходів.   
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Summary. Violence in an educational institution may be characterized by a certain form of coercion, 

domination and privileges, the most common of which are manifestations of physical and mental impact on students. 
But the real state of what is really happening in the educational system, in particular school system, is not 
sufficiently investigated. Teacher’s violence towards the student is particularly dangerous, that is, pedagogical 
violence. The latitudinal nature of this phenomenon complicates identification and implementation of preventive 
measures. The purpose of the article is to analyze pedagogical violence as a social and psychological problem. 
Pedagogical violence is a special type of violence in educational institutions. Today specialists have to speak not 
only about physical but also about psychological violence against children by parents and by professional teachers. 
There is a term "syndrome of pedagogical violence", or so-called "didaktogenii" - disorders caused by improper 
treatment of teachers with students. 
In the educational environment, the most common forms of violence are physical and mental. Special forms of 
teacher’s psychic violence manifestation to students include manipulation and social stigmatization (the process of 
selection or stipulation of individuals, hanging social labels). The psychological aspect of the condition of 
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pedagogical violence is: teacher's inability to communicate, constructively criticize and give advice, resolve child’s 
conflicts in a rational way, build relationships with children, low professional ethics, authoritarianism of the 
teacher, ignoring the child’s rights, demanding immediate submission, professional "burnout", over-fatigue, stress 
and overcrowded classes. The degree of resistance to stressful situations that is constantly reproduced is very low, 
so emotional failures are possible. The results of emotional explosions of teachers are often-loud screams and 
offensive remarks on students, non-tacit behavior, that is, manifestation of psychological violence. 
The results of the study have showed that teachers can tolerate psychological pressure towards their students: 
unfair and rough attitude, ignoring personal characteristics and child's life situation, undervaluation of ratings, 
threats, extortion and blackmail. Some gender features of the manifestations of pedagogical violence have been 
analyzed: the general manifestation of mental violence is characterized for female educators, however, for men, the 
more typical is the demonstration of physical violence. 

Key words: violence, pedagogical violence, teachers, students, teachers. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В 

СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 

Анотація. У статті представлено результати апробації психологічної технології оптимізації 
професійного розвитку практичних психологів в системі неперервної освіти. Розроблена технологія 
складається із чотирьох етапів: проблематизація; організаційний; індивідуально-психологічний; тренінг 
професійного самовдосконалення. Показано, що в процесі самопроектування професійного розвитку зусилля 
фахівця спрямовані на формування: цілей самовдосконалення; освітньо-професійних задач; на внутрішнє 
опрацювання шляхів і засобів реалізації цих цілей і задач. Визначено, що здатність ставити такі задачі є 
базовим механізмом діяльності професійного самовдосконалення, а реалізація цілей самовдосконалення через 
цю освітньо-професійну задачу здійснюється при умові включення суб’єкта в контекст неперервної освіти.  

 Ключові слова: професійний розвиток, самовдосконалення, саморозвиток, прагнення до 
самовдосконалення, неперервна освіта, освітньо-професійна задача, типи професійного розвитку, оптимізація 
професійного розвитку практичного психолога. 

 
Постановка проблеми.  Різні погляди на рушійні сили процесу професійного 

розвитку в сучасному інформаційному суспільстві доповнюють і поглиблюють наукові 

уявлення про психологічну сутність як професійного становлення, так і особистісного 

розвитку фахівця. Все частіше звучить думка, що вдосконалення себе як фахівця і 

особистості стає потребою, метою, цінністю і сенсом життя у все більшої кількості наших 

сучасників. Тому ніколи не втратить своєї актуальності проблема підвищення ефективності 

професійної діяльності практичних психологів, адже життя постійно ставить їх перед новими 

викликами, вимагаючи все більшого професіоналізму. На щастя, сучасний освітній простір 

може забезпечити необхідні умови для професійного розвитку та самовдосконалення суб’єкта, 

в тому числі, і завдяки тому, що в ньому, на відміну від знаннєвих (навчальних) просторів, 

домінуючою є установка на самоосвіту в широкому розумінні (а не лише на засвоєння 

знань).Оскільки організаційним принципом освітнього простору є неперервна освіта, 

важливо проаналізувати ті можливості які вона пропонує особистості для її творчого 

саморозвитку і самоздійснення.  

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Принципова теза, яку підтримують 

більшість сучасних науковців і практиків і на яку ми хочемо звернути увагу - підготовка 

практичного психолога не може бути зведена до засвоєння інформації та вироблення 

фахових навичок; вона має змінювати самого суб’єкта, адже основним інструментом у роботі 

практичного психолога є його особистість. Дійсні можливості для змін суб’єкта діяльності 

надає саме система неперервної освіти, в якій (в ідеалі) можуть гармонійно поєднуватися 

формальна, неформальна, інформальна форми освіти. Таку думку підтверджують і основні 
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особливості неперервної освіти, які виокремили сучасні вчені:механізмами неперервної 

освіти є сукупність усіх освітніх форм і засобів; в ній реалізується нерозривний зв’язок 

освіти з життям особистості і суспільства (адже, зокрема, неформальна освіта найчастіше 

являє собою діяльність, спрямовану на здобуття практичного досвіду); в рамках неперервної 

освіти гнучко використовуються різні освітні стратегії, самопрограмування, методи оцінки і 

самооцінки навчальної діяльності, порівняння досягнень; суттєвою характеристикою 

неперервної освіти є самостійне проектування людиною власної освітньої стратегії (О.Г. 

Асмолов, Ю.М. Швалб, Б.В. Сазонов, Т.В.Ткач, І.Д. Фрумін, Б.Д. Ельконін). Широкі 

можливості неперервної освіти в сучасному освітньому просторі пояснюються і в працях 

дослідників, які вивчали процес такої освіти: в ній відбувається послідовна інтеграція, 

переосмислення, рефлексія і корекція існуючого знання; відбувається формування та 

розвиток засобів діяльності і здібностей, необхідних для успішності різних видів діяльності, 

в тому числі, пізнавальної, навчальної, професійної (Ф.Ю. Василюк, В.П. Зінченко, В.В. 

Репкін, М.К. Мамардашвілі, Ю.М. Швалб). Окремі аспекти методологічного забезпечення 

професійного розвитку засобами освіти висвітлені в дослідженнях, заснованих: на 

особистісно орієнтованому гуманістичному підході до розвитку особистості (Г.О. Балл, Ж.П. 

Вірна, Ю.І. Машбіць, Ю.М. Швалб, Н.Ф. Шевченко); на проектній парадигмі в освіті (О.Г. 

Асмолов, Ю.В. Громико, Е.Ф. Зеєр, Г.П. Щедровицький та ін.); на системомиследіяльнісній 

методології (О. Генісаретський, Ю.В. Громико, В.М. Розін, Г.П. Щедровицький та ін.). Але 

наразі відсутні комплексні дослідження, які розкривали б умови та чинники професійного 

розвитку особистості в умовах неперервної освіти, яка, перетворюючись в подовжену 

протягом усього життя сферу діяльності, визначається як «освітній простір особистості». 

Метою цієї статті єаналіз результатів апробації психологічної технології оптимізації 

професійного розвитку практичних психологів в системі неперервної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Ми погоджуємось з авторами, яківважають, що 

«…стаєочевидним, що складно організованим системам не можнанав’язувати шляхи 

їхрозвитку. Швидше, необхідно зрозуміти, як сприяти їх власним тенденціям розвитку, як 

виводити системи на ці шляхи… Проблема керованого розвитку набуває, таким чином, 

форму проблеми самокерованого розвитку» [1, 4]. В ційфразі – ціла програма для практичної 

психології і педагогіки. Тому, в основі нашого підходу до цієїпроблеми лежить погляд на 

практичного психолога як на, яка самостійно обирає свій шлях саморозвитку. Без нього у 

сучасному житті неможливо стати професіоналом: психолог має розвивати (формувати, 

збільшувати) інноваційний потенціал власної особистості, важливим елементом якого є 

готовність до удосконалення власної професійної діяльності, бажання розвивати свої 

інтереси, здатність шукати і знаходити власні шляхи оптимізації своєї професійної діяльності 
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[14; 12; 7; 2; 11]. 

Тому метою психологічної технології оптимізації професійного розвитку практичних 

психологів в системі неперервної освіти є створення умов для прояву активності кожного 

спеціаліста в розширенні власних компетентностей, необхідних для успішного виконання 

професійної діяльності. Основні задачі представленої технології спрямовані на: 1)розвиток 

прагнення до професійного самовдосконалення (прагнення до якомога кращого виконання 

професійної діяльності) і готовності до удосконалення власної професійної діяльності; 2) 

розвиток діяльності самовдосконалення (здатності шукати і знаходити власні шляхи 

оптимізації своєї професійної діяльності); 3)розширення можливостей вдоволення запитів 

практичних психологів; 4)підвищення гнучкості системи психологічного супроводу 

практичних психологів з урахуванням потреб суспільства, які швидко змінюються; 

5)збагачення професійного потенціалу практичних психологів (які перебувають на різних 

етапах професіогенезу), в першу чергу, через розширення вже наявних фахових компетенцій 

чи набуття нових; розвиток здатності до інноваційного перетворення власного способу життя 

на основі отриманих нових можливостей (які, створюються, в тому числі, і при «виході» в 

освітній простір).   

В запропонованій технології оптимізації професійного розвитку практичних 

психологів використовуються два типи задач: освітньо-професійні і професійні. Освітньо-

професійна задача детермінована змістом та функціями професійної й освітньої діяльності і 

спрямована на розширення професійної компетентності (через сприймання, добування, 

осмислення, збагачення знань, необхідних для успішної професійної діяльності). Метою і 

результатом освітньо-професійної задачі є позитивна зміна, професійне вдосконалення самої 

особистості та її актуального соціуму. Рішення цієї задачі сприяє якісному здійсненню 

професійної діяльності й саморозвитку особистості [13; 10; 3].  

Зміст професійних задач відбиває предмет професійної діяльності, його цілі і функції. 

Тому, клас професійно-психологічних задач по професії «практичний психолог» можна 

назвати класом задач на соціальну взаємодію, які за своїми функціями є комунікативними 

[12; 5; 9; 6].  

На наш погляд, активізація самовдосконалення (як цілеспрямованого самозмінення 

власної особистості) відбувається через освітньо-професійну задачу, яка «вбудована» у 

професійну діяльність. Метою такої освітньо-професійної задачі може бути розширення вже 

наявних фахових компетенцій чи набуття нових. Здатність ставити ці «вбудовані» освітньо-

професійні задачі ми вважаємо базовим механізмом діяльності професійного 

самовдосконалення. Наявність цього механізму свідчить не тільки про психологічну 

готовність людини до професійного самовдосконалення, а й про її професійний розвиток [10; 
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4]. Прагнення до самовдосконалення може реалізовуватися (за критерієм: особливість 

«вбудованих» у професійну діяльність освітньо-професійних задач) у двох основних типах 

професійного розвитку: «адаптивному» і «активному», які не протиставляються і не 

виключають один одного [4]. 

При «адаптивному» типі професійного розвитку суб’єкт в процесі виконання 

професійної діяльності ставить такі освітньо-професійні задачі, які спрямовані на 

вдосконаленнявже існуючих компетенцій (професійних вмінь і якостей), на вдосконалення 

всередині компетенції, тобто на підвищенні вправності в одному класі задач. Професійний 

розвиток у цьому випадку йде поза освітнім контекстом, адже поліпшення вже існуючого є, 

за своєю суттю, адаптивним процесом. Головною метою особистості стає збереження 

звичного становища і супроводжується відмовами (у формі тихого саботажу чи ігнорування) 

від підвищення кваліфікації, нової посади, нових технологій тощо. 

«Активний» тип професійного розвитку (через професійне самовдосконалення 

шляхом розширення професійних компетенцій) вважається найбільш оптимальним 

вектором (ціллю, ідеальним зразком) професійного розвитку в запропонованій 

психологічній технології оптимізації професійного розвитку практичних психологів в 

системі неперервної освіти [4]. Для фахівців з «активним» типом професійного розвитку 

притаманні: дієве прийняття ідеї самовдосконалення і здатність ставити «вбудовані» в 

професійну діяльність освітньо-професійні задачі, спрямовані на розширення арсеналу задач, 

які може розв’язувати спеціаліст. Вони передбачають «вихід» в освітній простір, адже коли у 

процесі професійної діяльності з’являється необхідність в освоєнні нових технологій, в 

оволодінні новими навичками, тоді і виникає потреба у підвищенні власної компетентності 

(яка вдовольняється, наприклад, при отриманні післядипломної освіти).  

Практичні психологи з цим типом професійного розвитку відрізняються тим, що 

приймають на себе безумовні обов’язки виконати наміри; вміють протистояти труднощам 

професійної діяльності; чітко усвідомлюють слабкі і сильні сторони своїх професійних 

якостей. Ці люди розділяють цінність «добре виконувати свою справу»; глибоко розуміють 

цілі та завдання професійної діяльності; у них розвинуті функції планування і цілеутворення. 

Вони надають перевагу конструктивним стратегіям і є особистостями з оптимістичним 

світосприйняттям, стійкою позитивною самооцінкою, реалістичним підходом до життя, 

сильно вираженою мотивацією досягнення. 

Вдосконалюючи себе як професіонала, фахівці з «активним» типом професійного 

розвитку докладають зусиль для свого зростання заради того, щоб зробити якомога краще те, 

що можна зробити абияк. Наприклад, прагнуть, зрозуміти сфери своєї компетентності, 

позбавитись зайвих ілюзій, відмовитись від хибних уявлень про себе, знайти внутрішні 
102 

 



Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
перешкоди тощо. Адже кожна внутрішня перешкода обмежує свободу вибору дій, 

призводить до внутрішніх конфліктів, знижує ефективність діяльності.  

Як показало наше дослідження, професійна діяльність досліджуваних з «активним» 

типом професійного розвитку насичена різними видами форм і засобів освітньої діяльності, 

що зумовлені запитами цих фахівців і в результаті формують особистісні, освітні, професійні 

компетенції, які підвищують ефективність професійної діяльності [4]. Вдосконалення себе 

для цих практичних психологів – це і засвоєння знань, необхідних для ефективної роботи; і 

оволодіння технологіями; і активна професійна позиція; і становлення професійних 

ціннісних орієнтацій; і прагнення бути схожим на «ідеального професіонала»; і обов’язок. 

Крім того, характерними для фахівців з «активним» типом професійного розвитку є: 

розвинуті вольові і ділові якості (вони докладають зусиль до власного зростання заради того, 

щоб виконувати свої професійні обов’язки якнайуспішніше); уміння планувати виконання 

поставлених задач і готовність брати на себе відповідальність за результати власних дій. Все 

це свідчить про високу психологічну готовність до самовдосконалення.  

В процесі апробації психологічної технології оптимізації професійного розвитку 

практичних психологів в системі неперервної освіти були задіяні практичні психологи (60 

осіб), які перебували на різних етапах професійного становлення (три групи). 

Структурування цих груп відбувалося за формальною ознакою «стаж роботи за 

спеціальністю», яка співпадає з етапами, виділеними багатьма дослідниками (Е.Ф. Зеєр, Є.О. 

Клімов, Е.Е. Симанюк): 1) професійна адаптація, а саме входження в професію, засвоєння 

професійних технологій, набуття досвіду самостійного виконання професійної діяльності; 

зазвичай цей етап триває від 1 до 3 років професійної діяльності, тому досліджувані з таким 

стажем входили в групу «адаптанти»; 2) первинна і вторинна професіоналізація (формування 

професійної свідомості; інтеграція професійно і соціально важливих якостей і вмінь у 

відносно стійкі професійно значущі констеляції; високоякісне виконання професійної 

діяльності); як правило, цей етап (фаза інтернала) триває від 3 до 8 років професійної 

діяльності, тому досліджувані с таким стажем входили в групу «інтернали»; 3) професійна 

майстерність (більш-менш повна реалізація, самоздійснення особистості в професійній 

діяльності на основі рухомих інтегративних психологічних новоутворень професійного 

розвитку, зокрема «акме»); як правило, цей етап (фаза майстерності) настає після 8 років 

професійної діяльності, тому досліджувані с таким стажем входили в групу «майстри» [4]. 

Зауважимо, що «адаптивний» тип професійного розвитку був зафіксований у 20 % 

досліджуваних 1 групи («адаптанти»), 35 % досліджуваних 2 групи («інтернали»), 15 % 

досліджуваних 3 групи («майстри»); «активний» тип професійного розвитку 

продемонстрували 10% досліджуваних 1 групи («адаптанти»), 35% досліджуваних 2 групи 
103 

 



Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
(«інтернали»), 50% досліджуваних 3 групи («майстри»). 

Психологічна технологія оптимізації професійного розвитку практичних психологів 

реалізувалася через інтерактивні методи: професійне фокус-групове інтерв’ю; тренінг 

професійного самовдосконалення; майстер-класи. Ці методи використовувалися нами як 

інструменти, за допомогою яких відбувалася оптимізація професійного розвитку 

практичних психологів. 

Так, учасники фокус-груп і тренінгів здійснювали індивідуальне та колективне 

проектування професійно-освітнього простору. Результатом стала побудова моделі 

професійного розвитку практичного психолога і проектів професійного самовдосконалення 

як для професійних колективів, так і для окремих психологів. Метою проектування 

професійно-освітнього простору певного професійного колективу було визначення умов і 

можливих шляхів професійного розвитку членів цього колективу. В ході обговорення 

створених проектів формулювалися дослідницькі завдання, спрямовані на глибокий аналіз 

умов професійного самовдосконалення і індивідуальних бар’єрів для цієї діяльності. 

Індивідуальні програми професійного самовдосконалення (як особливий вид проектів) 

включали: проблематизацію професійних ситуацій і власної професійної діяльності, 

постановку освітньо-професійних задач, планування шляхів реалізації поставлених цілей 

самовдосконалення, проектування професійно-освітнього простору. 

Результатом фокус-групового інтерв’ю було також обговорення та змістовне 

наповнення професійного еталону практичного психолога і образу «Я-професіонал»; 

розмірковування щодо причин ускладнень професійного самовдосконалення, професійних 

труднощів і способів їх переборення. 

В ході дискусій щодо проблем професійного розвитку їх учасники визначили 

найактуальніші його аспекти: умови розвитку, динаміка в процесі життя (в тому числі і 

професійного); важливість здатності ставити освітньо-професійні задачі; функції процесів 

самовдосконалення; роль психологічних захисних механізмів; діагностика 

самовдосконалення; його екзистенційні аспекти; психологічні механізми процесів 

самовдосконалення. Було виявлено, що: більшість практичних психологів на початковому 

етапі професійної діяльності не відчувають підтримки професійного колективу і воліють 

мати професійного наставника; майже всі психологи відчувають велику потребу в 

професійних тренінгах, семінарах, організаційно-ділових іграх; для фахівців з великим 

професійним досвідом особливої актуальності набувають майстер-класи. 

Було встановлено, що участь у фокус-групах, тренінгах, проектуванні власного 

професійно-освітнього простору сприяє формуванню суб’єктної позиції фахівців. 

Наприклад, процес проектування підвищує активність фахівців, а процеси цілеутворення 
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стають для них важливим фактором самовдосконалення. Це підтверджується, зокрема, тим, 

що досліджувані активно формулювали освітньо-професійні задачі (спрямовані на 

розширення власних компетенцій), ставили довгострокові цілі саморозвитку, обмірковували 

способи досягнення цих цілей і завдань та прикладали зусиль щодо їхньої реалізації. 

Проектування та розробка програм власного самовдосконалення актуалізували мотиви 

професійного самовдосконалення і внутрішні процесуальні мотиви. 

Наголосимо, що проектування власного професіогенезу відбувалося за технологією 

психологічного проектування професійно-освітнього простору, описаною в дослідженні 

Т.В. Ткач [8]. На першому етапі (відповідно до професійних цінностей і об’єктивних вимог 

професійної діяльності та організаційного забезпечення) окреслювались основні засади 

професійно-освітнього простору конкретного професійного колективу (зокрема, практичних 

психологів певного професійно-технічного закладу, школи, методичного об’єднання, 

медичного закладу тощо). Учасники дослідження здійснювали презентацію проектів і їх 

обговорення (в ході якого відбувалася соціалізація цих проектів). В процесі проектування у 

його суб’єктів формувалися цілісні уявлення про напрямки професійного розвитку, 

визначалися цілі проектування. В результаті проектування були створені прогностичні 

моделі (наприклад, модель психологічного супроводу молодих фахівців, проект плану 

самовдосконалення, еталонна модель практичного психолога та ін.). Підкреслимо, що такого 

роду моделі можуть виконувати аналогову функцію для інших професійних колективів 

практичних психологів. 

На другому етапі кожним із учасників тренінгу здійснювалося проектування власного 

професіогенезу. Було виявлено, що: більшість досліджуваних 1 групи («адаптанти») ставлять 

такі цілі свого професійного розвитку, які стосуються адаптації до традицій професійного 

колективу, стандартів праці та етичних норм, які існують у професійній спільноті; 

«поштовх» до самовдосконалення молоді фахівці отримують на психологічних тренінгах, 

семінарах, майстер-класах (де вони зустрічаються з високо професійними колегами). Тобто, 

з’ясувалося, що освітньо-професійне середовище, яке створюється (в нашому випадку, 

Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи), 

умотивовує практичних психологів-початківців до нових видів діяльності (освітньої і 

самовдосконалення) і певним чином задовольняє їх потреби не тільки в адаптації до умов 

професійної діяльності, а й у саморозвитку. 

Для практичних психологів 1 і 2 груп («інтернали» і «майстри») при проектуванні 

власного професіогенезу найбільш актуальною виявилася ціль – навчитися конструктивно 

взаємодіяти з усіма суб’єктами професійно-освітнього середовища (своїми колегами, 

методистами, керівництвом закладів, педагогами, учнями, батьками, клієнтами). Можливість 
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узгодити цілі, потреби, інтереси всіх учасників професійної психологічної діяльності і 

випрацювати шляхи конструктивного співробітництва їм надають майстер-класи і тренінги. 

Таким чином, було визначено, що професійно-освітнє середовище, яке створюється, зокрема, 

науково-методичними центрами, значною мірою впливає на проектування практичним 

психологом власного освітнього простору. Але, оскільки кожний суб’єкт професійної 

діяльності є носієм унікального власного професійного досвіду, професійно-освітній простір 

має бути поліструктурованим і не обмежуватися певними інституціями. 

На третьому етапі практичні психологи здійснювали проектування інноваційних 

реорганізацій у професійній діяльності психологів в тій організації, де вони працюють 

(професійно-технічний заклад, загальноосвітня школа, вищий навчальний заклад, медичний 

заклад та ін.). Виявлено, що концептуальні засади проектування професійно-освітнього 

простору окремих організацій є вкрай обмеженими і здійснюються в залежності від певних 

змін в освітній політиці країни. Такі зміни відбулися відповідно введення інклюзивної 

освіти, початку шкільного навчання з 6-річного віку, необхідності психологічного супроводу 

різних груп населення тощо. Визначено, що для ознайомлення з високими стандартами 

професійної праці практичних психологів в процес проектування професійно-освітнього 

простору організації (закладу) необхідно включати інноваційні стратегії, в яких 

представлено нові психологічні технології діагностування, корекції, психотерапії, 

психологічного консультування, а також експертизу процесу професійної діяльності 

практичного психолога. Використання таких підходів в проектуванні роботи закладів, в яких 

працюють практичні психологи, забезпечує не тільки ефективну адаптацію молодих 

спеціалістів, а й професійний розвиток цих фахівців на всіх етапах професіогенезу. Отже 

можна констатувати, що проектування професійно-освітнього простору сприяє формуванню 

таких психологічних новоутворень, як: здатність ставити завдання самовдосконалення 

(зокрема, освітньо-професійну задачу); професійна перспектива (яка проявляється в 

здатності планувати і здійснювати свій професійний розвиток). 

Зазначимо, що самопроектування власного професійно-освітнього простору – це та 

суб’єктна діяльність, яка може здійснюватися лише за умови усвідомлення і вибору 

особистістю стратегічних шляхів свого професійного розвитку. Було встановлено, що в 

процесі проектування власний професійно-освітній простір практичний психолог відображує 

у вигляді уявлень про можливі напрямки своєї професійної діяльності та її результатів, які 

проявляються в рівні матеріального забезпечення, кар’єрі, статусі, професійних 

компетенціях, ефективних особистісних змінах. Зрозуміло, що таке проектування сприяє 

також усвідомленню власної ролі в процесах становлення сучасного суспільства і 

підвищенні статусу своєї професійної спільноти. 
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Висновки і перспективи. Узагальнюючи, можна констатувати, що в процесі 

самопроектування професійного розвитку зусилля фахівця спрямовані на формування цілей 

самовдосконалення та освітньо-професійних задач («вбудованих» в професійну діяльність), 

на внутрішнє опрацювання шляхів і засобів реалізації цих цілей і задач. Таке 

самопроектування є складовою психологічної готовності до професійного 

самовдосконалення і передумовою таких дій (зусиль) особистості, які спрямовані на 

реалізацію мети самовдосконалення (саморозвитку, самотворення, самозмінювання, 

самопобудови). Важливий момент: дослідження показало, що актуальні завдання 

професійного розвитку, які виникають у процесі самопроектування залежать, зокрема, від 

професійного досвіду практичних психологів. Значну роль мають цілі, які найбільш 

актуальні на даний час. Було виявлено недостатній рівень усвідомленості молодими 

спеціалістами значення самовдосконалення як професійної цінності і більша значущість для 

них матеріальної винагороди. В цілому можна сказати, що освітньо-професійне середовище 

умотивовує практичних психологів-початківців до нових видів діяльності (освітньої і 

самовдосконалення); певним чином задовольняє їх потреби не тільки в адаптації до умов 

професійної діяльності, а й у саморозвитку; впливає на проектування власного освітнього 

простору.   
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Summary. Optimization of professional development of practical psychologists in the system of continuous 

education has been considered in the article. The article presents the results of approbation of the psychological 
technology of professional development optimization of practical psychologists in the system of continuous education. 
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The developed technology consists of four stages: problematization (definition of goals and strategies of the project of 
professional development, construction of a reference model of a practical psychologist); organizational (definition of 
possible organizational forms of implementation of the objectives of the project of professional development in a 
particular professional team); individual and psychological (awareness of the person's  goals and educational interests in 
this project); training of professional self-improvement. It has been shown that in the process of self-designing of 
professional development the specialist's efforts are aimed at forming  goals of self-improvement; educational and 
professional tasks ("embedded" in professional activity); on the internal elaboration of ways and means of realizing 
these goals and objectives.  

The ability to set such tasks is the basic mechanism of professional self-improvement activity, and the realization 
of the goals of self-improvement through this educational and professional task is carried out on condition of  subject’s 
inclusion in the context of continuing education has been determined. Adaptive and  active types of professional 
development of practical psychologists have been described. 

Key words: professional development, self-improvement, self-development, self-consciousness, continuous 
education, educational professional tasks, types of professional development, optimization of the professional 
development of practical psychologist. 
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ОСОБИСТІСТЬ П’ЯТИКЛАСНИКА В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО СЕРЕДНЬОЇ 

ЛАНКИ ШКОЛИ 
 

Анотація. У статті здійснено аналіз літератури на задану тему, продемонстровані погляди ряду 
науковців по питанню адаптації п’ятикласників, на процес навчання та стосунки з батьками. В межах 
психологічного супроводу процесу адаптації автором була розроблена та проведена авторська анкета – 
опитування, результати якої надали можливість краще побачити та порозуміти процес адаптації 
п’ятикласників до навчання в середній ланці школи. В статті представляються та аналізуються результати, 
що були отримані в ході дослідження. Серед причин шкільних труднощів зазначаюся  недостатність часу та 
уваги до дітей з боку батьків, вплив ЗМІ та інформаційних технологій, що не завжди позитивно впливають на 
школярів.  

Висвітлено зміст напрямів роботи психолога школи з учнями – п’ятикласниками, вчителями та 
батьками. Автором були надані практичні рекомендації для покращення процесу спілкування вчителів і 
батьків з учнями п’ятих класів у  період адаптації, які можуть бути використані на практиці та допомогти 
учням,  вчителям та батькам зробити процес адаптації менш травматичним. 

Ключові слова: п’ятикласники, процес адаптації, анкетування, середня ланка школи, рекомендації 
психолога.  

 
Постановка проблеми. Питання переходу учня із молодшої школи до середньої не 

втрачає своєї актуальності багато років. Процес цей сприймається по різному як дитиною так 

й батьками учня. Він пов’язаний, насамперед, з внесенням змін у динамічні стереотипи 

спілкування, навчальної діяльності, а також зі збереженням окремих компонентів 

попереднього соціального досвіду. 

Адаптація дитини до навчання в середній школі відбувається поступово. Серед 

складностей, які діагностуються у учнів в процесі адаптації шкільні психологи називають: 

перебудову навчальної діяльності, зміну в організації навчальної діяльності, збільшення 

кількості вчителів, а, відповідно, й вимог до учня. Останнім часом з’ явилась ще одна 

складність, яка пов’язана з військовими діями на сході України, тобто, наявність дітей з 

сімей переселенців, які бачили війну, які мають певні переживання з цього приводу, а 

можливо й травматичний досвід [8; 9].  

Як свідчить аналіз практичних ситуацій зі шкільного життя, учителі, які викладають у 

5-х класах, часто не бачать різниці між п’ятикласниками й іншими школярами основної 

школи. І як результат – завищені вимоги до цих учнів, зниження рівня навчальних досягнень, 

мотивації навчання. Такий підхід до навчання може ускладнити процес адаптації школярів 

[4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У психологічній літературі проблема 

адаптації є досить традиційною (Ю.А. Александровський, Г.О. Балл, Ф.Б. Березін, 
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П.С. Кузнєцов). Виявлені особливості прояву адаптаційних процесів у різних видах 

діяльності (Я. Стреляу, В.В. Суворова), розглянуті фактори, які детермінують цей процес 

(І.С. Булах, Г. Гартманн, Н. Квінн, Д. Келлі, М. Раттер, Г.О. Хомич). 

Проблема адаптаціі учнів до соціуму висвітлені в працях М. Бітянової, 

Н. Вострокнутова, І. Дубровиної, Г. Кумариної, Е. Львової, О. Матвеєвої, Р. 

Овчарової  І. Симаєвою, Г. Цукерман, Л. Ясюкової та інших. В роботах даних авторів 

піднімаються питання наступності навчального процесу та шляхів психологічної допомоги 

учням в даний період їхнього життя [6].  

Актуальність дослідження визначається сучасними особливостями розвитку 

молодшого підлітка та особливостями спілкування в одному класі  дітей, які навчались в цій 

школі та дітей – переселенців, які мають ще й складності, пов’язані з зміною життя, місця, 

друзів, цінностей тощо.  

Завданням нашого дослідження є чітке розуміння особливостей особистості  в 

період адаптації до умов середньої ланки школи та  визначення  шляхів психологічної 

допомоги молодшому підлітку в адаптаційний період. 

Виклад основного матеріалу.  

У відповідності з позицією О.Бєляєвої, перехід до середньої школи з молодшої 

характеризується значним навантаженням  «як на самих учнів так і на їхніх батьків». Також 

психолог зазначає, що для учнів  та учнівського колективу п’ятий клас може стати початком 

нового життя, нових успіхів, «розкриттям нових граней характеру, власних здібностей, 

прихованих ресурсів [1].  

При вивченні адаптаційного періоду вчені та практики велику увагу приділяють 

профілактиці шкільної дезадаптації, як явищу, яке практично завжди супроводжує перехід 

учнів початкової ланки школи до п’ятого класу. 

Так, Н. Кондратьєв з цього приводу зазначає, що дезадаптація виражається в 

«неадекватних реакціях на проблеми і стреси, несподіваної та різкої втрати інтересу до 

навчання, негативізмі, асоціальній поведінці, тощо» [5]. 

За даними наукових досліджень вияви психогенної шкільної дезадаптації трапляються 

у значної кількості учнів. Так, В.Каган вважає, що 15 - 20% школярів вимагають 

психологічної допомоги з цього приводу. В. Гроховський вказує на залежність частоти 

дезадаптованості від віку: у молодших школярів вона буває у 5 – 8% випадків, у підлітків – у 

18 – 20%. Подібні дослідження було проведено Г.Пивоваровою. Результати виявились 

наступними: 7% – діти 7 – 9 років, 15, 6 – 15 – 17 років [3]. 

Останнім часом, вивчаючи проблему адаптації учнів до умов соціуму ми не можемо 

не говорити і не враховувати те, що Україна знаходиться в умовах війни. За свідченням 
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Н.Худякової, Ю.Ларіної, І.Никонової важливим для розуміння дитячих реакцій на складні 

соціальні ситуації (безлади, війни тощо) є той факт, що діти більше реагують на стан батьків 

та інших дорослих, ніж на об’єктивні чинники ситуації (якщо дорослі перебувають поряд і в 

ситуації немає безпосередньої загрози життю дитини) [9]. 

Якщо підсумувати висновки вчених та практиків, то до основних факторів, які 

впливають на формування шкільної дезадаптації відносяться перш за все: неправильні 

методи виховання в сім’ї, поведінка батьків; недоліки у підготовці дитини до школи, 

соціально – педагогічна занедбаність; подальше навчання та виховання пов’язані з суттєвими 

труднощами (діти з емоційними порушенням поведінки, зниженням рівня навчальних 

досягнень) [7].  

Багато вчених, зокрема, В.Ромек, В.Конторович, О.Черепанова говорять про те, що як 

серед дорослих так й серед дітей, зокрема, молодших підлітків існує проблема 

травматичного стресу. Згідно з даними психологічних досліджень, травматичний стрес  

можуть пережити не лише безпосередні учасники подій, а й ті, хто став свідком 

екстремальної ситуації, чув про неї або дивився і читав в ЗМІ [9].     

Для того, щоб зумовити напрями психологічної допомоги п’ятикласнику в період 

адаптації до середньої ланки школи, враховуючи вищезгадані фактори, необхідно чітко 

уявляти портрет учня цього віку, його взаємини з батьками, учнями його класу, його 

бажання, його проведення часу тощо, впливу загальної ситуації в країні на нього. Для 

діагностики названих вище показників існує безліч діагностичних методик, які 

використовуються в психологічній практиці. 

Ми пропонуємо авторську анкету, яка дає змогу познайомитися з особистістю 

п’ятикласника. Анкетування було проведено в школах Шевченківського району м. Києва з 

метою вивчення психологічного портрету учня п’ятого класу та розробки програми 

психологічного супроводу в період переходу до середньої ланки школи. П’ятикласникам  

пропонувалось відповісти на наступні питання: 

1. Де тобі легше було навчатись: 

А) в молодший школі; 

Б) в п’ятому класі. 

2. Які предмети в школі тобі найбільш подобаються? 

3. За що вони тобі подобаються? 

4. Чи допомагають батьки тобі робити домашнє завдання? 

5. Чи перевіряють батьки твоє домашнє завдання? 

6. Як ти проводиш вихідний день? 

7. Щоб ти поміняв у своєму житті, якщо б була в тебе можливість? 
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8. Чи задоволений ти своїм положенням у класі? 

9. Якій в тебе , як правило, настрій? 

10. Чого ти боїшся в житті? 

Відповідь на перше питання продемонструвало той факт, що 95% учнів задоволені 

навчанням у 5 – му класі. Серед предметів, які подобаються учням частіше за все 

називаються такі як от: інформаційні технології – 61%, математика -48% , інформатика – 

39% , зарубіжна література – 35%, фізкультура – 34%, історія – 30%, основи здоров’я – 28%, 

українська література – 25% малювання – 23% музика – 20%, історія – 15% решта предметів  

називались  одноразово. 

Дуже цікаво аналізувати відповідь на третє питання. Любов до предмету складається з 

наступних складових: особистість вчителя, цікавий зміст матеріалу, аналіз корисності 

предмету для подальшого життя. Відповіді були різноманітні, але найбільш часто 

зустрічались такі відповіді як: на предметах цікаво розповідає вчитель – 64% ; мені просто 

подобається предмет – 60% ;вчителька дуже хороша та ніколи не кричить на учнів – 57%; 

цей предмет, можливо , знадобиться мені в подальшому житті – 40%; решта відповідей була 

наступною: «просто подобається», «мені легко дається», «я все добре розумію», тощо. 

Відповідь на четверте питання стосувалась допомоги  дітям в підготовці домашнього 

завдання. Відповіли, що допомагають батьки – 43% школярів (для порівняння чотири роки 

тому відповідали 67%); 35% - відповіли «коли як»; 22% учнів відповіли – «ні». 

П’яте питання ставило за мету з’ясувати чи перевіряють батьки домашнє завдання у 

учнів. Цікаво, що діти  розрізняють дані поняття. 36% учнів написали, що «перевіряють», 

24% написали «іноді, або коли як», решта учнів написали, що батьки не перевіряють 

домашнє завдання у них. 

Наступне питання виявило велику різницю у ситуації сьогодення та ситуації, яка була 

декілька років тому. Це питання стосувалось проведення вихідного дня. Тільки 8% дітей 

написали, що проводять свій вхідний день з батьками. Якщо порівняти з відповідями 

п’ятикласників чотирьохрічної давнини, то проводили з батьками вихідні 52% учнів. 

Відповіді інші були наступні: 38% учнів написали, роблять уроки, а потім відпочивають 

перед комп’ютером, 24% написали, що 12 % – ходять до бабусь й дідусів та граються з 

братикам та сестричками, решта відповідей була різна: читаю, граюсь, зустрічаюсь з друзями 

тощо. 

 Відповіді на питання про зміни в житті були різноманітними та дуже важко 

порахувати у відсотковій кількості. Але найбільш поширена відповідь – 6% свідчить про те, 

що діти мріють про закінчення війни. Учні  - переселенці майже всі написали, що хочуть, 

«щоб скоріше закінчилась війна», серед відповідей були наступні: «щоб папа  повернувся до 
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мене», «щоб батьки купили мені собаку», «щоб завжди був мир», «я всім задоволений»,  

«сподобатись хлопчику з 6 – го класу» тощо. 

Задоволені своїм положенням у класі 82% опитаних учнів, 14% – коли як, решта 

п’ятикласників виявили незадоволення своїм положенням. Діти -переселенці виявили 

задоволення й сказали, що їм подобається навчатися в школі. 

З приводу настрою (дев’яте  питання опитувальника) учні висловились так:  у 89%, 

що «настрій, як правило нормальний та веселий». Решта дітей висловлювались по – різному: 

«коли як», «дивлячись від настрою», «часто буває сумно». 

Дуже цікавими виявились відповіді на останнє питання про те, чого діти більш за все 

бояться в житті.  Серед відповідей найбільшу кількість отримала відповідь «війни» - 96%. 

Чотири роки тому на подібне питання не було жодної відповіді про боязнь війни. Це 

повністю підтверджує думку вище згаданих науковців (Н.Худякової, Ю.Ларіної, 

І.Никонової) про те, що, навіть у тих особистостей, які не знаходились  у  місті військових 

дій може спостерігатись стресова реакція на події війни.   

Таким чином, в результаті анкетування нами були виявлені деякі особливості 

адаптації п’ятикласників на сучасному етапі існування нашої країни. Ми розглянули портрет 

сучасного учня в умовах адаптації п’ятикласників до умов середньої  школи. Основний 

висновок, який можна зробити, аналізуючи дане дослідження – це обов’язкова просвітницька 

та консультативна робота з батьками, які менше стали приділяти уваги дітям у зв’язку з 

зануренням в сучасні реалії країни; психологічна допомога вчителям у  напрямку розвитку 

толерантного ставлення до кожної дитини, так як діти, особливо під час адаптації до нових 

умов цінують саме ставлення вчителя до особистості учня; ну й нажаль, робота з наслідками 

посттравматичного синдрому дітей, які переживають сучасні події країни найбільш гостро.  

У контексті проведеного дослідження можна зробити висновок, що переважно діти 

готові до навчання в середній школі. Але, психологічний супровід в цей період є дуже 

важливим. Він може здійснюватись в різноманітних напрямках як от: індивідуальні та 

групові консультації  з батьками, учнями, вчителями, тренінгові робота як з учнями так й з 

батьками та вчителями.  У цьому зв’язку наводимо психологічні рекомендації як для учнів 

так й для дорослої спільноти, яка допомагає учням п’ятого класу адаптуватись до умов 

старшої школи. У цьому зв’язку наводимо ознаки успішної адаптації дитини до середньої 

школи: 

- задоволеність дитини процесом навчання;  

- легкість і успішність засвоєння програмного матеріалу; 

- достатня самостійність дитини при виконанні навчальних завдань, звернення за 

допомогою до дорослого лише після спроб виконати завдання самостійно;  
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 - задоволеність дитини міжособистісними відносинами з дорослими і 

однокласниками. 

         Успішність переходу від молодшої до середньої освітньої ланки забезпечується 

врахуванням наступності та спадкоємності між ними, цілеспрямованим формуванням у дітей 

психологічних механізмів, що дозволять адекватно прийняти нову ситуацію діяльності та 

спілкування. Це сприятиме підвищенню загального потенціалу психічного розвитку дитини, 

її повноцінному особистісному становленню, забезпечити подальшу успішність навчання і 

життєдіяльності загалом. 

Для цього психологи  рекомендують класному керівникові та вчителям: 

- поважайте дитину, терпляче ставтеся до її недоліків, заохочуйте ініціативу, 

- прислухайтеся та довіряйте класному колективу, прагніть у всьому досягти 

взаємності, адже долати недовіру доводиться роками, 

- відстоюйте інтереси дитини, якщо це необхідно, умійте поставити себе на її місце, 

- будьте об’єктивними за будь – яких обставин. 

Також, пропонуємо рекомендації батькам: 

1. Спілкуйтеся зі своєю дитиною, цікавтеся її життям, розповідайте 

їй про своє шкільне життя. Діліться власними переживаннями, це допоможе досягти 

взаєморозуміння. 

2. Спостерігайте за сином чи донькою. Ви, як ніхто інший, знаєте свою дитину. І саме 

Вам її «йорзання» на стільці чи закушена губа можуть багато про що розповісти і без слів. 

3. Дбайте про зовнішній вигляд дитини, її чистоту, охайність. Пам’ятайте, що для 

підлітків зовнішність є дуже важливою. 

4. Створюйте сприятливі умови для навчання дитини і повсякчас поліпшуйте їх. Учні 

основної школи часто звертаються до додаткових джерел інформації, виконуючи домашнє 

завдання. У наш час є багато пізнавальної, енциклопедичної, навчальної літератури, дисків. 

Придбавши потрібне, Ви полегшите дитині навчання. 

5. Цікавтеся життям дитини у школі. Регулярно спілкуйтеся з класним керівником, 

особливо на початку навчального року. 

6. Не гарячкуйте під час розв’язання конфліктних ситуацій! Вислухайте думку всіх 

учасників конфлікту. Будьте послідовними, думайте про наслідки. Попереду у дитини ще не 

один рік навчання. 

7. Не карайте дитину за низькі оцінки. Пам’ятайте, що зниження успішності під час 

переходу до основної школи – явище природне, очікуване. Ліпше допоможіть дитині! Не 

варто наголошувати при цьому, що Вам ніхто не допомагав, Ви самі з усім управлялись. 
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8. Контролюйте навчання, відпочинок, дозвілля своїх дітей. Регулярно перевіряйте 

роботу в зошитах та записи у щоденнику. Важливо, щоб усі домашні завдання були 

виконаними, проте ще важливіше не допустити перевтоми дитини. 

9. Співпрацюйте з класним керівником та вчителями своєї дитини [2]. 

Висновки і перспективи. Звичайно, дане дослідження вимагає як теоретичного так й 

практичного доопрацювання, розробки й впровадження методик роботи в названих 

напрямках та створення комплексної програми психологічного супроводу п’ятикласників в 

період адаптації до середньої ланки школи. 
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Summary. The article covers the problem of pupil’s adaptation to study in secondary school. Among the 
difficulties that have been diagnosed in pupils’ behavior during the adaptation process, school psychologists name: 
restructuring of educational activities, changes in the organization of educational activities, an increase in the number 
of teachers, and, accordingly, requirements for the pupils. 

The topicality of our study is determined by the development peculiarities of modern teenager, mainly: 
communication with children from the same school and the children of immigrants, who also have difficulties related to 
changes in life, place of residence, friends, values, etc. Therefore, there’s a necessity for creating the comfortable 
environment during adaptation period and determination of psychological assistance techniques appropriate for the 
younger adolescents in the pre-secondary school period. These issues have become the purpose of our study. 

The questions related to the process of teenage adaptation to society have been covered in the works by M. 
Bityanova, N. Vostkonktova, I. Dubrovina, G. Kumarina, E. Livova, O. Matveeva, R. Ovcharova, I. Simaeva, G. 
Tsukerman, L. Yasyukova and others, which raise the issues of the sequence of the educational process and the ways of 
psychological assistance to students at this life period. During the study of adaptation period, scientists and 
practitioners pay much attention to the prevention of school maladaptation, as a phenomenon that almost always 
accompanies the transition of primary school pupils to the fifth grade. Many specialists in this respect note that 
disadaptation is expressed by "inadequate responses to problems and stresses, unexpected and sudden loss of interest in 
learning, negativism, and social behavior," etc. Within the framework of psychological support for adaptation process, 
we have proposed and conducted the original questionnaire - a survey, the results of which gave us the opportunity to 
see the process of adaptation of the fifth-graders from their perspective. Survey results have been provided in the 
article. 

As a result of theoretical and empirical research, a number of conclusions have been made, in particular – that 
the process of adaptation is complex and prolonged. Recently, there have appeared a number of new school difficulties 
caused by emigree children, lack of parent attention to children, and the influence of media and information 
technologies which have not always been positive for schoolchildren. Accounting this, we have developed psychological 
and pedagogical recommendations that can be used in practice and help pupils, teachers and parents make the process 
of adaptation less traumatic. 

Key words: fifth-grader, questionnaire, process of adaptation, high school, recommendations of psychologist. 
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САМОПОВАГИ ПРАЦІВНИКІВ  
 

 Анотація. В статті представлено психологічний аналіз сучасних умов, що сприяють ефективній 
діяльності працівників. Розкрито поняття позитивної організаційної культури, її роль в ефективній діяльності 
працівників. Зроблено висновок про те, що сучасні працівники більше орієнтовані на пошук такого 
професійного середовища, яке задовольнятиме їх потреби у самоповазі та саморозвитку. Обґрунтовано 
доцільність формування позитивної організаційної культури, як такої, що сприятиме розвитку самоповаги 
працівників.     

 Ключові слова: самоповага, організаційна культура, організація, працівники, управління, організаційні 
зміни. 

  
Постановка проблеми. Аксіомою в організаційній психології та психології 

управління є  припущення, що створення сприятливих психологічних умов праці позитивно 

впливатиме на ефективність роботи працівників організації. Дослідження соціально-

психологічного клімату, організаційної культури є популярними вже понад шістдесят років, 

тому що відсутність сприятливих для роботи соціально-психологічних умов зумовлює потік 

кадрів. 

Розвиток комп’ютерних технологій призвів до змін у діяльності колективів, їх 

розвитку. Як результат цих змін є утворення коворкінгів для фрилансерів, френдворкінгів та 

ін. Деякі сучасні професії дають можливість працювати поза колективом, спілкуватись з 

колегами перебуваючи в іншій країні. 

 Разом з тим, утворення різноманітних варіацій колективної діяльності свідчить 

лише про потребу людини у соціальній групі, соціальному визнанні, соціальній підтримці. 

Якщо у робочий групі не задовольняються потреби працівника у повазі, самоцінності, 

особистісному рості, то працівник частіше буде прагнути змінити місце праці, колектив, буде 

шукати середовище де його очікування будуть задоволені. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахівці з дослідження перспектив 

розвитку майбутнього припускають, що розвиток інформаційних технологій, роботехніки 

суттєво змінить картину нашого світу. Згідно Закону Мура потужність обчислювальних 

пристроїв буде подвоюватись кожні 24 місяці [16]. 

За останні десять років відбувся такий стрибок у розвитку новітніх технологій, що 

дозволив більшості людей мати персональний комп‘ютер, доступ до інтернету за допомогою 

передачі цифрових потоків даних по радіоканалах (вай-фай або анг. Wi-Fi), набули 
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популярності соціальні мережі, які дозволяють спілкуватись обмінюватись інформацією з 

людьми з різних куточків світу. Все частіше молоді люди називають себе не представниками 

певної соціальної групи, а представниками планети – планетарна людина (це людина, яка 

слідує загальнолюдським інтересам та цінностям, а не цінностям маленької групи) [13].   

Незважаючи на те, що сучасні технології стрімко розвиваються і, майбутнє про яке 

писали фантасти, дуже швидко стає теперішнім, або, як сказав Вільям Гібсон: «Майбутнє 

вже тут. Воно просто розподілене нерівномірно», - потреби людини не змінюються [5, с. 18]. 

Люди, як і раніше, прагнуть любові, поваги, визнання, підтримки, психологічного та 

фізичного комфорту. В сучасному світі, молоді працівники є більш мобільними і, якщо їх 

щось не задовольняє, легко можуть змінити місце праці. Інколи, навіть, не пояснюючи для 

себе та керівництва, істинних причин за яких вони пішли з організації.   

 Слід визнати, що сьогодні існує широкий спектр нових професій, з не менш 

широким діапазоном заробітної платні. Знання іноземної мови, закінчення курсів MBA (англ. 

Master of Business Administration або ступінь магістра з бізнес адміністрування) відкриває 

працівникам перспективу роботи в різних організаціях з хорошою заробітною платнею. 

Метою цієї статті є дослідження позитивної організаційної культури, яка сприятиме 

розвитку самоповаги працівників. Необхідно дослідити умови створення позитивної 

організаційної культури. Розкрити зміст поняття самоповаги особистості, працівників 

організації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На перше місце все частіше виходить 

прагнення працівника отримувати добру заробітну плату. В більшості компаніях кожні пів 

року переглядають заробітну плату працівника, після перегляду її підвищують або 

залишають на попередньому рівні. Такий підхід суттєво стимулює працівника працювати 

краще. В більшості бюджетних організацій заробітна плата є фіксованої і змінюється за умов 

зростання рівня прожиткового мінімуму в країні, але передбачаються грошові премії та 

надбавки до заробітної плати.   

Під бюджетним організаціями розуміємо такі організації, що створені органом 

державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних 

або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного 

бюджету або, за визначених обставин, із позабюджетного фонду на основі кошторису 

доходів і витрат [11]. 

Організаційні зміни в бюджетних організаціях відбуваються значно повільніше, ніж 

в небюджетних організаціях, адже останні змушені адаптуються до швидкозмінних 

економічних вимог, щоб «вижити», бути конкурентоспроможними та отримувати прибуток. 

Під організаційними змінами розуміємо сукупність змін в організації, що сприяють 
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впровадженню нових ідей, цілей, технологій тощо. Сьогодні управління організаційними 

змінами є одним з важливих аспектів в системі управління [6]. Організаційні зміни 

забезпечують організаційний розвиток, який, у свою чергу, забезпечує гнучкість до 

економічних змін. 

Організаційні зміни часто стикаються з опором, який буває, як прихований так і 

відкритий, коли працівники відкрито демонструють невдоволення змінами в організаціях [6]. 

Також виділяють інші типи опору організаційним змінам, але в рамках даної статті не 

будемо на них зосереджувати увагу.   

Дослідження Л. Карамушки та О. Толкова засвідчило, що в бюджетних організаціях 

наявний сильний опір до організаційних змін [6; 7]. 

Однією з важливих організаційних змін є впровадження такої організаційної 

культури, яка буде спрямована на розвиток самоповаги працівників. 

У сучасному світі, можна працювати не  об‘єднуючи працівників в колектив 

організації. Наприклад, фрилансери, які об’єднуються для роботи, в коворкінгах. Якщо їх 

буде не влаштовувати атмосфера в одному коворкінгу, то вони можуть обрати інше місце де 

буде більш комфортно працювати.   

   Коворкінг (англ. Co-working - спільно працювати) є моделлю організації людей 

різного типу зайнятості в одному робочому просторі. Найчастіше в коворкінгах працюють 

фрилансери (часто пишуть фрілансер, але в статті будемо використовувати написання 

«фрилансер», адже згідно правопису слів іншомовного походження «и»  пишеться у 

загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним 

[14]). 

Фрилансер (англ. Freelancer — «вільний митець») — вільнонайманий, сам шукає 

собі проекти. Він виконує роботу без укладання довгострокового договору або його 

наймають для  виконання певного переліку робіт, він може одночасно виконувати 

замовлення для різних клієнтів. В Україні фрилансерами прийнято називати людей, які 

працюють віддалено, через інтернет [4]. 

У коворкінгу гнучка організація робочого простору, його учасники є незалежними 

один від одного. Також, коворкінг називають колективним офісом. Учасники коворкінгу 

мають можливість спілкуватись, обмінюватись ідеями, допомагати один одному [14]. 

Учасники коворкінгу сплачують помісячну оренду свого робочого місця, але є місця 

де можна працювати безкоштовно. Засновником коворкінгу вважають програміста 

Б. Ньюберга, який у 2005 році взяв в оренду приміщення і запропонував іншим працювати в 

ньому, як вільні митці. Таку модель організації роботи він назвав коворкінгом. За три роки 
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явище коворкінгу поширилося по всьому світу. Переваги коворкінгу в тому, що його 

учасники вільні, не мають обмежень у часі, можуть самі планувати хід і темп роботи [14]. 

Також все більшої популярності набувають інші форм соціальної та професійної 

взаємодії - нетворкінг (від англ. network - мережа). Нетворкінг представляє собою таку 

діяльність, коли за допомогою друзів та знайомих можна швидко та ефективно розв‘язувати 

складні життєві та професійні питання, досягати поставлених цілей та завдань [17]. 

Ідея нетворкінгів базується на теорії шести рукостискань, згідно якої будь-які дві 

людини на Землі розділені в середньому лише п'ятьма рівнями спільних знайомих 

(відповідно, шістьма рівнями зв'язків) [17]. 

Теорія була висунута 1969 року американськими психологами С. Мілґремом та 

Дж. Треверсом, які експериментально перевірили гіпотезу про те, що кожна людина 

опосередковано знайома з будь-яким іншим мешканцем планети через недовгий ланцюжок 

спільних знайомих. У середньому цей ланцюжок складається з шести чоловік [14; 17]. 

Сьогодні нетворкінги є одним з ефективних способів діяльності за допомогою якого 

можна: здійснювати пошук кандидатів на вакантні посади, організувати торгівлю товарами, 

вирішувати безліч організаційних питань, налагоджувати нові зв‘язки, тобто накопичувати 

соціальний капітал. 

Поняття «соціальний капітал» введено П. Бурдьє у 1983 році та характеризує один з 

типів капіталу, який полягає у накопиченні соціальних зв'язків, які можуть виступати 

ресурсом отримання вигод [4; 16]. 

Одним з видів нетворкінгу є френдінг (від англ. friend – друг). У френдінгу головний 

акцент ставить на розвитку дружніх відносин, враховуються потреби інших учасників 

взаємодії [14; 16]. 

Як сказав Далай-лама XIV: «Люди – суспільні істоти. Ми з’являємося на світ завдяки 

іншим людям. Ми виживаємо за допомогою оточуючих. Хочемо ми того чи ні, але в нашому 

житті навряд чи вдасться відшукати моменти, коли ми не залежимо від інших. Тому не варто 

дивуватися, що і людське щастя – це результат наших взаємин з оточуючими» [3]. 

З одного боку, вміння будувати ефективні комунікації з іншими людьми, 

підтримувати контакти, презентація себе в соціальних мережах все більше набуває 

необхідності для професійного та особистісного зростання. З іншого боку, сучасні 

працівники, яких не влаштовує комунікація в колективі можуть легко приймати рішення 

щодо зміни колективу. 

Дещо змінились професійні цілі діяльності, а саме, все частіше можна почути, що 

працівники прагнуть мати таку роботу, яка дає можливість особистісного розвитку, 
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професійного зростання. Відсутність перспектив росту і розвитку, наявність рутини, не 

цікавий проект та інше, зумовлюють відмову працівника від пропозиції роботи. 

Тому, актуальним є питання створення такої взаємодії в колективі, щоб вона 

працювала на збереження хорошого працівники, щоб він не перейшов в іншу компанію, в 

коворгінг та ін.   

Дослідження соціально-психологічних умов роботи в колективі було, є і залишається 

одним з актуальних питань. На нашу думку, важливим вектором розвитку організаційної 

культури сучасних компаній, установ, підприємств є підтримання та розвиток в працівників 

самоповаги. 

В словнику української мови самоповага тлумачиться, як повага до самого себе, 

своєї особи [10]. За М. Варієм самоповага представляє центральну ланку особистості, є 

частиною її самосвідомості, до якої належать неусвідомлені уявлення, які узгоджуються й не 

повинні суперечити усвідомлюваним властивостям [1]. 

Самоповага є ядром Я-концепції особистості. Під Я-концепцією розуміємо стійке 

уявлення людини про саму себе. Я-концепція визначає: узгодженість уявлень людини про 

саму себе; інтерпретацію себе, своїх дій, очікувань, нового досвіду [1; 11]. 

Самоповага особистості виконує роль психологічного імунітету захищаючи від 

зовнішніх негативних впливів, дає можливість контролювати себе у складних ситуаціях, не 

втрачати впевненість у собі та своїх діях, здатність до балансу емоційного та фізичного 

ресурсу. 

Самоповага закладається в ранньому дитинстві, її важко змінити. Низька самоповага 

характеризує поведінку особистості наступним чином: часто критикує себе, ставить 

неадекватну (занижену або завищену) планку у досягненнях, може мати страх у спілкуванні 

з іншими людьми (через відчуття своєї недостойності спілкуватись на рівних з іншими 

людьми), сильну тривогу або навпаки байдужість, неадекватне відчуття відповідальності 

(небажання  брати відповідальність або гіпервідповідальність за всіх), перебільшене відчуття 

власного сорому та провини за свої дії, нерішучість. 

Низька самоповага впливає на формування низького рівня самоефективності 

(А. Бандура) у спілкуванні та діяльності, що є основою для розвитку депресивних та 

тривожних станів. Високий рівень самоповаги характеризується високим рівнем 

самоефективності в особистісній та професійній сферах. Адекватним рівнем 

відповідальності, тривоги, самокритики та досягнень. 

Гармонійний розвиток «Я» та відповідно відчуття самоповаги характеризується тим, 

що дитина відчуває себе, свої межі, свої бажання, розпізнає свої емоції, цілі, відчуває межі 
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між своїми емоціями та емоціями іншої людини. Краще тестує реальність, не проектує свої 

витіснені емоції на інших, не приписує іншим почуттів, які ті не відчувають тощо. 

М. Козлов вважає, що самоповага представляє собою модель ставлення батьків до 

дитини, яка потім стає моделлю ставлення людини до самої себе. Тобто зовнішня модель 

стосунків з батьками інтеріоризується у внутрішню картину презентації себе, ставлення до 

себе [8]. 

Створення такої атмосфери в колективі, яка сприятиме розвитку самоповаги є одним 

з важливих завдань в управлінні організацією. У сучасному світі молоді люди стрімко 

можуть змінювати оточення, роботу, якщо вона не задовольняє їх потреби у самоповазі та 

саморозвитку. В українських компаніях, які створені за європейсько-американським зразком, 

яскраво проявляється орієнтація на формування позитивної організаційної культури, що 

спрямована на розвиток самоповаги працівників. 

Під поняттям організаційна культура розуміємо сукупність цілей, норм, цінностей, 

санкцій, які «сповідують» працівники організації. Формування організаційної культури 

обумовлене впливом значної кількості соціально-психологічних чинників: рівень 

задоволення матеріальних, технічних умов діяльності, соціально-психологічного клімату в 

колективі, стиль управління менеджерів та інше [12]. 

Існують різні класифікації типів організаційних культуру. Розглянемо основні два 

типи організаційної культури: позитивну та негативну. Організаційну культуру можна 

вважати позитивною, якщо працівники «сповідують» цінності, що сприяють ефективній 

професійній діяльності, саморозвитку, а також задоволені місцем праці, змістом діяльності, 

колективом. 

Негативна організаційна культура характеризується тим, що працівники не віддані 

організації, не задоволені своїм перебуванням в ній, не бачать перспектив для саморозвитку 

та самореалізації.  До характеристик негативної організаційної культури також відносять: 

наявність інтриг в колективі, застосування «чорних технологій», дезінформація клієнтів, 

працівників [9; 12]. 

 Наявність негативної організаційної культури впливає на зниження самоповаги 

працівників, повагу один до одного та керівництва. За умов наявності позитивної 

організаційної культури в працівників зростає почуття самоповаги, поваги один до одного, 

бажання ідентифікувати себе з цією організацією, розділяти її цілі та цінності. 

В атмосфері негативної організаційної культури в працівників домінує 

«розщеплення» особистісних цілей та цінностей з цілями та цінностями організації та її 

керівництва. Дисонанс особистісних та професійних цілей та цінностей негативно впливає на 
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виконання професійної діяльності. А саме, виконання професійних обов‘язків стає більш 

формальним, працівники менш мотивовані та включені в роботу. 

Формування позитивної організаційної культури забезпечує: більше включення в 

діяльність, прийняття особистої відповідальності за якість виконання, за продукт спільної 

діяльності, працівники орієнтовні на пошуки нових професійний рішень, більш зацікавлені в 

діяльності. Відповідно в працівників зростає відчуття особистісної цінності для себе та 

організації, реалізується потреба у саморозвитку та професійній реалізації. В сучасних 

українських компаніях, які створені за американсько-європейським зразком управління 

домінує орієнтація на задоволення потреб працівників у самоповазі. 

У функції менеджерів з персоналу входить постійний моніторинг особистісної 

взаємодії між працівниками в організації, запобігання та розв‘язання конфліктів. Все частіше 

на посади менеджерів з персоналу приймають фахівців з психологічною освітою, які 

володіють знаннями та навичками вирішення внутрішньоособистісних конфліктів. Тобто 

сучасний менеджер з персоналу - це штатний психолог в організації. 

Отже, в управлінні персоналом організації все більш важливим стає переорієнтація 

на задоволення потреб працівників в самоповазі. Тому, формування організаційної культури, 

яка буде спрямована на розвиток самоповаги працівників сприятиме зниженню потоку 

кадрів, їх переходу в коворкінги, інші компанії. 

Висновки та перспективи. Аналіз сучасних умов діяльності працівників в 

організації та поза її межами вказує на необхідність створення таких умов, що будуть 

задовольняти її потреби у розвитку, професійному зростанні, визнанні та самоповазі. 

Формування позитивної організаційної культури самоповаги потребує вивчення соціально-

психологічних умов, зокрема особливостей діяльності менеджерів з персоналу.    
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Summary. The analysis of the modern conditions which promote employees’ efficient performance has been 
presented in the article. The axiomatic statement in organizational and management psychology is the assumption that 
the creation of encouraging psychological conditions at work has a positive effect on the efficiency of employees in 
organization. The research of social psychological climate and, afterwards, organizational culture have been popular 
for over sixty years. The absence of empowering working social psychological conditions causes high turnover. The 
computer technology development led to the changes in work team activities and its development. As a result of those 
changes it sprouted the creation of co-working for freelancers, friend-working etc. Some modern occupations provide 
an opportunity to work outside of the team, communicating with the colleagues being in another country.  

 The aim of this article is to research a positive organizational culture that will encourage the development of 
self-respect in its employees. It’s necessary to research the forming conditions of the positive organizational culture. 
It’s imperative to find out the essence of the individuality’s self-respect notion in particular in the employees of the 
organization.  

 The article draws the conclusion about the change of occupational activity goals particularly one can more 
frequently encounter the fact that employees strive to have such a job that gives them an opportunity for personal 
development, professional advancement. Lack of development and career growth perspectives, routine, non-stimulating 
project, etc. lead to the fact that the employee turns down the job offer. 

Key words: self-esteem, organizational culture, organization, employees, management, organizational changes. 
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ФАКТОРНА МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ, ЩО 
ЗНАХОДИТЬСЯ В УМОВАХ АТО 

 
Анотація. В статті висвітлюється результати факторного аналізу дослідження життєвого досвіду 

за допомогою методики семантичного диференціалу. Проаналізовано базову функціональну структуру 
життєвого досвіду.  Структура включає в себе чотири структурні елементи: зміст, когнітивний 
(семантичний), емоційно-переживальний і прагматично-практичний.  Зроблено аналіз факторної структури 
життєвого досвіду респондентів, що перебувають у зоні АТО, зокрема бійців АТО, внутрішньо переміщених 
осіб та мешканців «сірих» зон. Виявлено та проаналізовано загальні моменти та розбіжності у представлені 
травматичного досвіду у свідомості цих груп респондентів. Зокрема домінантним виявився змістовий, а 
найслабшим – раціонально-практичний рівень. Кожен компонент структури несе виражене негативне 
навантаження. Окремо за трьома підгрупами отримали також чотири-факторні структури, які мають 
специфіку. Виявлено позитивно навантажені компоненти, та склеювання структур життєвого досвіду. 
Отримані дані можуть бути використані при побудові психологічних програм для допомоги постраждалим 
групам населення. 

Ключові слова: життєвий досвід; травмуючі події; семантичний диференціал; факторна структура 
життєвого досвіду; компоненти життєвого досвіду. 

 

Постановка проблеми. В останні роки у зв’язку із політичною, соціальною та 

військовою ситуацією, що склалася на сході все більш актуальним стає питання про те, як 

особистість переживає травматичні події свого минулого. Яким чином події, що 

відбуваються на території АТО відображаються у життєвому досвіді особистості, та як 

впливає цей травматичний досвід на формування особистістю своєї перспективи 

майбутнього. Тобто питання про те, яким чином на життєвому шляху особистості 

відобразиться ситуація АТО та як ця особистість буде у подальшому будувати своє життя є 

важливим. Саме тому аналіз відображення у свідомості особистості її життєвого досвіду та 

виділенні основних його факторів є актуальним для сучасної теоретичної та практичної 

психології. Робота із травмуючими подіями минулого та допомога у трансформації та 

прийнятті досвіду та фасилітація побудови оптимістичної, узгодженої та реалістичної 

перспективи майбутнього стає все більш актуальною для сучасних психологів при роботі із 

особами, які безпосередньо були учасниками АТО чи були включені у ці події 

опосередковано.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головна мета психосоціальної реабілітації: 

допомога людині в подоланні травмуючого досвіду, корекції порушень психіки, в 

подальшому особистісному розвитку і успішній подальшій ресоціалізації особистості. 

Своєчасна діагностика порушень психічної сфери населення у зоні проведення бойових 

подій, здатна запобігти розвитку дезадаптивних форм поведінки, підвищити ступінь 

адаптації та сприяє розвитку гармонійної особистості. Переважаючими емоціями у 

населення зони озброєного конфлікту діагностовані: тривога, роздратованість, агресія, та 

страхи, що відображають негативну картину психічного стану населення [3]. 

Питання діагностики та реабілітації ПТСР для осіб, що брали участь у бойових діях 

(Н. Тарабіна, М. Бабенко, М. Ротань, М. Варій, В. Ягупов, А. Караян, І. Сиромятников та ін.), 

чи знаходились у зоні бойових дій на сьогоднішній момент є також доволі дослідженим [4]. 

Проте сучасні дослідження здебільшого будуються навкруги вирішення прикладних проблем 

у роботі психолога із постраждалими категоріями населення. Однак Н.М. Титаренко 

зазначає, що основними векторами психологічної реабілітації людини, яка переживає 

руйнацію сталого способу життя, є переконфігурація практик, спрямованих на 

самоідентифікацію, та смислопородження відповідно до етапу життєвого шляху. 

Конструювання нових смислів, їхня особиста інтерпретація проходить під час симетричного 

діалогу, коли екстраординарна подія перетворюється на один з елементів подієвого ряду, 

необхідно проведення демаркації меж між старим і новим досвідом, довоєнними і 

теперішнім оточенням, колишніми і теперішніми цінностями, планами, уподобаннями [5]. 

Вирішення таких завдань без розуміння структури та функцій  життєвого досвіду 

особистості, що знаходилась безпосередньо у ситуації АТО є неможливим. Саме тому 

питання виділення та аналізу факторів, що стають провідними у життєвому досвіді 

особистості, що зазнала травмуючих подій є важливим та актуальним. 

Питанням структурування життєвого досвіду займалися такі дослідники, як 

О.М. Лактіонов, К. А. Абульханова-Славська, Ю.М. Швалб, М.М. Чепелева, О.В. Зазимко, 

К.К. Платонов та інші. Більшість дослідників зазначає трьох компонентну структуру досвіду. 

Так Б.Ф. Ломов зазначає, що можна виділити три основні нерозривні в підсистеми досвіду: 

когнітивну, в якій реалізується функція пізнання; регулятивну, яка забезпечує регулювання 

діяльності і поведінки; комунікативну, яка формується і реалізується в процесі взаємодії 

людини з іншими людьми [2]. 

Психолог М.О. Холодна виділяє три сфери (шари) досвіду: когнітивну, метакогнітивну 

та інтенціональну. На її думку, когнітивний досвід має структури, що відбивають зовнішній 

мир. Метакогнітивный досвід – це досвід регуляції процесу переробки інформації. 
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Інтенціональний (мотиваційно-цільовий) досвід лежить в основі індивідуальної вибірковості 

інтелектуальної активності. [2].  

Ю.М. Швалб вважає, що класифікація форм прояву життєвого досвіду повинна 

відповідати його власній внутрішньої функціональної структурі. Автор розглядає 

індивідуальний життєвий досвід як відносно самостійну і незалежну структурну одиницу 

психічного, яка функціонує за принципами системи, що розвивається сама. У відповідності зі 

структурно-функціональною моделлю Ю.М. Швалба, життєвий досвід може проявлятися в 

трьох переважних формах: 

1) цілісний опис ситуації; 2) опис способу дії; 3) опис особистісних цінностей. Ці 

конструкти фіксують досвід ставлення людини до світу, до подій, до інших людей і до 

самого себе. [6]. 

Завданням нашого дослідження було визначення провідних факторів в структурі 

життєвого досвіду особистості, що знаходиться чи працює у зоні АТО. 

Для вирішення цього завдання нами було проведено дослідження за допомогою 

методики семантичного диференціалу, що була розроблена Ч. Осгудом та групою 

американських вчених [4]. Нами було досліджено конотативне значення життєвого досвіду 

та його представленість у свідомості респондентів. У дослідженні приймали участь 187 осіб, 

віком від 18 до 61 року. Серед них 80 чоловіків та 107 жінок. У зв’язку із включенням у 

ситуацію АТО респонденти були розділені нами на 4 групи. 1 – мешканці стабільних регіонів 

(конторольна група), які безпосередньо не приймали участі у подіях АТО; 2 – бійці АТО, 3 – 

внутрішньо переміщені особи; 4 – мешканці «сірих зон» чи прикордонних із зоною АТО 

територій. 

Виклад основного матеріалу. 

Статистичні методи обробки даних включали методи факторного аналізу та 

статистичної перевірки значущості емпіричних даних (обробка даних методами багатомірної 

статистики проводилася в статистичному пакеті SPSS 17). Факторний аналіз здійснювався за 

методом головних компонент з обертанням Varimax Normalized; оптимальна кількість 

факторів, що виділилися, та їхня статистична значущість перевірялися за критерієм 

“кам’янистого осипу” [1]. 

Ми здійснили факторний аналіз показників життєвого досвіду в цілому за групою 

досліджуваних та окремо підгрупами щодо соціальної ситуації проживання – переселені 

особи, мешканці пограниччя та особи, що безпосередньо брали участь в АТО. Інтерпретація 

результатів факторного аналізу проводилася на основі групування показників, які мають 

найбільші внески у сумарну дисперсію, та відшукування спільної гіпотези, яка пояснює 

статистичну близькість або розбіжність показників, об’єднаних у факторі.  
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Висновки за результатами факторної процедури дали підстави для порівняльного 

аналізу груп досліджуваних. Саме використання факторного аналізу дає змогу 

обґрунтованого зменшення вимірів даних дослідження та стало нам у нагоді при організації 

корекційної роботи з досліджуваними, що знаходяться в якісно різних умовах, пов’язаних з 

АТО.  

Факторизацію показників ми провели з використанням моделі головних компонент, за 

допомогою якої вираховуються власні вектори (фактори). Власні значення характеризують 

дисперсію за факторами.  

В результаті факторного аналізу даних усієї вибірки досліджуваних, отримано чотири-

факторну модель їхнього життєвого досвіду, в якій головні компоненти є статистично 

стійкими, максимальні коефіцієнти факторних навантажень зберігають свою факторну 

структуру.  В отриманій структурі було чітко диференційовано чотири структури, які можна 

віднести відповідно до змістової, когнітивної (смислової), емоційно-переживальної і 

прагматично-практичної. Кожен фактор отримав умовну назву за найбільш показовими 

характеристиками. Сумарна дисперсія за виділеними факторами для групи досліджуваних, 

що є включеними в ситуацію АТО сягає трохи більше 71%.   

Таблиця 1 

Розподіл дисперсій факторної структури за усією вибіркою 

Фактор Дисперсія 

«Порожньо-збіднілий» 23,27% 

«Неусвідомлювано-незрозумілий» 18,65% 

«Жорстко-темний» 15,08% 

«Непотрібно-нікчемний» 14,05% 

Загалом 71,04% 

 

Перш за все відзначаємо, що, по-перше, усі з отриманих компонентів несуть яскраво 

виражене негативне навантаження. Тож, в цілому за цією вибіркою життєвий досвід є 

однозначно негативним. По-друге, жоден з факторів не є значимо вираженим, щодо внеску у 

загальну дисперсію. Характеристики, які ми відзначали як значущі для компоненти мали 

навантаження більше за 0,5. 

Перший фактор (внесок у сумарну дисперсію 23,27%) було визначено як «Порожньо-

збіднілий». До цього фактору увійшли такі характеристики (тут і далі в дужках наведено 

факторні навантаження ознак; ознаки наведено за порядком зменшення їхнього навантаження 
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у факторі, що аналізується): насичений-бідний (0,901); обіднений-різнобарвний (-0,798); 

наповнений-порожній (0,768); стабільний-мінливий (-0,741), широкий-вузький (0,736).  

Даний фактор є найсильніший в отриманій структурі й відображує, що досліджувані, на 

життя яких безпосередньо вплинули події на Сході України, насамперед схильні до 

нівелювання цінності власного життєвого досвіду.     

Другий фактор (внесок у сумарну дисперсію 18,65%) ми визначили як 

«неусвідомлювано-незрозумілий». Він склався із характеристик, що, в більшості, мають 

когнітивну природу. А саме: усвідомлений-неусвідомлений (0,928); зрозумілий-незрозумілий 

(0,808); безсмислений-навчаючий (-,630).  

Отже, досліджувані намагаються не рефлексувати щодо власного життєвого досвіду, бо 

вважають, що це не має сенсу. 

Третій фактор (внесок у сумарну дисперсію 15,08%) пов’язується з емоційно-

переживальною сферою буття людини й отримав назву «жорстко-темний». Даний фактор 

було утворено за рахунок показників: світлий-темний (0,866); гнучкий-жорсткий (0,696); 

приємний-неприємний (0,612).  

За способом прояву даній групі досліджуваних притаманна негативна емоційна оцінка 

власного життєвого досвіду. 

Четвертий найслабший фактор характеризує практично-прагматичну складову 

життєвого досвіду. Він був названий «Непотрбно-нікчемний» й уособлює 14,05% загальної 

дисперсії. Серед значущих показників відзначимо: «корисний-нікчемний» (0,824); 

«потрібний-непотрібний» (0,611).  Даний компонент можна інтерпретувати як суттєве 

заниження практичного значення життєвого досвіду серед досліджуваних. 

В подальшому нас цікавило питання специфіки трансформації виявленої загальної 

факторної структури серед досліджуваних, для яких безпосередній вплив ситуації на Сході 

України виявився якісно різним. За типом впливу на основі теоретико-прикладних 

досліджень (Ю.М.Швалб) було виділено три досліджувані групи – військові – безпосередні 

учасники АТО; особи, що проживають на прифронтових територіях; особи, яких було 

переселено внаслідок ситуації на Сході України (ВПО).  

Таким чином було побудовано ще три факторні структури й порівняно їх як між собою, 

так і з базовою виявленою структурою.  

Факторна структура в групі бійців АТО 

В групі учасників АТО в отриманій структурі три з чотирьох компонентів несли явно 

виражене негативне навантаження, четвертий був нейтральним.  

Сумарна дисперсія за виділеними факторами для даної групи досліджуваних сягає 

трохи більше 78%. Проте, по-перше, відбулося «склеювання» виявлених когнітивного і 
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прагматичного рівнів. По-друге, за значимістю другий і перший фактори майже зрівнялися, а 

останній значимо зменшився. 

 

Таблиця 2 

Розподіл дисперсій факторної структури за групою учасників АТО 

Фактор Дисперсія 

«Непотрібно-безсмислений» 27,41% 

«Спустошено-сірий» 25,62% 

«Неприємно-важкий» 15,29% 

«Мінливий» 10,46% 

Загалом 78,73% 

 

Перший фактор має внесок у сумарну дисперсію 27,41%. За найбільш значимими 

показниками його було визначено як «Непотрібно-безсмислений». Даний фактор відображує 

схильність досліджуваних учасників АТО до  практично-раціонального способу сприйняття 

життєвого досвіду. При цьому останній вважається непотрібним, обмежуючим і 

незрозумілим. 

Другий фактор – «Спустошено-сірий». Він відображує здебільшого змістову складову 

життєвого досвіду й включає до себе такі показники: насичений-спустошений (0,906); сірий-

різнобарвний (-0,786); світлий-темний (0,645); зрозумілий-незрозумілий (0,621). В цілому 

внесок даного фактору склав майже 26%.  

Третій фактор, який мав 15,29% внеску у загальну дисперсію, складався лише з двох 

показників – «важкий-легкий» (-0,831) і «приємний-неприємний» (0,799). Дані показники 

більше пов’язуються з емоційно-переживальною сферою життя. Відповідно, ми  назвали його 

«неприємно-важкий».  

Четвертий фактор виявився нейтральним й відображує чітке усвідомлення змінності 

життя, що знайшло своє вираження в показникові «стабільний-мінливий» (0,936). Внесок у 

загальну дисперсію склав 10,5%. 

Факторна структура в групі «пограниччя». 

Факторна структура в групі мешканців прифронтової території, яка також складалася з 

чотирьох компонентів, виявилася схожою на структуру, побудовану для групи учасників АТО. 

Виділені компоненти, за виключенням найслабшого, цілком відповідали попередньо 

виділеним. Проте, їх внесок у загальну дисперсію був суттєво іншим.  
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Сумарна дисперсія за виділеними факторами для даної групи досліджуваних сягає 

трохи більше 68%. Так само, як і в попередньому випадку, когнітивний і прагматично-

практичний рівні виявилися «склеєними». Проте, він вже не домінував у загальній дисперсії, 

але став передостаннім. Іншою особливістю виявилося те, що внески складових факторної 

структури майже зрівнялися.  

Таблиця 3 

Розподіл дисперсій факторної структури за групою «пограниччя» 

Фактор Дисперсія 

«Спустошено-звужений» 19,38% 

«Неприємно-важкий»  18,67% 

«Непотрібно-безсмислений» 17,66% 

«Звільняюче-мінливий» 12,42% 

Загалом 68,11% 

 

Перший фактор має внесок у сумарну дисперсію 19,38%. За найбільш значимими 

показниками його було визначено як «Спустошено-звужений». До цього фактору увійшли 

такі показники: насичений-спустошений (0,866); широкий-вузький (0,797); сірий-

різнобарвний (-0,783). В даному випадку маємо справу зі змістовим рівнем життєвого 

досвіду.  

Другий фактор за показниками майже ідентичний третій складовій у факторній 

структурі досліджуваних в цілому. Показники, що увійшли до нього, відображують емоційно-

переживальний рівень життєвого досвіду – «світлий-темний» (0,845), «приємний-

неприємний» (0,747), «важкий-легкий» (-0,698) і «гнучкий-жорсткий» (0,552). Даний фактор 

робить внесок у загальну дисперсію – майже 19% й отримав назву «Неприємно-важкий». 

Третій фактор, як вказувалося вище, відобразив склеювання когнітивної і практично-

раціональної сфер життєвого досвіду. Так само, як і в попередньому випадку, він отримав 

назву «Непотрібно-безсмислений» й увібрав майже 18% загальної дисперсії. До нього 

увійшли показники: «безсмислений-навчаючий» (-0,818), «потрібний-непотрібний» (0,804), 

«зрозумілий-незрозумілий» (0,779).  

Четвертий фактор виявився досить цікавим. По-перше, за навантаженнями показників 

його можна віднести до позитивного. По-друге, основним показником у ньому стала 

характеристика «обмежуючий-даючий свободу» (0.882), який у поєднанні з показником 

«стабільний-мінливий» (0,680) можна інтерпретувати як уособлення смислової сфери 

життєвого досвіду. 
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Факторна структура в групі переселених осіб. 

Факторна структура в групі переселених осіб, яка також складалася з чотирьох 

компонентів, виявилася суттєво більш позитивною – однозначно негативним виявився лише 

один компонент. З іншого боку, варто відзначити нівелювання когнітивної сфери й 

склеювання, по-перше, змістового, й, по-друге, смислового з практично-раціональним 

рівнем життєвого досвіду. 

Сумарна дисперсія за виділеними факторами для даної групи досліджуваних склала 

майже 79%. Подібно до факторної структури групи учасників АТО виділилися дві пари 

майже однакових за внеском у загальну дисперсію факторів – 27% і 26% та по майже 13%.  

Таблиця 4 

Розподіл дисперсій факторної структури за групою «переселенців» 

Фактор Дисперсія 

«Неприємно-темний» 27,17% 

«Мінливо-навчаючий»  25,88% 

«Непотрібно-звільнюючий» 13,00% 

«Легкий» 12,65% 

Загалом 78,69% 

 

Перший фактор має внесок у сумарну дисперсію 27,17%. За найбільш значимими 

показниками його було визначено як «Неприємно-темний». До цього фактору увійшли такі 

показники: світлий-темний (0,928); приємний-неприємний (0,908); широкий-вузький (0,661); 

зрозумілий-незрозумілий (0,651). В даному випадку маємо справу з емоційно-переживальним 

рівнем життєвого досвіду. При чому, усі показники мають негативне навантаження.  

Близький за значимістю другий фактор, що має внесок у загальну дисперсію 25,88%, 

несе позитивне навантаження. До нього увійшов показник «стабільності-мінливості» (0,922), 

який у поєднанні з показниками «сірості-різнобарвності» (0,854) і «насиченості-

спустошеності» (-0,714) уособлюють змістову складову життєвого досвіду, яка доповнюється 

показником «безсмислений-навчаючий» (0,741), що відноситься до практично-раціональної 

сфери.  

Третій фактор уособлює в собі поєднання трьох показників – «потрібності-

непотрібності» (0,887), «обмеженості-свободності» (0,691) і «гнучкості-жорсткості» (-0,551). 

Тут, на наш погляд, можна говорити про поєднання практично-раціональної і смислової сфер 

життєвого досвіду. Внесок даного компоненту у загальну дисперсію становить 13%.  
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Нарешті, четвертий фактор для даної групи складається лише з одного показника – 

«важкість-легкість» (0,992). Тут за недостатністю інформації ми не маємо можливості 

однозначно виділити рівень усвідомлення життєвого досвіду, проте в усіх попередніх 

факторних структурах він був віднесений до емоційно-переживального рівня. Таке 

віднесення вимагає пояснення розведення першого і четвертого факторів як таких, що 

уособлюють той же самий рівень життєвого досвіду – перший як негативний, четвертий – як 

позитивний. З цього приводу, ґрунтуючись також на неструктурованих інтерв’ю, ми 

припустили, що особам, переселеним з місць конфлікту, більшою мірою притаманний погляд 

не у минуле, а у майбутнє. Звідси може випливати, що перший компонент даної факторної 

структури, що пов’язаний з емоційно-переживальним рівнем, має відношення до минулого, а 

четвертий компонент – до теперішнього. Для підтвердження чи спростування даного 

припущення ми звернулися до смисложиттєвих орієнтацій досліджуваних. 

Висновки і перспективи. 

В результаті аналізу показників життєвого досвіду в цілому за групою досліджуваних 

ми отримали чотири структурні компоненти, які уособлюють змістовий, когнітивний, 

емоційно-переживальний та раціонально-практичний рівні. При чому, домінантним виявився 

змістовий, а найслабшим – раціонально-практичний рівень. Кожен компонент структури несе 

виражене негативне навантаження.  

Окремо за підгрупами щодо соціальної ситуації проживання – переселеними особами, 

мешканцями пограниччя та бійцями, що безпосередньо брали участь в АТО – отримали 

також чотири-факторні структури, які мали суттєву специфіку. Зокрема, з’явилися позитивно 

навантажені компоненти, а також, у деяких компонентах відбулося склеювання рівнів 

життєвого досвіду.  

Перспективою нашого дослідження ми бачимо складання програми з фасилітації 

прийняття власного життєвого досвіду та його узгодження із перспективою майбутнього 

життя для кожної із категорій респондентів, що знаходяться у ситуації АТО. 
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Summary. The article analyzes the literature on the implementation of psychological assistance of a person, 
who is in difficult life circumstances, in particular in the situation of ATO. The task of the study was to determine the 
leading factors in the structure of person's life experience, located or working in the ATO zone. The results of factor 
analysis of the study of life experience with the help of the method of semantic differential are presented. The basic 
functional structure of life experience is analyzed. The structure includes four structural elements: content, cognitive 
(semantic), emotional-experiencing and pragmatic-practical. The author gives the analysis of the factor structure of the 
life experience of the respondents located in the ATO zone, that is, soldiers taking part in ATO, internally displaced 
people and residents of the "gray" zones. It turned out to be dominant in content, and the weakest - pragmatic-practical 
level. The divergences in the presenting the traumatic experience in the consciousness of these groups of respondents 
are revealed and analyzed. It has been established that the attitudes towards experience in the representatives of these 
groups are mostly negative and the components of the experience are “glued". Separately, three subgroups also 
received four-factor structures that were specific. In particular, it was found that representatives of the group of ATO-
soldiers negatively relate to their own experience, they are inclined to “glue" the cognitive and pragmatic levels of 
experience, that is, they consider the experience unnecessary and insignificant. The inhabitants of the "gray zones" 
mainly split up the four basic elements of their own experience, while the content and emotional-experiencing structures 
are evaluated purely negatively, we observed some "gluing" of the cognitive and pragmatic levels of experience. The 
category of internally displaced people is characterized by a more positive structure of their own experience; only the 
emotional-experiencing component is negative. However, there is a gluing of content with a practical-rational level of 
life experience. The received data may be used while constructing psychological programs for assistance to the affected 
groups of population. 

Keywords: life experience; traumatic events; semantic differential; factor structure of life experience; 
components of life experience. 
 
 
 
  

138 
 



Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

УДК 378.091.33:811.11:005.336.1:159.9 
DOI:10.31339/2617-9598-2018-2(2)-139-148 

Шевченко Наталія Федорівна 
доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності 
Запорізький національний університет 

 

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА 

 
Анотація.В статті подано результати вивчення ефективності «традиційної» методики навчання 

іноземної мови студентів нефілологічного профілю. Досліджено ставлення студентів до вивчення іноземних 
мов, мотиви оволодіння іноземною мовою, рівень розвитку соціо-культурного інтелекту. Отримано наступні 
результати: налаштованість студентів на вивчення іноземної мови та орієнтованість на комунікативні 
напрями; перевага зовнішнього виду мотивації в навчальній діяльності; помірні показники розвитку 
полікультурної компетенції. Статистично перевірено наявність відмінностей у показниках студентів рівнів 
вищої освіти «бакалаврський» та «магістерський». Представленопсихологічні умови ефективної організації 
навчання іноземної мови у закладах вищої освіти: стимулювання пізнавально-освітньої мотивації студентів до 
оволодіння іноземною мовою; розвиток комунікативно-соціальних навичок (соціо-культурний інтелект) під час 
навчання. 

Ключові слова: комунікативна компетенція, ставлення до вивчення іноземних мов, мотиви оволодіння 
іноземною мовою, соціо-культурний інтелект. 

 

Постановка проблеми. В умовах створення єдиного загальноєвропейського простору 

та реформування української освіти актуальним виявляється питання поліпшення якості 

викладання іноземних мов. Покращення якості освіти, а також відповідність її новим 

стандартам, які висуває науково-інформаційний прогрес, є необхідною умовою розвитку 

будь-якої держави. У рамках нової сучасної парадигми освіти існує велика необхідність 

формування особистості, яка мотивована до пізнавальної діяльності, цілепокладання, та 

самореалізації, має високий рівень комунікативної компетентності для більш ефективного 

міжнародного спілкування та кращого доступу до інформації. Саме тому підготовка високо-

кваліфікованих фахівців в різних галузях, які володіють міжнародними мовами, можуть 

вільноспілкуватися наособистісному і професійному рівнях, ставить серйозні вимоги до 

навчання іноземних мов у системі вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу науковцями було 

приділеноаналізу стану проблеми дослідження та розробки психолого-педагогічних і 

методичних концепцій формування іншомовної професійної комунікативної компетенції. 

Дослідження взаємозв’язку мовлення та мислення в процесіоволодіння іноземною мовою, 

проведені Л.С. Виготським [2], П.І. Зінченко [4], Е.Л. Носенко [6], А.D. Cоhеn [11], 

Е.L. Hіnkеl[12] таіншими; вивчення мотиваційногоаспекту оволодіння іноземною мовою 

О.М. Гринчишин [3], О.О. Леонтьєвим [5], Н.Ф. Шевченко [10], M. Swаіn[14] тощо; 

активізація можливостей особистості, розробкаемоційно-смислового методу С.А. Бігуновою 

[1], Г.О. Китайгородською [5], В.В. Рижовим [7], Т.Б. Тихоновою [8], D. Hеаthfіеld[13] 
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заклали фундамент для подальшого розвитку напрямів, орієнтованих на вдосконалення 

системи викладання зазначеної навчальної дисципліни. 

Незважаючи на те, що в методиці викладання іноземних мов заостанній час було 

розроблено декілька новітніх стратегій навчання, зокрема запропоновані принципи 

інтерактивності, інтеграції, мовленнєво-мисленнєвоїактивності, − це не усунуло низку 

проблем, якііснують у практиці навчання іноземних мов студентів. Зокрема, недостатньо 

дослідженими залишаються питання можливості реалізації особистісно-зорієнтованого 

навчання іноземної мови у закладах вищої освіти та розробки на цій основі методичних 

прийомів навчання іноземних мов з урахуванням вікових особливостей розвитку афективно-

вольової, соціальної та пізнавальної сфер студента. 

Мета статті: висвітлення результатів емпіричного дослідження ефективності навчання 

іноземної мови у закладах вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Заняття з іноземної мови – це складний процес, до 

складу якого входить багато аспектів, які постають в якості об’єкту аналізу та визначають 

його специфіку. Об’єктом психологічного аналізу є психологічні особливості та 

закономірності процесу засвоєння іншомовних знань, формування мовленнєвих вмінь і 

навиків у їх зв’язку з організацією та проведенням конкретного заняття. У навчанні 

набуваються різні компоненти загальних і спеціальних здібностей учнів (сенсорні, 

перцептивні, мисленнєві, вербальні, мнемічні, практичні тощо), які повинні не тільки 

відповідати віковим особливостям розвитку, а й збагачувати людину. Ці здібності, головним 

чином, формуються в ході засвоєння наукових, мистецьких, технічних та інших надбань 

людства, що надає переваги такій дисципліні, як іноземна мова, з відповідною організацією 

та поданням навчального матеріалу, відображеного в спеціально підібраних текстах, 

лексичних та граматичних вправах, додаткових матеріалах тощо[9]. 

На сьогодні існує велика кількість інноваційних та традиційних методик, які 

використовуються в процесі викладання іноземних мов. Зі становленням ідеї мовленнєвої 

спрямованості навчання іноземної мови теоретичні засади комунікативного підходу і 

практичні засоби його реалізації активно розроблялися та продовжують розроблятися у 

вітчизняній та зарубіжній методиці.Аналіз проблеми навчання студентів іноземних мов 

[8−10, 12] показав, що одним із головних завдань у роботі викладача іноземної мови є 

усвідомлення комунікативної спрямованості навчання та оволодіння засобами її 

забезпечення на практичних заняттях. В рамках комунікативного підходу центральною 

фігурою навчального процесу постає студент, в той час як активна роль викладача значною 

мірою виноситься поза межі аудиторного заняття (організація роздавального матеріалу, 

планування форм стимулювання активної діяльності суб’єктів навчання). Також в рамках 
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цього підходу великої ролі набувають різного роду опори: образотворчі, схематичні, 

вербальні, семантичні[6, 9, 10, 13, 14]. 

Теоретичний аналіз проблеми дозволив визначити психологічні умови ефективної 

організації навчання іноземної мови у закладах вищої освіти: стимулювання пізнавально-

освітньої мотивації студентів дооволодіння іноземною мовою; розвиток комунікативно-

соціальних навичок (соціо-культурнийінтелект) під час навчання. Врахування цих аспектів 

при розробці навчальних програм для закладів вищої освітидопоможе сформувати 

повноцінні мотиви навчання, підвищити мобільність студентів, підготували їх до здійснення 

ефективної комунікаційної взаємодії у майбутньому професійному середовищі. 

Дослідження ефективності існуючої системи викладання іноземної мови проводилося 

на базі Запорізького національного університету. Вибірку досліджуваних склали 76 

студентів перших, других курсів рівня вищої освіти «бакалаврський» (39 осіб) таІ курсів 

рівня вищої освіти «магістерський» (37 осіб) історичного та математичногофакультетів. 

Психодіагностичний інструментарій дослідження склали: методика для визначення 

ставлення студентів доіноземних мов; граматичний тест з англійської мови – з метою 

встановлення рівня володіння англійською граматикою (авт. С.Ф. Шаркова) [9]; тест 

мотивів оволодіння іноземною мовою (В.В. Рижов) [7];тест CQ Sеlf-АssеssmеntTооl (V. 

Dynе, S. Аng) [15] для визначення рівня розвитку соціо-культурногоінтелекту; методи 

математико-статистичногоаналізу даних на базі пакету статистичних програм ІBM SPSS-20 

(t-критерій Стьюдента). 

Розглянемо результати дослідження. Аналіз даних заопитувальником С.Ф. Шаркової 

виявив налаштування студентів всіх курсів на вивчення іноземної мови. Так, 89,47% 

досліджуваних висловили побажання покращити свій рівень володіння іноземною мовою, 

9,21% не визначилися зі своєю позицією і лише 1,32% не підтримали ідею вивчення та 

поліпшення своїх знань із іноземної мови взагалі. Отримані результати свідчать 

проактуальність необхідностіоволодіння іноземною мовою для сучасної молоді та розуміння 

нею важливості вдосконалювати свої навички в цьому напрямку. 

Окрім цього, студентам пропонувалось виділити, для якої з чотирьох зазначених 

категорій (знайомства / спілкування, кар’єра, навчання, подорожі) знання іноземної мови є 

важливими. Якщообиралась більше ніж одна категорія, вони підлягали ранжуванню. 

За результатами опитування для переважної кількості студентів пріоритетною 

виявилась категорія «навчання». Зокрема, значна більшість студентів-бакалаврів віддала 

перевагу саме цій категорії (73,08%). Друге місце було надано категорії «кар’єра». Варто 

зазначити, щоособливо студенти магістратури надали перевагу цій категорії (79,17%). На 

третьому місціопинилися категорії «знайомства / спілкування» та «подорожі». 
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Водночас, у відповідях на додаткове запитання, яким курсам із іноземної мови 

студенти надали б перевагу, пріоритетність виборів розподілилася наступним чином. Із 174 

виборів, які були зроблені 76 досліджуваними, в 63,16% випадків перевага була 

наданаінтенсивному курсу з розмовної іноземної мови. Тобто попереднє позначення 

категорії «навчання» серед пріоритетних може свідчити пропевне формальне ставлення 

студентів, їх прагматичне налаштування та усвідомлення необхідності виконувати 

навчальніобов’язки. Разом із цим, з оглядом на віддалені мотиви, це може вказувати на 

бажання досліджуваних вивчати іноземну мову з метою спілкування з іншими людьми, 

прагнення поліпшити свої комунікативні здібності.  

Досить популярним виявився курс із іноземної мови за професійним спрямуванням, 

який би обрали 53,95% студентів. Незважаючи на те, щоця дисципліна входить до 

навчального плану, студенти несерйозно ставляться до відвідування цих занять, разом із 

позначенням пріоритетності цього напряму. 

27,63% студентів-бакалаврів зацікавить підготовка з іноземної мови до вступу в 

магістратуру. За загальною вибіркою 26,32% студентів обрали б курс для складання 

міжнародних екзаменів TОЕFL, ІЕLTS, PЕT тощо. 25% опитаних хотіли б пройти бізнес-курс 

з іноземної мови. 15,79% звернули увагу наоснови перекладу текстів за фахом. 13,16% хотіли 

б вивчати другу іноземну мову.Окрім поширених європейських мов (англійська, німецька, 

французька, іспанська), студенти висловили бажання вивчати більш екзотичні мови, такі як 

арабська, турецька, японська, китайська. Найнижчий рівень зацікавленості серед студентів 

викликав курс ділового листування (3,95%). 

В ході дослідження студентам було запропонованооцінити ступінь відповідальності 

щодо успішності оволодіння іноземною мовою. Було виявлено таку закономірність: студенти 

з більш низьким рівнем знань іноземної мови (52,63%) надали зовнішнім факторам. 

Основним визначальним фактором, на думку студентів із різним рівнем володіння 

іноземною мовою, поставала кваліфікованість викладачів. Проте у студентів із середнім або 

вище середнього рівнем знань іноземної мови значно переважали внутрішні чинники – 

важливість виконання додаткових домашніх завдань та вправ, ставлення до мов узагалі та 

частота спілкування з іноземцями.  

Також в рамках методики студенти мали висловити свої побажання щодооптимізації 

процесу викладання іноземної мови. Надані пропозиції можна розподілилися таким чином: 

збільшити кількість годин на навчання; створити групи для спілкування з носіями мови; 

зацікавити студентів у вивченнііноземної мови за рахунок перегляду відео (фільмів, 

трейлерів, кліпів) наіноземній мові. 
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Слід зауважити, що лише 14,47% студентів висловили свої побажання щодо 

покращення процесу викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, в той час як 85,53% 

проявили пасивну позицію та не вважали за потрібне надавати рекомендації. 

У підсумку можна констатувати, що студенти взагалі налаштовані на вивчення 

іноземної мови. Попри позначення навчання та кар’єри як основних визначальних чинників 

студенти, перш за все, орієнтовані не на теоретичний курс, а на розмовні, комунікативні 

напрями. 

В ході дослідження студентам також було запропоновано пройти методику 

В.В. Рижова з метою діагностування мотивації оволодіння іноземною мовою.Загальний 

аналіз анкет у досліджуваних групах показав, що найменша кількість балів була надана 

мотиву уникання неприємностей (51,32% від 100%). Слід зауважити, що мотивація уникання 

неприємностей виявилася найбільш вираженою в студентів магістратури. Такі результати 

можуть свідчити про підвищену стурбованість студентів щодо своєї невизначеності, 

пов’язаної з питаннями працевлаштування. 

Емоційно-ціннісний та мотив «престижу» отримали трохи вищі показники – по 55,26%. 

Ідентифікаційний мотив набрав 56,58% та також постав провідним за результатами тесту для 

студентів-магістрів. 

Комунікативному мотиву досліджуваними надано 60,53%. Досить низькаактуальність 

комунікативного компоненту вказує наознаки формального ставлення до навчання з боку 

студентів, які занижують практичну цінність самої іноземної мови, що полягає у набутті 

навичок спілкування. Зазвичай в ході занять такі студенти більше переваг надають 

виконанню не дискусійних вправ та пошуковій роботі, а завданням із граматики, що в 

більшій мірі нагадує виконання механічної діяльності. 

Більш яскраво вираженими є прагматичний (61,84%), інтелектуально-розвивальний 

(64,47%) та пізнавально-освітній (65,79%) мотиви. Такі результати можуть свідчити про 

зосередженість сучасного студента на зовнішніх факторах у період сесії, наприклад, 

очікуванні матеріальної нагороди у вигляді стипендії в залежності від отриманих оцінок за 

навчальну дисципліну. Зазвичай значна частка рекламних кампаній щодо курсів з іноземної 

мови використовує образи успішного працевлаштування, можливостей подорожей закордон 

тими, хтоволодієіноземною мовою. Однак цей вид мотивації розглядається як зовнішній, 

тобто вважається менш ефективною рушійною силою в навчальній діяльності. 

Найвагомішим виявився мотив обов’язку без особистої значущості, що склав 68,42%. 

Такі дані дозволяють констатувати прогресивні тенденції у проявах незацікавленості з боку 

студентів у вивченнііноземної мови та притаманність перекладати обов’язки на різноманітні 

зовнішні чинники. 
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Для статистичної перевірки значущості відмінностей у показниках студентів рівня 

вищої освіти «бакалаврський» та «магістерський» за допомогою t-критерію Стьюдента було 

обчислено його емпіричні значення.Таким чином, порівняння даних в двох групах виявило 

статистично значущі відмінності за мотивом уникання неприємностей (tемп =2,8; tкр=2,61при 

α=0,01). 

У рамках методики CQ Sеlf-АssеssmеntTооl, спрямованої на визначення рівня 

полікультурної компетенції студентів, були отримані такіоцінки за п’ятьма категоріями. 

1) Показник міри розвитку розуміння культурних розбіжностей таособливостей різних 

культур становив 5,2 балів із максимальних 10. Очевидно, досліджуванівважають власне 

розуміння культурних розбіжностей розвинутим на середньому рівні. 

2) Міра зацікавленості студентів вознайомленні з іншими культурами та налаштування 

на спілкування з представниками інших країн склала7,6 балів. Такі показники вказують на 

високий ступінь зацікавленості досліджуваних у спілкуванні з представниками інших держав 

та культур. 

3) Рівень складності подолання культурного шоку та стресу звикання до нової культури 

студенти оцінили в 6балів. Такі результати свідчать про наявність труднощів, а також про 

відсутність спрямованості ускладнювати ситуацію. 

4) Власні знання культурних цінностей та релігійних вірувань інших країн і культур 

студенти оцінили у 5 балів (середній рівень). 

5) Оцінка важливості знань особливостей інших культур та доцільності їх 

використання в ході спілкування з іноземцями склала 6,1 балів. Зазначене вказує на те, що 

досліджувані не вважаютьнадто важливим ознайомлення з особливостями інших культур та 

доцільність використання цих знань на практиці. 

Для статистичної перевірки значущості відмінностей у показниках досліджуваних груп 

за допомогою t-критерію Стьюдента булообчислено йогоемпіричні значення. Статистично-

значущих відмінностей між показниками студентів І-ІІ курсу рівня вищої освіти 

«бакалаврський» таІ курсів рівня вищої освіти «магістерський» виявлено не було. 

Висновки і перспективи.Дослідження ефективності навчання іноземної мови у 

закладах вищої освіти показало, що студенти в цілому налаштовані на вивчення іноземної 

мови та орієнтовані на комунікативні напрями.Найвагомішим мотивом вивчення іноземної 

мови виявився обов’язок без особистої значущості, що свідчить про перевагу зовнішнього 

виду мотивації як менш ефективної рушійної сили в навчальній діяльності. Також 

констатовано помірні показники розвитку полікультурної компетенції (обмежений рівень 

знань культурних особливостей, недостатнє вміння формувати розуміння образів своєї 
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таінших культур). Відсутність статистично-значущих відмінностей між показниками 

студентів І-ІІ курсу рівня вищої освіти «бакалаврський» та І курсів рівня вищої освіти 

«магістерський» засвідчило необхідність розробки та впровадження нових методів 

організації навчання іноземної мови на першому році навчання у закладах вищої освіти. 

Перспектива подальшоговивченняпроблемиполягає в обґрунтуванні та розробці 

системи педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію мовної компетенції студентів за 

рахунокреалізації особистісно-зорієнтованого навчання іноземної мови у закладах вищої 

освіти. 
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Summary. The purpose of the article is to highlight the results of an empirical study of the effectiveness of 

teaching a foreign language of non-philological profile students. 
The psychodiagnostic tools of the study are: method for determining students’ attitude to foreign languages; 

English grammar test – in order to reveal the level of English grammar (by S.F. Sharkova); test of motives for learning 
a foreign language (by V.V. Ryzhov); CQ Sulfur-Assemmentology Research (by V. Dyné, S. Ang) in order to determine 
the level of development of social and cultural intelligence; methods of mathematical and statistical analysis of data on 
the basis of the package of statistical programs of the IBM SPSS-20 (t-criterion of Student). Research of the 
effectiveness of the existing system of teaching foreign language was conducted on the basis of Zaporizhzhia National 
University. The sample of the study consisted of 76 students of the first and second Bachelor's degree courses (39 
persons) and the first Master’s degree courses (37 persons) of History and Mathematics Faculties. 

Research of the effectiveness of teaching a foreign language in high school has shown that students are 
generally tuned to learn a foreign language and focus on communicative courses. The most important motive for 
studying a foreign language is a duty without personal significance, indicating the superiority of the external form of 
motivation as a less effective driving force in learning activities. It has also been noted moderate indicators of the 
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development of multicultural competence (limited level of knowledge of cultural features, lack of ability to form images 
of their own and other cultures). 

It has been statistically checked the existence of differences in the indicators of respondents of higher 
education levels "Bachelor" and "Master". The lack of statistically significant differences has shown the need to 
develop and implement new methods for organizing the teaching of a foreign language at the first year of study in 
higher education institutions. 

The psychological conditions for the effective organization of teaching foreign language in high school have 
been presented: stimulating the cognitive-educational motivation of students to learn a foreign language; development 
of communicative social skills (socio-cultural intelligence) duringtuition. 

The practical significance and prospect of further study of the problem is to substantiate and develop a system 
of pedagogical measures aimed at optimizing the linguistic competence of students through the implementation of 
personally oriented teaching in high school. 

Keywords: communicative competence, the attitude to the study of foreign languages, the reasons for learning 
a foreign language, social and cultural intelligence. 
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ТОЛЕРАНТНОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 
Анотація. Діяльність представників соціономічних професій взагалі, і психолога зокрема, пов’язано з 

поняттям комунікативної компетентності. У професійному спілкуванні здійснюється взаємний обмін 
діяльностями, інтересами, розвивається система стосунків «суб’єкт-суб’єкт(и)». Професійне спілкування 
психолога повинно бути діалогічним, бо тільки таке спілкування враховує думки всіх учасників. В такому 
випадку діалогічність передбачає толерантність професійного спілкування. Толерантність у професійному 
спілкуванні розуміється, з однієї сторони, як невід’ємна характеристика (показник) професіоналізму та 
зрілості особистості, з іншої сторони, як конструйований у процесі діяльності образ (ідеальна модель), 
виконуючий системотворючу функцію.  

Проведено дослідження психологічних особливостей толерантності майбутніх психологів. Емпіричні 
результати засвідчують, що навчання сприяє розвитку якостей, які є основою толерантності, а саме 
зафіксовано зростання показників за шкалами «Співпраця», «Дружелюбність», та стійкість показників за 
шкалою «Товаристкість». Найбільш вагомими є емпіричні результати отримані на вибірці випускників, адже 
саме вони є свідченням готовності до виконання толерантних професійних функцій. Про те, дані показники є 
недостатніми, і не гарантують їх подальше зростання при виконанні професійних функцій. Отже, протягом 
навчання у ЗВО, потрібно більше звернути увагу на вироблення чітких та міцних навиків співпраці у студентів. 
Це дасть змогу молодим фахівцям бути краще готовим до виконання професійних функцій. Толерантність у 
конфлікті вагома професійна якість практикуючого психолога.  

Ключові слова: професіоналізм, професійне спілкування, толерантне професійне спілкування, діалогічне 
спілкування, готовність до толерантного професійного спілкування.  

 
Вступ. Діяльність представників соціономічних професій типу пов’язано з поняттям 

комунікативної компетентності. Вивчення професійної комунікативної компетентності 

ґрунтуються на дослідженні індивідуальної практичної діяльності. Це означає, що 

професійна діяльність формує і міжособистісні відношення, які не розкриваються: 

прямолінійно, а реалізовуються як імпліцитно притаманні. Професійне спілкування, в першу 

чергу, характеризує виробничі стосунки. У такій комунікації відбувається не тільки взаємо 

обмін думками, діями, уявленнями, ідеями, інтересами тощо, але і розвивається система 

рівних стосунків («суб’єкт-суб’єкт(и)»). Важливо, що професійне спілкування повинно бути 

діалогічним, бо тільки таке спілкування враховує думки всіх учасників. В такому випадку 

діалогічність передбачає толерантність професійного спілкування. Поняття «толерантність у 

спілкуванні»» є міждисциплінарним, тому важливо виділити його специфічні психологічні 

особливості. Толерантність у професійному спілкуванні розуміється, з однієї сторони, як 

невід’ємна характеристика (показник) професіоналізму та зрілості особистості, з іншої 

сторони, як конструйований у процесі діяльності образ (ідеальна модель), виконуючий 

системоутворючу функцію.  
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Постановка проблеми визначається тим, що сьогодні відсутні концепції толерантності 

у професійному спілкуванні. Відсутність чітких класифікацій та їх критеріїв, а також опис 

психологічних механізмів толерантності свідчить про те, що дана проблематика є поки 

недостатньо вивченою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної комунікації 

досліджена прихильниками різних напрямів психології: А. Брудний, Ю. Лотман, Р. 

Ширалієва, Є. Шукурова та ін.  Вагомими є дослідження впливу спілкування на свідомість 

особистості (В. Борєв, А. Деркач, В.А. Кан-Калик, А. Коваленко, О. Леонтьєв, А. Назаретян, 

O. Тихомиров, Ю. Шерковін та ін. В українській психології вагомий внесок у дослідження 

проблеми спілкування зробили Г. Балл, О. Бондаренко, Ж. Вірна, О. Дусавицький, В. 

Клименко, С. Максименко, Ю. Машбиць, М. Савчин, В. Семиченко, Н. Чепелєва та ін. Як 

приклад міждисциплінарного підходу до проблеми спілкування й комунікації можна навести 

роботи філософів (В. Афанасьєва, О. Феофанова, Ю. Шрейдера), філологів (А. Волкова, Ю. 

Лотмана, Я. Пруха), соціологів (А. Тимуша). Проблема толерантності у аналізується також в 

контексті процесуальних аспектів спілкування (В. Лабунская, Л. Рюмшина та ін.) у зв’язку з 

пошуком фундаментальних умов толерантності (Т. Срипкина та ін.) [4]. 

Мета та завдання дослідження. Досліджуючи особливості професійної підготовки 

майбутніх психологів, доцільно визначити стан готовності студентів до майбутнього 

професійно-толерантного спілкування. Отже, мета дослідження – дослідити психологічні 

особливості готовності майбутніх психологів до толерантного спілкування 

Методи дослідження. Нами проведено дослідження толерантності майбутніх 

психологів. У дослідженні взяли участь 100 студентів-психологів денної та заочної форм 

навчання (50 осіб другого курсу та 50 осіб четвертого курсу).  

У процесі вивчення толерантності майбутніх психологів були використані теоретичні 

та емпіричні методи дослідження. Теоретичні: аналіз, узагальнення, порівняння, 

систематизація наукових джерел з проблеми. Емпіричні: методика «Типове реагування на 

конфліктні ситуації» К. Томаса з метою вивчення особливостей конфліктної поведінки 

студентів; методика «Q-сортування» В. Стефансона для дослідження міжособистісних 

стосунків; методика міжособистісних взаємин Т. Лірі для діагностики типу взаємин в 

колективі. Метою емпіричного дослідження було дослідити сформованість психологічних 

властивостей, які є основою толерантності, а саме стилі: у конфлікті - «Співпраця»; у 

поведінці – «Товаристкість»; у спілкуванні – «Дружелюбний» [4]. 

Виклад основного матеріалу. Стати компетентним у професії означає розвинути 

якості особистості, які характеризуються не лише професійними знаннями, тобто стати 

особистістю думка якої є важливою, авторитетною у професійному колі, але і набути навиків 
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професійно-толерантного спілкування. Професійна комунікація організовує і колективну і 

індивідуальну професійну працю. Вкажемо на іншу не менш важливу функцію професійної 

комунікації - пізнання людьми одне одного, тобто функція формування та розвитку між 

особистих відносин. Зазначена функція у психології праці є важливою і складною, але і 

найменш вивченою [3]. 

Навчання у ЗВО характеризується фундаментальною теоретичною підготовкою та 

твердими практичними навиками. Тобто випускник має професійні знання та визначені 

практичні навики. Проте, випускник є психологічно не готовим до виконання виробничих 

функцій, побудови робочих міжособистісних взаємин. Очевидно, що потрібний час для того, 

щоб молодий спеціаліст фахівець зміг практично освоїти нові для себе виробничі функції, і 

ще довший час, щоб навчитися налагоджувати професійно-толерантні стосунки з іншими (з 

клієнтами, з колегами, з керівництвом тощо) [2]. За результатами соціологічного опитування, 

тільки маленька частина випускників (близько 11%) володіє достатнім рівнем розвитку 

професійного спілкування. Освоєння професії молодими спеціалістами ґрунтується, в першу 

чергу, на перебудові професійно-ціннісних орієнтацій, формуванні власних умінь, навичок, 

стилів діяльності, і відповідно набуттям власного досвіду практичної діяльності тощо. Як 

зазначав Б. Г. Ананьєв, з’єднання знань з досвідом належить до найбільш важливих умов 

формування людини як суб’єкта діяльності, постійного вдосконалення її майстерності у 

певній сфері діяльності. Про те, як доводять реалії, цього недостатньо. Необхідно, щоб 

фахівець був комунікативно компетентним, тобто мав систему здібностей спілкування. Адже 

професійні знання можуть бути реалізовані тільки засобами професійного спілкування. На 

жаль, цьому навику не вчать при професійній підготовці. Отже, професійна підготовленість 

— це складний і надзвичайно важливий процес, який повинен включати і комунікативну 

готовність [1].  

У професійному спілкуванні реалізовується активність всіх його учасників, тобто 

професійне спілкування є діалогічним. Спілкування припускає, за словами 

К.С. Станіславського, «зустрічний струмінь», кожний акт якого виступає як акт сполучення 

дії учасників, об’єднання в щось ціле, яке володіє новими якостями, не такими, як у його 

учасників. «Одиницями» спілкування є цикли, в яких відображаються відношення позицій, 

установок, точок зору кожного з партнерів, де переплітаються прямі і зворотні зв’язки у 

потоці інформації, що між ними циркулює. Так, «одиницею» мови, на думку М. М. Бахтіна, є 

«двоголосе слово».  

В діалозі «сходяться два розуміння, дві точки зору, два рівноцінних голоси; в 

двоголосому слові, в репліці діалогу чуже слово так або інакше враховується, на нього 

реагують або його передбачають, воно переосмислюється або переоцінюється і тощо» 
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...Реальною одиницею мови, пише М. М. Бахтін, є «не ізольоване одиничне монологічне 

висловлювання, а взаємодія принаймні двох висловлювань, тобто діалог».  

Професійне діалогічне спілкування ґрунтується на толерантності. Толерантність у 

спілкуванні допомагає вислухати, зрозуміти, переконати, сприйняти. Саме толерантність 

характеризує фахівця соціономічної сфери як особистість стійку до емоційних викликів, 

конфліктів, забезпечує ту фундаментальну основу, на якій можна сформувати різні форми 

продуктивної взаємодії між людьми. Толерантність у професійному спілкуванні надзвичайно 

актуальна для психологів практиків. Адже у роботі з клієнтами потрібно виявляти терпіння, 

стриманість, стійкість до емоційних виявів клієнта [2]. Ми опитали психологів зі стажем 

роботи понад десять років про те, які особливості вони вважають є основними для 

толерантності у спілкуванні. Більшість з опитаних (77%) вказали на те, що толерантний 

психолог повинен виявляти до клієнта товариський, дружелюбний стиль спілкування, мати 

навик співпраці у складних життєвих ситуаціях.  

Отже, толерантність забезпечує успіх адаптації до професії, до соціального оточення 

завдяки тому, що людина у спілкуванні переконана: інші як і вона, можуть мати свою 

позицію, мають здатність бачити факти по-своєму, враховуючи різні обставини. 

Нами проведено емпіричне дослідження майбутніх психологів (студентів другого та 

четвертого курсу). У дослідженні ми прагнули визначити готовність майбутніх фахівців до 

толерантної майбутньої роботи. Ми передбачали, що толерантний у спілкуванні з клієнтом 

психолог, виявляє стиль у: конфлікті - «Спіпрацю»; поведінці – «Товаристкість»; спілкуванні 

– «Дружелюбний».  

Будь-яка професійна діяльність характеризується конфліктами. Майбутніх фахівців 

важливо навчити як працювати у конфлікті. Доведено, що оптимальним стилем поведінки у 

конфлікті є «Співпраця». Такий стиль відображає активну роботу щодо розв’язання 

проблеми, прагнення максимально задовольнити інтереси всіх зацікавлених сторін. Такий 

стиль вимагає не тільки багато часу, але і великих зусиль, терпіння та толерантності.  

Психолог повинен проявляти товариськість до клієнта. Саме цей стиль у поведінці та 

спілкуванні допоможе клієнту довіритися, знайти порозуміння. Тенденція до товариськості 

свідчить про контактність, прагнення створювати емоційні зв’язки як у своїй групі, так і за її 

межами.  

Вияв дружелюбності до клієнта означає готовність до сприймання та готовність до 

роботи з особистістю. Дружелюбний тип притаманний людям які люб’язні з усіма, 

орієнтовані на прийняття і соціальне схвалення, прагнуть задовольнити вимоги всіх, «бути 

хорошим» для всіх без урахування ситуації, прагнуть до цілей мікрогруп мають розвинені 

механізми витіснення і придушення. 
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 З метою вивчення особливостей конфліктної поведінки студентів –психологів нами 

використано методику «Типове реагування на конфліктні ситуації» К. Томаса. Результати 

дослідження узагальнено в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Результати дослідження за методикою 

«Типове реагування на конфліктні ситуації» (К. Томас) 
 

Шкали Показники  
2 курс 4 курс 

Конкуренція  19% 27% 
Пристосування  26% 19% 
Компроміс 26% 20% 
Уникнення  9% 10% 
Співпраця  20% 24% 

 

Аналіз отриманих у результаті дослідження результатів продемонстрував наступне. 

Для другокурсників виділимо наступні психологічні особливості. Найбільш прийнятими 

способами поведінки реагування в конфлікті для студентів є: «Пристосування» (26%) та 

«Компроміс» (26%). Особистість, яка обирає пристосування, діє спільно з іншою людиною, 

не намагаючись відстоювати власні інтереси. Використовуючи компроміс, індивід 

поступається власними інтересами. Компроміс часто є вдалим відступом. Досить значний 

відсоток студентів другого курсу (20%) обрали співпрацю: такі студенти беруть активну 

участь у вирішенні конфлікту, але при цьому намагаються співпрацювати з іншими.  

Для випускників виділимо наступні психологічні особливості. Найбільш прийнятими 

способами поведінки реагування в конфлікті є: «Конкуренція» (27%) та «Співпраця» (24%). 

Стиль конкуренції застосовують зазвичай студенти активні та схильні до вирішення 

конфліктів шляхом, який видається їм найзручнішим. Така особистість здатна приймати 

вольові рішення. Цей стиль поведінки у конфліктній ситуації може створити особистості, яка 

його застосовує, певний авторитет, але лише в тому разі, коли він дасть позитивний 

результат. Стиль «Співпраця» характерний для активних особистостей, які прагнуть 

вирішити конфліктну ситуацію задовольняючи і свої інтереси і інтереси іншого. Також 

значний відсоток студентів четвертого курсу (20%) обрали компроміс. Стиль компромісу 

полягає в тому, що кожна із сторін поступається частиною своїх інтересів, очікуючи того 

самого від іншої сторони. Компроміс дає змогу зберегти стосунки та задовольнити хоча б 

частину інтересів.  

Узагальнивши отримані результати зазначимо, що студенти-випускники обрали такі 

стилі поведінки у конфлікті («Конкуренція», «Співпраця»), які не демонструють студенти-

початківці («Пристосування», «Компроміс»). Вважаємо, що ці показники демонструють те, 
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що випускники більш готові до виконання професійних обов’язків. Вважаємо це наслідком 

того, що психологи випускники мають глибокі знання з психології та вміють обирати 

толерантний стиль поведінки в залежності від конфліктної ситуації. Найменший показник в 

обох групах належить стилю «Уникнення» (9% - студенти 2 – го курсу та 10% - 4-го курсу). 

Це свідчить про те, що майбутні психологи у конфліктній ситуації не ухиляються від 

вирішення проблеми або конфлікту, а навпаки відстоюють власні інтереси та співпрацюють з 

іншими з метою вирішення проблеми.  

Здатність ефективно вирішувати конфліктні ситуації вкрай потрібна сучасному 

фахівцеві для реалізації професійної діяльності в конфліктогенному середовищі для 

перетворення його з метою попередження негативних конфліктів, щоб бути готовим до 

оптимального виходу з професійних особистісних криз, як бар’єрів на шляху до професійної 

культури, стимулювання особистісно-професійного зростання. Професійне навчання ЗВО 

сприяє формуванню толерантного стилю поведінки у конфліктній ситуації, який враховує і 

інтереси іншого, але і відстоює власні потреби [2]. Про те, емпіричні результати 

підтверджують, що на жаль, цей стиль не є домінантним у поведінці студентів, навіть 

випускників. Отже, протягом навчання у вузі, потрібно більше звернути увагу на вироблення 

чітких та міцних навиків співпраці у студентів. Це дасть змогу молодим фахівцям бути 

краще готовим до виконання професійних функцій. Толерантність у конфлікті вагома 

професійна якість практикуючого психолога.  

Для дослідження міжособистісних стосунків використано методику «Q-сортування» 

В.  Стефансона. За даною методикою визначено основні тенденції поведінки людини в 

реальній групі. Результати узагальнено в таблиці 2  

Таблиця 2. 

Результати діагностики за методикою «Q-сортування» В. Стефансона 

Шкали 
Показники 

2 курс 4 курс 

Залежність 22% 11% 

Незалежність 11% 22% 

Товариськість 22% 22% 

Нетовариськість 12% 11% 

Прийняття боротьби 11% 28% 

Уникнення боротьби 23% 11% 
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Аналіз отриманих у результаті дослідження результатів продемонстрував наступне. 

Для психологів, які знаходяться на етапі первинної професіоналізації виділимо наступні 

психологічні особливості. Найбільш вираженою тенденцією поведінки виявилась тенденція – 

«Уникнення боротьби» (23%). Тенденція до уникнення боротьби демонструє прагнення 

втекти від взаємодії, зберегти нейтралітет у групових спорах і конфліктах, схильність до 

компромісних рішень. Трохи менший показник тенденції «Залежність» та «Товариськість» 

(22%). Тенденція до залежності визначена як внутрішнє прагнення індивіда до прийняття 

групових стандартів і цінностей: соціальних і морально-етичних. Товаристкість, яка є одним 

із критеріїв толерантності, демонструє прагнення до особистості про контактність, до 

створення емоційних зв’язків. Найменший показник отримали тенденції «Незалежність» та 

«Прийняття боротьби» (11%). Тенденція до незалежності свідчить про схильність уникати 

взаємодії, зберігати нейтралітет у суперечках і конфліктах. Тенденція до «Боротьби» – 

активне прагнення особистості брати участь у груповому житті, домагатися більш високого 

статусу в системі міжособистісних взаємин. 

Для випускників виділимо наступні психологічні особливості. Найбільш виражений 

показник є за тенденцією «Прийняття боротьби» (28%). Прийняття боротьби свідчать, що 

особистість прагне брати участь в груповому житті та домагатися більш високого статусу в 

системі міжособистісних взаємин. Такі люди, за звичай, досягають великих здобутків у своїй 

професійній діяльності, а також прагнуть бути лідерами в групі. За результатами отриманих 

даних виявилось, що найменший відсотковий показник у тенденцій «Залежність», 

«Нетовариськість» та «Уникнення боротьби».  

Порівняння отриманих даних дозволяє зробити висновок, що студенти початківці та 

випускники демонструють однакові показники тенденції до «Товариськості» (22%). Така 

тенденція свідчить про те, що майбутні психологи вміють бути толерантними у спілкуванні, 

створювати позитивні емоційні зв’язки, йти на контакт з іншими, - це основа професійного 

спілкування, яку повинен мати практикуючий психолог. Про те, дана тенденція не є 

домінуючою. Це не відповідає вимогам сучасної професійної підготовки майбутніх 

психологів. Підготовка психологів повинна формувати навики толерантного товаристського 

спілкування з клієнтами. Відмітимо і відмінності у результатах отриманих при 

діагностуванні випускників та другокурсників. Наприклад, тенденція до залежності: у 

студентів другого курсу виражена достатньо сильно (22%), а в студентів випускників є слабо 

вираженою (11%). Це свідчить про те, що у другокурсники прагнуть до прийняття групових 

стандартів і цінностей. Випускники ж, навпаки,  приймають самостійно відповідальні 

рішення, схильні до ризику, не бояться втілювати нові ідеї без схвалення оточуючих. 

Відмінними є і результати показників тенденції до «Прийняття боротьби»: високі показники 
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демонструють випускники (28%) та низькі показники у другокурсників (11%). Це свідчить 

про те, що студенти випускники прагнуть отримати більш високий статус в системі 

міжособистісних взаємин, хочуть бути лідерами, проте адекватно реагують на конфліктні 

ситуації. Найменш виражений відсотковий показник в обох групах у тенденції до 

«Нетовариськості». 

Отримані емпіричні результати були доповнені результатами методики 

міжособистісних взаємин Т. Лірі. Дана методика була використана для виявлення певного 

типу взаємин в колективі (таблиця 3). 

Таблиця 3. 

Результати дослідження за методикою 

«Діагностика міжособистісних взаємин» (Т. Лірі) 

Шкали 
Показники 

2 курс 4 курс 

Авторитарний 14% 14% 

Егоїстичний 15% 9% 

Агресивний 8% 9% 

Підозрілий 8% 8% 

Покірний 15% 13% 

Залежний 15% 13% 

Дружелюбний 13% 16% 

Альтруїстичний 13% 18% 

 

Аналіз отриманих за зазначеною методикою результатів дозволив виокремити 

психологічні особливості для другокурсників та випускників. А саме. Для психологів, які 

знаходяться на етапі первинної професіоналізації виділимо наступне. На більш рівномірний 

розподіл за всіма шакалами. Це є свідченням того, що ще не сформовані чіткі комунікативні 

установки, ще не сформувався чіткий індивідуальний стиль спілкування. Найбільш 

прийнятними типами взаємин в колективі є: «Егоїстичний» (15%), «Покірний» (15%) та 

«Залежний» (15%). Трохи менший відсотковий показник виявився для типу «Авторитарний» 

- 14%, «Дружелюбний» - 13% та «Альтруїстичний» - 13%. Нас цікавив показник за шкалою 

«Дружелюбність», саме він є основою толерантного спілкування. Вважаємо вияв даного 

показника є не відповідає вимогам сьогодення. Хоча даний показник є важливим для всіх 

представників соціономічних професій взагалі і психологів зокрема. «Агресивний» (8%) та 

«Підозрілий» (8%) –  найменш виражені у даній групі.  Агресивний тип характеризується 
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завзятістю, наполегливістю, впертістю, а також жорстокістю і ворожістю по відношенню до 

оточуючих. Люди, яким притаманний підозрілий тип, постійно скаржаться, схильні до 

сумніву в усьому, невпевнені в собі а також замкнуті. Так як дані типи виявились в малої 

кількості студентів, то можна говорити, що ці типи взаємин не притаманні для психологів 

другого курсу. 

Для психологів-випускників найбільш виражений тип взаємин у колективі це – 

«Альтруїстичний» (18%). Така людина завжди приносить у жертву свої інтереси, прагне 

допомогти і співчувати всім, нав'язлива у своїй допомозі і занадто активний по відношенню 

до оточуючих, приймає на себе відповідальність за інших. Трохи менше студентів вибрали 

тип «Дружелюбний» (16%). Позитивним є те, що виявлено було позитивну динаміку даного 

показника у порівнянні з початківцями. Такі студенти характеризуються всіма показниками 

толерантності, а саме: схильністю до співпраці, кооперацією, гнучкістю і компромісом при 

вирішенні проблем і в конфліктних ситуаціях. Такі студенти прагнуть бути в згоді з думкою 

оточуючих, свідомо конформні, прагнуть допомагати, відчувати себе в центрі уваги, 

заслужити визнання і любов, товариські, проявляють теплоту і дружелюбність у відносинах. 

У відсотковому значенні 13% та 14% виражені такі типи взаємин як: «Авторитарний», 

«Покірний», «Залежний». Вважаємо, що це є достатньо високими показниками для 

випускників. Адже,  ці шкали свідчать про не готовність таких студентів до виконання своїх 

професійних обов’язків. Авторитарна особистість всіх наставляє, повчає, у всьому прагне 

покладатися на свою думку, не вміє приймати поради інших. Покірна - слухняно і чесно 

виконує свої обов’язки, емоційно стримана. Залежний тип – конформний, м’який, очікує 

допомоги і порад, довірливий, схильний до захоплення оточуючими, ввічливий. Найменш 

виражені відсоткові показники «Егоїстичний» (9%), «Агресивний» (9%) та «Підозрілий» 

(8%). Ці типи характерні для людей, які труднощі перекладають на оточуючих, 

самовдоволені, зарозумілі, схильні до суперництва. Також схильні у всьому звинувачувати 

оточуючих, критичні, нетовариські, відчувають труднощі в інтерперсональних контактах 

через невпевненість в собі.  

Порівняння отриманих емпіричних результатів свідчить про те, що стиль спілкування, 

який є основою толерантності демонструє позитивну динаміку, але не можемо констатувати, 

що ці установки є стійкими і відповідають вимогам професії. Для студентів другого курсу 

переважає покірний та залежний тип взаємин. Це може бути ознакою того, що більшість 

другокурсників ще не проявили себе в колективі та схильні підпорядковуватися сильнішому. 

Щоб показати свої знання з предметів вони слухняно та чесно виконують всі завдання. 

Також більшість студентів схильні до захоплення оточуючими, не вміють проявити опір, 

щиро вважають, що інші завжди праві. Випускники демонструють більш виражені типи 
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альтруїстичний (18%) та дружелюбний (16%). Студентам, яким притаманний альтруїстичний 

тип прагнуть допомогти та співчувати іншим, емоційне ставлення до людей проявляють у 

співчутті, симпатії, турботі, ласці, вміють підбадьорити і заспокоїти оточуючих, 

безкорисливі та чуйні. Ці характеристики стануть невід’ємним елементом у роботі 

майбутнього психолога, а також допоможуть проявити себе у професійній діяльності та бути 

досвідченим фахівцем. Дружелюбний тип характеризується тим, що студент-психолог 

прагне бути в згоді з думкою оточуючих, діє за правилами і принципами «хорошого тону»  у 

відносинах з людьми, ініціативний ентузіаст в досягненні цілей групи, прагне допомагати, 

відчувати себе в центрі уваги, заслужити визнання і любов, товариський, проявляє теплоту і 

дружелюбність у відносинах. Студенти – початківці і випускники демонструють одинакові 

показники за шкалами «Підозрілий» (8%). Так як цей тип не виражений, то можна говорити, 

що такі характеристики як підозрілість, образливість, критичність, нетовариськість, - 

студентам психологам не властиві. 

Висновки і перспективи. Діяльність представників соціономічних професій взагалі, і 

психолога зокрема, пов’язано з поняттям комунікативної компетентності. У професійному 

спілкуванні здійснюється взаємний обмін діяльностями, інтересами, розвивається система 

стосунків «суб’єкт-суб’єкт(и)». Професійне спілкування психолога повинно бути 

діалогічним, бо тільки таке спілкування враховує думки всіх учасників. В такому випадку 

діалогічність передбачає толерантність професійного спілкування. Толерантність у 

професійному спілкуванні розуміється, з однієї сторони, як невід’ємна характеристика 

(показник) професіоналізму та зрілості особистості, з іншої сторони, як конструйований у 

процесі діяльності образ (ідеальна модель), виконуючий системотворючу функцію.  

Проведено дослідження психологічних особливостей толерантності майбутніх 

психологів. У дослідженні взяли участь 100  студентів-психологів денної та заочної форм 

навчання (50 осіб другого курсу та 50 осіб четвертого курсу). У дослідженні ми прагнули 

визначити готовність майбутніх фахівців до толерантної майбутньої роботи. Ми 

передбачали, що толерантний у спілкуванні з клієнтом психолог, виявляє стиль у: конфлікті - 

«Співпрацю»; поведінці – «Товаристкість»; спілкуванні – «Дружелюбний».  

Емпіричні результати засвідчують, що навчання сприяє розвитку якостей, які є 

основою толерантності, а саме зафіксовано зростання показників за шкалами «Співпраця», 

«Дружелюбність», та стійкість показників за шкалою «Товаристкість».  

Найбільш вагомими є емпіричні результати отримані на вибірці випускників, адже саме 

вони є свідченням готовності до виконання толерантних професійних функцій. 

Про те, дані показники є недостатніми, і не гарантують їх подальше зростання при 

виконанні професійних функцій. Отже, протягом навчання у ЗВО, потрібно більше звернути 
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увагу на вироблення чітких та міцних навиків співпраці у студентів. Це дасть змогу молодим 

фахівцям бути краще готовим до виконання професійних функцій. Толерантність у конфлікті 

вагома професійна якість практикуючого психолога.  
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Summary. The activities of representatives of social and economic occupations in general, and psychologists in 

particular, are connected with the notion of communicative competence. In professional communication, mutual 
exchange of activities and interests is carried out, the system of relations "subject-subject (s)" develops. Professional 
communication of a psychologist should be dialogical, because only such communication takes into account the 
opinions of all participants. In this case, dialogue provides  the tolerance of professional communication. Tolerance in 
professional communication is understood, on the one hand, as an indispensable characteristic (indicator) of 
professionalism and maturity of the individual, on the other hand, as the image (ideal model) constructed in the process 
of activity, performing the system-forming function.                     

The research of psychological peculiarities of tolerance of future psychologists has been conducted. Empirical 
results indicate that learning contributes to the development of the qualities that are the basis of tolerance, namely, the 
growth of indicators on the "Cooperation", "Friendly" and "Commodity" scores indicators has been recorded. The most 
significant are the empirical results obtained in the sample of graduates, because they are evidence of readiness to 
perform tolerant professional functions. The fact that these figures are insufficient and do not guarantee their further 
growth in the performance of professional functions. Consequently, when studying in an higher educational 
establisnment, you need to pay more attention to developing clear and strong student collaboration skills. This will 
enable young professionals to be better prepared to perform professional functions. Tolerance in the conflict is a 
significant professional quality of a practicing psychologist. 

Key words: professionalism, professional communication, tolerant professional communication, dialogical 
communication, readiness for tolerant professional communication. 
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Анотація. Стаття  присвячена теоретичному аналізу та емпіричному дослідженні творчого 
потенціалу майбутнього вчителя за допомогою методик:«Ваш творчий потенціал»(А.Н.Лук) та « 
Діагностика  особистісних  творчих здібностей» (Є.Є.Тунік ).За результатами дослідження зроблений 
висновок, що студентам притаманний середній творчий потенціал, вони є схильними до ризику та 
допитливості, мають середній рівень мотивації до успіху, і дані рекомендації студентам для розвитку 
творчого потенціалу. 

Ключові слова: творчість, потенціал вчителя, творча діяльність, творча особистість, 
майстерність педагога. 

 
Постановка проблеми. Актуальність проблеми розвитку творчої особистості 

педагога визначена завданнями національної педагогічної освіти, яка покликана формувати 

вчителя, здатного розвивати особистість дитини, зорієнтованого на особистісний та 

професійний саморозвиток і готового працювати творчо. Тому одним з головних завдань 

сучасного вищого навчального закладу є розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів, 

виховання їх як творчої, духовно збагаченої особистості. 

Творчий потенціал вчителя розуміється дослідниками як невід’ємна складова частина 

сукупної культури фахівця, що вміщує наявні та потенційні здатності й можливості до 

створення чогось нового або перетворення пізнаного, як відкритість особистості до змін та 

самовдосконалення. Одночасно творчий потенціал вчителя виступає провідним чинником 

урізноманітнення та розвитку сукупної професійної культури педагога. 

Тому, можна вважати, що й творчий потенціал вчителя як професіонала формується і 

розвивається в межах вищої освіти та збагачується в практичній діяльності. Проблема 

творчого потенціалу вчителя залишається актуальною та вимагає подальшого її вивчення у 

процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчий потенціал студентів майбутніх 

педагогів розглядається як обов'язкова внутрішня структура сучасного фахівця, що дозволяє 

не тільки домогтися компетентності та успішності в педагогічній діяльності, але й стати 

соціально значущою затребуваною особистістю. Специфіка педагогічної творчості вчителя 

розглянута в роботах В.І. Загвязинського, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кичук, Л.М. Лузіної, 

М.Д. Нікандрова, М.М. Поташника та інших. [2, 3, 4, 5.] 
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У результаті аналізу наукових праць вище перелічених дослідників, виділяємо такі 

специфічні риси педагогічної творчості вчителя: 

• співтворчий характер щодо суб'єкта-об'єкта педагогічної діяльності; 

• можливість суб'єктивної новизни й оригінальності процесу і результату; 

• обмеженість творчої діяльності педагога часом; 

• вплив на педагогічну творчість учителя багатьох факторів, які важко 

передбачити.[5]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури приводить до висновку, що рівень творчої 

діяльності педагога, визначається, як правило, залежно від того чи іншого конкретного 

напряму його педагогічної діяльності. Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя у 

процесі навчання у вузі є важливою умовою формування творчої особистості . 

Центральною ланкою розвиваючого навчання є створення оптимальних умов для 

розвитку загальних навчальних здібностей учнів і їхнього творчого потенціалу. У зв'язку з 

цим перед кожним вчителем стоїть завдання виявити, закріпити у школярів прагнення і потяг 

до творчого самовираження, а також створити всі необхідні умови для їхнього подальшого 

розвитку. 

Виховання творчої особистості учня неможливе без права вчителя на власну 

творчість, на пошуки своєї технології, методів вирішення, яка відповідає його особистісним 

якостям. Творчий потенціал має дві сторони: творчість самого організатора навчально-

виховного процесу вчителя і творчість учнів як необхідна умова удосконалення вчителя і 

розвитку творчих можливостей дітей. Педагог як суб'єкт педагогічної творчості повинен 

бути сформований як творча особистість. 

На основі аналізу досліджень Ю.П. Азарова, Ю.К. Бабанського, О.О. Бодальова, 

В.І. Загвязінського, В.О. Кан-Калика, Н.В. Кичук, Н.В. Кузьміної, Л.М. Лузіної, 

М.Д. Нікандрова, М.М. Поташника, В.О. Сластьоніна, Р.Х. Шакурова та ін. можна 

сформулювати найважливіші якості вчителя, що сприяють успішній творчій діяльності: 

- здатність до нестандартного рішення; 

- пошуково-проблемний стиль мислення; 

- уміння створювати проблемні, нестандартні навчальні і виховні ситуації; 

- оригінальність у всіх сферах своєї діяльності; 

- творча фантазія, розвинена уява; 

- специфічні особистісні якості (сміливість, готовність до ризику, винахідливість, 

цілеспрямованість, оптимізм, ентузіазм, настирливість, упевненість, інтуїтивне відчуття 

нового та оригінального та ін..). [4,5.] 
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Творчий потенціал вчителя розуміється вченими як невід’ємна складова частина 

сукупної культури фахівця, що вміщує наявні та потенційні здатності й можливості до 

створення чогось нового або перетворення пізнаного, як відкритість особистості до змін та 

самовдосконалення. Одночасно творчий потенціал вчителя виступає провідним чинником 

урізноманітнення та розвитку сукупної професійної культури педагога. Тому, можна 

вважати, що й творчий потенціал вчителя як професіонала формується і розвивається в 

межах вищої освіти та збагачується в практичній діяльності. Проблема творчого потенціалу 

вчителя залишається актуальною та вимагає подальшого її вивчення у процесі професійної 

підготовки майбутнього вчителя. 

На сучасному етапі в навчальних закладах створюються сприятливі умови для 

розвитку педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності 

навчально-виховного процесу. Усе це ставить принципово нові вимоги перед керівниками 

щодо розвитку творчого потенціалу педагогічних колективів взагалі і кожного вчителя 

зокрема.  

На теперішній час існує два наукових підходи до керівництва творчими процесами: 

оволодіння алгоритмами творчого процесу й побудова відповідних моделей різноманітних 

творчих рішень і створення найсприятливіших умов для творчої діяльності педагогів. У 

практиці керівництва загальноосвітньою школою і школою нового типу ці два процеси йдуть 

поруч у діалектичній єдності і взаємодії. [1,5.] 

Творчий потенціал майбутнього педагога є умовою формування педагогічної 

майстерності. Педагогічну майстерність можна розглядати як певний вияв викладачем свого 

«Я» в педагогічній діяльності. Безперечно, наслідки діяльності будь-якого майстра 

відбиваються в її результатах. Отже, суттєвим і головним показником його майстерності є 

всебічний розвиток його вихованців. 

Основними критеріями майстерності педагога виступають такі ознаки його 

діяльності: 

- доцільність (за спрямованістю); 

- ефективність (за результатами); 

- гуманність, демократичність і діалогічність (за характером спілкування); 

- оптимальність (у виборі змісту і засобів); 

- творчість чи оригінальність (за змістом діяльності); 

- науковість (за змістом матеріалу, що викладається, і  за  характером  діяльності). [2] 

Творчий потенціал будь-якої людини, зокрема і вчителя, характеризується низкою 

особливостей особистості, які називають ознаками творчої людини. При цьому автори 
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пропонують різні групи таких ознак. Узагальнивши зазначені ознаки, класифікуємо їх таким 

чином:  

– здатність особистості визначати і формулювати суперечності, ставити під сумнів те, 

що на перший погляд здається очевидним, уникати поверхневих формулювань;  

– уміння усвідомити проблему і в той же час абстрагуватись від реальності, побачити 

перспективу;  

– здатність відмовитись від наслідування авторитетів;  

– уміння побачити відомий об'єкт у новому контексті;  

– готовність відмовитися від алгоритмічності та альтернативності суджень, відійти від 

звичної життєвої рівноваги й стійкості задля невизначеності та пошуку [3,5.] 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури, стан вирішення 

цієї проблеми в практиці роботи загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, дозволили визначити 

такі основні педагогічні умови, які сприяють творчій діяльності, самореалізації особистості 

вчителя: 

• забезпечення можливості реалізації вчителем своїх здібностей у найважливішій 

сфері його життєдіяльності - трудовій, а саме: у навчально-виховному процесі, у 

пізнавальній роботі з учнями, у системі підвищення кваліфікації з метою самоутвердження 

вчителя, розвитку в нього почуття самоповаги;  

• детальне вивчення найбільш значущих для вчителів видів громадської діяльності і 

сприяння вияву особистості кожного вчителя у певному виді громадської діяльності для його 

самовизначення, самоутвердження й самореалізації через них; 

• створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного клімату в 

колективі; 

• утвердження в колективі демократичного стилю спілкування, свободи критики, 

творчих дискусій; 

• забезпечення вільного часу вчителя (реалізація у практичній діяльності ідей 

інтенсифікації праці, оптимізації навчально-виховного процесу, наукової організації праці) з 

метою створення умов для самореалізації особистості вчителя на дозвіллі, підвищення його 

загальної культури; 

• своєчасна позитивна оцінка діяльності вчителя для розвитку в нього почуття 

задоволення; 

• уміння керівника помічати, розвивати й цінувати неповторну творчу 

індивідуальність кожного вчителя.[2,3.] 

164 
 



Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 

Формування творчого потенціалу фахівця залежить від систематичної послідовної 

участі студентів у нестандартній діяльності, накопичення досвіду творчої роботи, 

формування творчих умінь та навичок (бачення нових функцій відомого об’єкта, 

застосування ефективних способів діяльності в новій ситуації, комбінування відомих 

способів діяльності в нові, пошук альтернативних способів діяльності, визначення 

принципово нових підходів до розв’язання завдання.) Тому оволодіння практичними 

вміннями, що розглядаються як характеристики творчого потенціалу особистості 

майбутнього фахівця, і формування готовності до творчої професійної діяльності є основою 

для якісної освіти сучасного педагога. 

Мета статті полягає у теоретичному аналізі, емпіричному дослідженні та виявленні 

рівня творчих здібностей майбутніх педагогів. 

Результати дослідження. В дослідженні були використані методики для визначення 

творчого потенціалу майбутніх педагогів - «Ваш творчий потенціал» (А.Н.Лук), 

«Діагностика особистісних творчих здібностей» (Є.Є.Тунік). Методика «Ваш творчий 

потенціал» містить шкали на визначення значного, середнього та маловираженого творчого 

потенціалу.[1.] 

Аналіз результатів дозволив визначити рівень творчого потенціалу студентів 2 та 4 

курсів і межі їхньої допитливості. Для наочного представлення результатів рівня творчого 

потенціалу студентів було  побудовано діаграму ( Рис. 1). 

 
Рис.1.Показники рівня творчого потенціалу студентів (%) 

 
Середній потенціал  є найбільш поширеним. Це свідчить про те, що 84% студентів як 

2 так і 4 курсів  володіють частиною якостей, які дозволяють їм займатися творчістю, але 

заважають буденні проблеми. Однак не настільки, щоб вони не могли себе виявити як творчі 

особистості. Для них корисно знати, яких саме якостей їм бракує, щоб спробувати набути їх. 
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А от слабо вираженого потенціалу зовсім немає у 2 курсу та лише є у двох людей (4%) 

4 курсу. Це нам говорить про те, що студенти таки оцінюють свої можливості, вірять у власні 

сили, усвідомлюють  свої слабкості і долають їх. 

Також є схожими показники і значного потенціалу. Він складає 16 % у другого курсу 

та 12 % у 4 курсу. Це не високий результат, але все таки є такі студенти, які шукають багатий 

вибір тем для творчості. Тому їм потрібно скористатися цими здібностями і втілити їх у 

справу, і їм стануть доступними усі види творчості. 

Ще однією з методик, які використовувалась у дослідженні є «Діагностика 

особистісних творчих здібностей» (Є.Є.Тунік). [1] 

 Під час оцінки даних опитувальника використовуються чотири фактори, що тісно 

корелюють із творчими проявами особистості. Вони включають: «Допитливість» (Д), «Уяву» 

(У), «Складність» (С) і «Схильність до ризику» (Р). Для наочного представлення рівнів 

творчих здібностей у групах було побудовано діаграму (Рис.2.). 

 
Рис. 2. Показники рівня особистісних творчих здібностей 

 
Отже, за наведеними результатами можна зробити такі висновки: Студенти 2 курсу 

«Початкова освіта» отримали найбільший показник за шкалою «Схильність до ризику». Це 

свідчить про те, що такі студенти будуть відстоювати свої ідеї, не звертаючи уваги на 

реакцію інших; ставити перед собою високі цілі й будуть намагатися їх досягти; допускають 

для себе можливість помилок; люблять вивчати нові ідеї та не піддаються чужому впливу; у 

них не виникає занепокоєння, коли одногрупники, учителі або батьки виражають своє 

несхвалення; воліють  мати шанс ризикнути, щоб довідатися, що із цього вийде.  

А найнижчий показник отримано за шкалою «Уява». Це говорить про те, що в них не 

дуже виражена уява: не уявляють, як  будуть вирішувати проблему; зовсім не дивуються із 

приводу різних ідей і подій. 
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При узагальненні результатів дослідження особистісних творчих здібностей студентів 

4 курсу «Англійська філологія» найбільший показник отримано за шкалою «Допитливість». 

Це свідчить про те, що такі студенти із вираженою допитливістю найчастіше всіх 

цікавляться усім, їм подобається вивчати будову механізмів, вони постійно шукають нові 

шляхи (способи) мислення, люблять вивчати нові  ідеї, шукають різні можливості рішення 

завдань, вивчають підручники,  ігри, карти, картини й т.д., щоб пізнати якнайбільше . 

Також у таблиці наведено загальний рівень особистісних творчих здібностей, їх 

сумарну оцінку у відсотках (%), де можна побачити що студенти 2 курсу мають 40,9 %, 4 

курсу - 45%  творчих здібностей, які демонструють сильні сторони студентів. Але судячи з 

показників, які нижче середнього, їм потрібно займатись вдосконаленням допитливості, уяви 

та складності. Творчий розвиток майбутнього фахівця забезпечується засобами навчально-

виховної діяльності. 

Отже, за проведеними методиками у 2 курсу спеціальності «Початкова освіта» та 

4 курсу «Англійська філологія» можна зробити наступні висновки: що у студентів 

спостерігається середній творчий потенціал а саме 84 %, тобто вони все таки володіють 

частиною якостей, які дозволяють їм займатися творчістю і прагнути до покращення 

педагогічної майстерності. Також прослідковується, що серед другокурсників зовсім немає 

студентів які мають слабо виражений творчий потенціал., а в четвертокурсників це лише   

4%. Тому при порівнянні можна сказати, що все таки студенти обох груп усвідомлюють свої 

слабкості та з успіхом стараються їх долати для досягнення успіху. 

За методикою «Діагностика особистісних творчих здібностей» (Є.Є. Тунік) можна 

прослідкувати те що, студенти обох курсів схильні до ризику та допитливості. Тобто 

студенти  будуть відстоювати свої ідеї, не звертаючи уваги на реакцію інших; ставлять перед 

собою високі цілі й будуть намагатися їх здійснити; допускають для себе можливість 

помилок і провалів; люблять вивчати нові ідеї та не піддаються чужому впливу; у них не 

виникає занепокоєння, коли одногрупники, вчителі або батьки виражають своє несхвалення; 

воліють  мати шанс ризикнути, щоб довідатися, що із цього вийде. Також прослідковуємо що 

студенти як 2 так і 4 курсу не є схильними до уяви. Тобто студенти не мають  вираженої 

уяви: не уявляють, як  будуть вирішувати проблему; зовсім не  дивуються із приводу різних 

ідей і подій. 

Рекомендації студентам для розвитку творчого потенціалу [2, 3, 4, 5]: 

1.  Потрібно сприймати наукову інформацію не для механічного запам’ятовування, а 

для логічного опрацювання, для встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Важливо 

дотримуватися принципів наукової організації навчання, принципів наукової організації 

розумової праці.  
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2.  Треба виявляти самостійність, критичність, уміння сприймати нові ідеї та 

відмовлятися від своїх  помилкових думок. Багато важить набування пізнавальної 

компетентності, яка виявляється в таких уміннях : 

- працювати з текстом, який має недостатню або суперечливу інформацію (шукати 

необхідну інформацію); 

- демонструвати вміння інтерпретувати суперечливий і неоднозначний матеріал; 

- оцінювати суперечливу інформацію і формулювати гіпотези її вирішення; 

- у природничо-наукових знаннях робити пояснення, оцінювати альтернативні 

погляди, формувати своє ставлення до них. 

Лише за таких умов розвивається творчий потенціал в професійної діяльності, а саме: 

1. Продуктивність мислення, яка виявляється в кількісних характеристиках 

розгортання пізнавальної діяльності ( аналіз, синтез та ін.) і в якісних показниках ( успішне 

розв’язання навчальних завдань, формування власного погляду, свого ставлення до 

проблеми і свого бачення шляхів її вирішення). 

2. Критичність мислення, прагнення до доказовості своїх ідей і міркувань.     

3. Розвиток рефлективності: готовність до об’єктивної самооцінки; спроможність до 

дискусії з собою;  здатність до саморегулювання. 

 4. Працелюбність, бути весь час у пошуках і русі, цілеспрямованість у праці.  

5. Внутрішня єдність, цілісність і вибіркова позиція стосовно здійснення мети. 

6. Загальний культурний рівень, розвиток духовно-моральних якостей особистості. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, з головних завдань 

сучасного вищого навчального закладу є розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів, 

виховання їх як творчої, духовно збагаченої особистості, що вміщує наявні та потенційні 

здатності й можливості до створення чогось нового або перетворення пізнаного, як 

відкритість особистості до змін та самовдосконалення. Результати дослідження показують, 

що середній творчий потенціал є найбільш поширеним. Але є і позитивне формування 

значного рівня потенціалу, де студенти мають широкий вибір тем для творчості. Реалізація 

творчого потенціалу особистості постає ще більш гостро у студентському віці, коли 

сформованість вмінь і навичок  спонукає до творчої діяльності. Творчість є необхідною 

складовою праці. Це підтверджує дослідження методики особистісних творчих здібностей, 

де виявлено рівень нижче середнього. Тому проблема розвитку творчого потенціалу 

майбутнього вчителя залишається актуальною та вимагає подальшого вивчення змісту, 

форм, методів, способів його формування у процесі професійної підготовки майбутнього 

учителя. 
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Summary. The urgency of the problem of development of the teacher creative personality has been 

determined by the tasks of the national pedagogical education, which is designed to form a teacher capable of 
developing a child's personality, oriented to personal and professional self-development and ready to work creatively. 
Therefore, one of the main tasks of the modern higher educational institution is the development of creative potential of 
future teachers, education of them as a creative, spiritually enriched personality. 

The purpose of the study is to provide a theoretical analysis and empirical study of the creative potential of 
future teacher. 

The research has used the following techniques: "Your creative potential" (A.N.Luk), "Diagnosis of personal 
creative abilities" (YeYe.Tunik). 

The study has concluded that students have an average creative potential, they are prone to risk and 
curiosity, have an average level of motivation to succeed and give recommendations for their development. 

The practical significance of the results is that the materials of the research can be used in the work of 
psychologists and teachers of higher educational establishments in order to create favorable conditions for the training 
and upbringing of students and the development of their creative abilities, which will promote the successful 
professional formation of future teachers. 
Key words: creativity, teacher's potential, creative activity, creative personality, tea. 
 
  

169 
 

https://videouroki.net/razrabotki/tvorcha-osobistist-u-pedagogitsi.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcha-osobistist-u-pedagogitsi.html


Психологія: теорія і практика. Випуск 2 (2)ʼ 2018  
_______________________________________________________________________________________ 
УДК 159.9-051:316.77 
DOI:10.31339/2617-9598-2018-2(2)-170-180 

           Ямчук Таїса Юрівна   
кандидат психологічних наук, 

 старший викладач кафедри психології 
Мукачівський державний університет 

Барчій Магдалина Степанівна  
старший викладач кафедри психології 
Мукачівський державний університет 

 

КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ПСИХОЛОГІВ 

 
Анотація. У статті розглянуто проблему професійного спілкування. Здійснено обґрунтування 

сутності та структури культури професійного спілкування. Підкреслено роль  професійного спілкування у 
практичній  діяльності психологів. Розкрито специфіку та функції професійного спілкування психологів. 
Розглянуто й проаналізовано споріднені поняття «професійне спілкування», «ділове спілкування», «культура», 
«культура мовлення», «культура спілкування». Зроблено огляд наукових позицій авторів щодо змісту даних 
понять. Виділено структурні компоненти професійного спілкування психологів: мотиваційно-ціннісний; 
перцептивний;  рефлексивний; комунікативний; інтерактивний. Виокремлено компоненти культури 
професійного спілкування психолога: професійні комунікативні знання, вміння формулювати професійні 
висловлювання та комунікативно-мовленнєві навички, професійно важливі особистісні якості й уміння  - 
самоактуалізація, емпатійність, діалогічна спрямованість професійного спілкування, вміння психолога 
встановлювати міжособистісні контакти з клієнтом. 

Ключові слова: культура, комунікативна культура, професійне спілкування, культура професійного 
спілкування. 

 
 
 Постановка проблеми. Культура спілкування, яка є суттєвим компонентом 

професійного спілкування, завжди виступала важливою професійною рисою психологів, 

оскільки для них спілкування – один із основних засобів реалізації професійних завдань. 

Адже, професійна діяльність психолога передбачає постійну взаємодію у сфері суб’єкт-

суб’єктних взаємовідносин, тому власне сформована комунікативна компетентність 

психолога значною мірою визначає характер цієї діяльності, уможливлює подальше 

професійне зростання та самореалізацію спеціаліста. Значущість розробки проблеми 

професійного спілкування пояснюється тим, що компетентність у професійному спілкуванні 

гарантує психологу відчутний успіх у професійно-ділових стосунках. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначеній проблематиці присвячені 

дослідження таких науковців, як Н. Анпілогової, С. Бочарової, Ю. Березуцької, Т. Власової, 

Г. Гутборда, Г. Данченко, Е. Зеєра, В. Зінченко, Є. Климова, М.  Лазарєва, А. Маркової,  

Л. Столяренко, Г. Цукерман, В.Д Шадрікова та ін.. Формування комунікативних здібностей 

та умінь знайшла своє висвітлення у ряді наукових праць, проте більшість досліджень все ж 

присвячені педагогічній проблематиці (В. Абрамян, Н. Бутенко, А. Годлевська, Л. Заблоцька, 

М. Заброцький, В. Кан-Калик, А. Капська, М. Коць, А. Мудрик, Т. Щербан та ін.). Лише в 

окремих дослідженнях зустрічаємо спробу аналізу професійного спілкування та 
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комунікативної компетентності психологів ( Н. Ануфрієва, Л. Долинська, Т. Єрмаков, 

Н. Перегончук, Л. Рудєва, Т. Федотюк, Л. Уманець, ) в контексті висвітлення структурних 

компонентів та окремих аспектів процесу розвитку. 

Метою статті є аналіз теоретичних засад вивчення культури професійного 

спілкування як складової професійної діяльності психологів.  

Виклад основного матеріалу. Проблема професійного спілкування, формування 

комунікативних здібностей та умінь знайшла своє висвітлення у ряді наукових праць, проте 

більшість досліджень все ж присвячені педагогічній проблематиці. Лише в окремих 

дослідженнях зустрічаємо спробу аналізу професійного спілкування психологів 

(Н. Ануфрієва, Л. Долинська, Т. Єрмаков, Н. Перегончук, Л. Рудєва, Т. Федотюк, Л. 

Уманець) в контексті висвітлення структурних компонентів та окремих аспектів процесу 

розвитку. 

Якщо проаналізувати загальнотеоретичні підходи до терміну професійне спілкування, 

то варто виокремити визначення за М. Лазарєвим: «професійне спілкування – це спеціально 

організований на наукових засадах керований процес обміну повідомленнями, органiзацiї 

взаєморозуміння, досягнення оптимальної взаємодії, взаємопiзнання в різних видах 

дiяльностi учасників професійно-спрямованої комунікації». Н. Анпілогова вважає, що 

професійне спілкування – це особлива система, яка забезпечує постійний контроль за ходом і 

результатами діяльності фахівця, формулювання цілей майбутнього спілкування, відбір 

джерел інформації, збір інформації про співрозмовника, аналіз зібраної інформації, надання 

її . І. Шинкаренко професійне спілкування розглядає як встановлення і розвиток професійних 

контактів між людьми, зумовлених їх потребою в спільній діяльності. За В. Бабаєвим, 

професійне спілкування – це процес встановлення і підтримки прямого або 

опосередкованого тими або іншими засобами контакту, обумовленого професійно 

значимими цілями, що передбачають відповідальність за їх реалізацію, між співробітником і 

особою, залученою в сферу його професійних інтересів [5]. 

У науковій літературі поряд із поняттям «професійне спілкування» часто 

використовується термін «ділове спілкування»   і вживаються вони як синоніми. Крім того, у 

психологічній літературі досить часто виділяються два типи спілкування – неформальне і 

формальне [1]. Перше суб'єктивне, нерегламентоване, його мета й характер багато в чому 

визначаються особистими стосунками людей. Формальне обумовлене соціальними 

функціями людини, регламентоване за формою та за змістом. Ділове спілкування належить 

до формального, здійснюється у відповідності з деякими правилами і спрямоване на 

встановлення контактів і підтримку зв'язків між зацікавленими у спільній діяльності 

суб’єктами.  
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Ділове спілкування, на думку С.І. Ожегова, – це «спілкування, що стосується 

суспільної, службової діяльності, роботи» [1]. Ділове спілкування характеризується тим, що 

його мета визначається завданнями того чи іншого виду предметної діяльності – виробничої, 

обслуговуючої, наукової тощо. Трудова діяльність містить у собі спілкування учасників 

взаємодії як необхідний засіб забезпечення її ефективності. 

О.  Льогочкіна трактує ділове спілкування як «процес взаємодії ділових партнерів, 

спрямований на організацію і оптимізацію того або іншого виду наочної діяльності: 

виробничої, наукової, педагогічної тощо. У діловій комунікації предметом спілкування є 

діяльність (справа), і партнер по спілкуванню завжди виступає як особистість, значуща для 

іншого» [2].  

О. Журавльова ділове спілкування розуміє як необхідну взаємодію суб’єктів, що 

реалізується в процесі реальної або передбачуваної спільної діяльності та спрямована на 

здобуття спільного результату, продукту цієї діяльності.  

В. Третьяков визначає ділове спілкування як процес взаємозв’язку і взаємодії, в якому 

відбувається обмін діяльністю, інформацією та досвідом. Ділове спілкування відрізняється 

від спілкування в широкому сенсі тим, що в його процесі ставляться цілі й конкретні 

завдання, які вимагають свого вирішення. Наведені тлумачення поняття «ділове 

спілкування» змістовно практично не відрізняються від визначення поняття «професійне 

спілкування». 

Т. Власова, А. Шарухін, М. Данілова, розрізняючи поняття «професійне спілкування» 

та «ділове спілкування», вважають, що ділове спілкування є складовою професійного 

спілкування. Г. Гутборд також визначає ділове спілкування як один із різновидів 

професійного спілкування, пов'язаний, на думку автора, переважно з веденням ділових 

паперів. За Р. Івановою, ділове професійне спілкування являє собою тема-рематичний і рема-

рематичний інформаційний «конфлікт», що призводить до синергетичного результату – 

вироблення конструктивного рішення рівноправними партнерами, суб’єктами даної 

взаємодії, на основі паритетної співпраці [3].  

За Ю. Березуцькою навпаки - професійне спілкування підпорядковане діловому 

спілкуванню. Дослідниця розглядає професійне спілкування як різновид ділового 

спілкування, пов’язаного з обговоренням різноманітних ділових аспектів. Професійне 

спілкування відрізняється від ділового тим, що професійне спілкування – це спілкування з 

тієї чи іншої професійної галузі знань партнерів по спілкуванню. Професійне спілкування 

завжди є діловим, хоча не кожне ділове спілкування може бути професійним, а тільки те, 

коли суб’єкти спілкування мають професійні інтереси та компетентність [1]. 
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Професійне спілкування – завжди спілкування цільове. Цілі професійного спілкування 

визначаються характером і ситуаціями професійної діяльності. Їх досягнення або 

недосягнення свідчить про рівень професіоналізму співробітника, про якість виконання ним 

своїх службових функцій. Крім того, професійне спілкування передбачає високий рівень 

відповідальності за досягнення або недосягнення професійно значимих цілей.  

У визначеннях О. Журавльової, М. Лазарєва, В. Третьякова та інших професійне 

спілкування визначається через характеристику структурних аспектів, що його утворюють.  

За І. Шинкаренко, професійне спілкування містить у собі наступні аспекти:  обмін 

інформацією між суб’єктами професійної діяльності; вироблення спільної стратегії 

спілкування; сприйняття і розуміння людьми один одного в процесі спілкування [2].  

У визначеннях Н. Анпілогової, Р. Іванової та інших професійне спілкування 

розглядається як послідовність певних етапів, що забезпечують його ефективну реалізацію.  

У визначеннях Г. Герасимової, І.О. Дубової та інших професійне спілкування 

визначається у зв’язку з конкретною професійною діяльністю. Зупинимося на різновидах 

професійного спілкування. 

Класифікація професійного спілкування за специфікою професійної діяльності 

дозволяє виділити педагогічне спілкування, спілкування соціальних працівників, 

спілкування медичних робітників, спілкування працівників податкової інспекції тощо. 

На наш погляд, поняття «ділове спілкування» є ширшим від поняття «професійне 

спілкування». Професійне спілкування – це ділове спілкування, яке здійснюється в умовах 

конкретної професійної діяльності і враховує її специфічні особливості. Оскільки будь-яка 

професія вимагає спеціальних знань, умінь, навичок, крім загальних закономірностей 

необхідно враховувати і специфічні закономірності ділового спілкування, які стосуються 

певної професії. Таким чином, професійне спілкування ми можемо визначити як процес 

встановлення і підтримки прямого чи опосередкованого тими чи іншими засобами контакту, 

зумовленого професійно значущими цілями, що припускають відповідальність за їхню 

реалізацію.  

Згiднo Є.Клімoва тип прoфеciй «людина-людина» визначаєтьcя такими риcами 

людини: cтiйким гарним cамoпoчуттям в прoцеci рoбoти з людьми, пoтребoю у cпiлкуваннi, 

здатнicтю cтавити cебе на мicце iншoї людини, здатнicтю швидкo рoзумiти намiри, пoмиcли, 

наcтрiй iнших людей, здатнicтю швидкo рoзбиратиcя у взаєминах людей, здатнicтю дoбре 

пам'ятати, тримати у пам`ятi знання прo ocoбиcтi риcи багатьoх i рiзних людей i т.д. [2]. 

За Є.Клімoвим, людинi цiєї прoфеciйнoї cхеми влаcтиве: вмiння керувати, вчити, 

вихoвувати, «здiйcнювати кoриcнi дiї з oбcлугoвування рiзних пoтреб людей»; вмiння 

cлухати i виcлуховувати; ширoкий кругoзiр; мoвна (кoмунiкативна) культура; «душезнавча» 
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cпрямoванicть рoзуму, cпocтережливicть дo прoявiв пoчуттiв, характеру людини, її 

пoведiнки, вмiння абo здатнicть предcтавити, змoделювати cаме її внутрiшнiй cвiт, а не 

припиcувати їй cвiй влаcний абo iнший, знайoмий за дocвiдoм»; «прoектувальний пiдхiд дo 

людини, заcнoваний на впевненocтi, щo людина завжди мoже cтати кращою»; здатнicть дo 

cпiвпереживання; cпocтережливicть; «глибoка перекoнанicть у правильнocтi iдеї cлужiння 

нарoду у цiлoму»; вирiшення неcтандартних cитуацiй; виcoкий cтупiнь cамoрегуляцiї. 

Таким чинoм, у дocлiдженнях фактoрiв уcпiшнocтi працi у coцioнoмiчних прoфеciях 

ocoблива увага придiляєтьcя cпiлкуванню, тoчнiше знанням, вмiнням, здiбнocтям 

прoфеcioнала у cпiлкуваннi [2]. Вiд рiвня рoзвитку кoмпетентнocтi у cпiлкуваннi залежить 

легкicть вcтанoвлення кoнтактiв психолога з клієнтами та iншими психологами. Oтже, 

прoфеciйна дiяльнicть, щo наcичена cпiлкуванням, вiдoбражаєтьcя на cтилi її кoмунiкацiї. З 

iншoгo бoку, пiдхiд, який oбирає людина для взаємoдiї з навкoлишнiми (дiалoгiчний, 

cуб'єктний абo манiпулятивний, oб'єктний) впливає на хiд cпiлкування i результати її 

прoфеcійнoї дiяльнocтi. 

Аналіз психолог-педагогічної літератури показує, що  у працях таких пcихoлoгів як  

Г.Балл, O.Бoндаренкo, Ж.Вірна, O.Вoлoбуєва, O.Дуcавицький, М.Забрoцький, В.Кан-Калик, 

А.Кoваленкo, Г.Кocтюк, В.Клименкo, C.Макcименкo, Ю.Машбиць, O.Леoнтьєв, А.Назаретян,  

М.Cавчин, В.Cемиченкo, Н.Чепелєва,  та ін. Виділено структурні компоненти професійного 

спілкування психологів: мотиваційно-ціннісний компонент професійного спілкування; 

перцептивний – процес взаємного сприймання й розуміння співрозмовників, пізнання ними 

один одного; рефлексивний – процес забезпечення розуміння та формування образу іншої 

людини; комунікативний – обмін інформацією між індивідами та її уточнення, розвиток; 

інтерактивний – організація взаємодії суб’єктів, які спілкуються, тобто обмін не тільки 

знаннями, думками, ідеями, а й діями, зокрема при побудові спільної стратегії взаємодії. 

Морально-етичний компонент є основою культури професійного спілкування, включає 

етичні норми та ритуальні правила ділових взаємин, знання й уміння, пов’язані з обміном 

інформацією, використанням способів і засобів взаємовпливу, взаєморозуміння, професійну 

етику, професійний такт. Естетичний компонент – характеризує високий рівень культури 

спілкування, гармонію внутрішніх та зовнішніх особистісних проявів, артистизм, творчу 

самобутність, культуру мовлення, культуру поведінки, культуру почуттів, професійний 

етикет. Технологічний – детермінований використанням професійних технологій. 

Науковці Г.Балл, Ж.Вірна, O.Вoлoбуєва, А.Кoваленкo, В.Клименкo виокремлюють  

специфічні риси професійного спілкування психологів, а саме свiдоме, цiлеспрямоване 

управлiння комунiкацiєю, наявнiсть загальної та конкретної мети спiлкування, а також 

наукова обґрунтованiсть i високий професiйний рiвень. Для того, щоб контакт між 
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психологом і клієнтом був справді глибоким, окрім професійних знань, знань про 

спілкування, певних навичок і вмінь, він має мати ще й позитивну комунікативну установку 

на спілкування, причому установку не просто на встановлення контакту, а на людину як 

загальнолюдську цінність, тоді цей контакт стане гуманним, і спілкування відбуватиметься 

на високому рівні. Високий рівень характеризує поняття «культура» (лат. cultura) – 

сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людським суспільством, що 

характеризують відповідний рівень розвитку суспільства. Відношення до культури 

професійного спілкування мають:  

- культура – сукупність досягнень виробничих, суспільних, духовних відносин, 

високий рівень розвитку вміння (С. Ожегов); 

-  культура – загальноприйнятий засіб мислення (К. Юнг); 

- культура – це форма вільного рішення та переробка своєї долі у свідомості її 

історичної та загальної відповідальності (В. Біблер). 

Культура професійного спілкування – це соціально значущий показник рівня знань, 

здібностей, здатність та вміння здійснювати свої взаємини з людьми, сприймати, розуміти, 

засвоювати зміст думок, почуттів, намагань розв’язування конкретних завдань у професійній 

діяльності. Формується на основі певних умов здійснення професійної технології, вбирає в 

себе її особливості, базується на ній, є важливою складовою частиною, засобом діяльності.  

Необхідно відзначити, що культура мовленнєвого спілкування психолога та 

детермінанти її розвитку виступають важливою складовою психологічної готовності 

майбутнього фахівця до успішної професійної комунікативно - мовленнєвої діяльності. Тому 

має науковий сенс цілеспрямоване вивчення культури мовленнєвого спілкування психолога, 

її структури, основних детермінант розвитку, розкриття природи і умов формування. Саме 

від цього залежить успішність професійної діяльності, професійне та особистісне зростання 

майбутніх фахівців.  

Варто підкреслити, що всі основні види професійної діяльності психолога - практика 

здійснюються через організацію спілкування з клієнтами і результати його роботи значною 

мірою залежатимуть від того, яким рівнем культури мовленнєвого спілкування він володіє, 

наскільки вдалося йому встановити ефективний міжособистісний контакт з клієнтом [ 2].  

Однак і досі немає загальноприйнятих визначень понять «культура спілкування» та 

«культура мовленнєвого спілкування». У науковій літературі донедавна ці поняття 

розглядалися суто в науково-педагогічному значенні - як вихованість особистості та вміння 

говорити. Інтерес до проблеми культури спілкування викликаний передусім потребами 

суспільної практики для підвищення ефективності фахової діяльності людини. 
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 На сучасному етапі психологічної науки, культура спілкування людини науковцями 

розглядається як її здатність до забезпечення психологічно комфортного і комунікативно 

ефективного спілкування. Ця здатність трактується через розуміння культури як поважного 

ставлення суб’єкта спілкування до інших людей і до самого себе у процесі міжособистісної 

взаємодії. При моральному, усвідомленому ставленні до процесу комунікації його учасники 

розглядаються як психологічно рівноправні партнери, суб’єкти, а не об’єкти спілкування. 

Такі стосунки є необхідною умовою культури спілкування у професійній діяльності 

психолога [3]. 

Спираючись на характерний для вітчизняної психології особистісно - діяльнісний 

підхід до обґрунтування змісту культури мовленнєвого спілкування і, визначаючи його 

специфіку, О. М. Корніяка тлумачить культуру мовленнєвого спілкування як якісну 

характеристику здатності людини до здійснення діяльності спілкування, використовуючи 

мовленнєві засоби адекватні меті спілкування, як стійку інтегративну властивість її 

особистості. Цими характеристиками повинен володіти кожен психолог-професіонал [5]. 

Слід зазначити, що у лінгвістичній науковій літературі високий рівень культури 

мовлення розглядається як вміння грамотно, точно та виразно передавати свої думки за 

допомогою правильної мови, яка зберігає норми сучасної літературної мови. Але високий 

рівень культури мовлення полягає не тільки у слідуванні нормам мови. Він полягає ще й в 

умінні знайти не лише точний засіб для вираження своєї думки, але й найбільш дохідливий, 

тобто виразний, і найбільш доречний для даного випадку. 

Зрозуміло, що для ефективного мовленнєвого спілкування особистість повинна 

володіти його культурою. Як свідчить аналіз психологічної літератури, такі поняття, як 

культура спілкування, культура мовлення і культура поведінки в єдності характеризують 

особистісну культуру суб’єкта спілкування. 

Варто зазначити, що культуру мовленнєвого спілкування психолога науковці 

розглядають як єдність двох взаємопов’язаних начал: лінгвістичного (мовного) і 

психологічного (особистісного), вона передбачає не тільки мовну компетентність, а й 

здатність психолога використовувати мовні та інші комунікативні засоби для управління 

своїми пізнавальними процесами, для регулювання поведінки і спілкування з клієнтами, 

задля досягнення мети своєї професійної діяльності. Тобто йдеться про культуру мовлення 

як здатність (знання і вміння) оптимально реалізувати в ході спілкування засоби вербальної і 

невербальної комунікації відповідно до конкретної ситуації спілкування [6]. 

Культура спілкування і культура мовленнєвого спілкування не є остаточними 

характеристиками психолога як суб’єкта спілкування, бо вони діалектично поєднують в собі 

досвід людського суспільства та індивідуальний досвід міжособистісної взаємодії, який 
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постійно збагачується практикою спілкування. Прагнення до вдосконалення індивідуальної 

культури мовленнєвого спілкування психолога ґрунтується на досвіді спілкування, 

здобутому через засвоєння надбань загальнолюдської культури, у процесі безпосередньої 

мовленнєвої взаємодії з клієнтами. 

Базуючись на системно-структурному підході, ми визначаємо поняття «культура 

мовленнєвого спілкування психолога» як комплексне системне утворення особистості 

фахівця, що виступає складовою поведінкового компонента культури його спілкування і має 

місце на фазі реалізації ним мовленнєвих дій у зовнішньому плані за допомогою 

мовленнєвих засобів, адекватних цілям професійного спілкування. 

Рoзглядаючи кoмунiкативну кoмпетентнicть психолога у прoфеciйнoму cпiлкуваннi, 

важливo вивчити йoгo завдання як cуб'єкта цьoгo cпiлкування. Cуб`єктнicть рoзглядаєтьcя у 

низцi рoбiт як влаcтивicть, щo претендує на iнтеграцiю деяких параметрiв cуб'єкта 

(автoнoмнicть, цiлеcпрямoванicть, рефлекciя i т.д.), влаcтивicть перетвoрювальнoї активнocтi 

індивіда. Таким чинoм, cуб'єкт cпiлкування - це людина, щo активнo бере учаcть у 

cпiлкуваннi, щo внocить змiни у прoцеc cпiлкування, ocoбиcтicть партнера i влаcну 

ocoбиcтicть вiдпoвiднo дo cиcтеми уcтанoвoк, цiннicних oрiєнтацiй i рiвня рoзвитку cвoїх 

coцiальних здiбнocтей [4]. 

Професійне спілкування психолога водночас реалізує комунікативну, перцептивну та 

інтерактивну функції, використовуючи при цьому всю сукупність вербальних та 

невербальних (оптико-кінетичних, паралінгвістичних і екстралінгвістичних) засобів. 

Домінуючою для нього є особистісна орієнтація та суб'єкт-суб'єктний характер. Воно 

насамперед контактне, буває інформаційним, спонукальним та координуючим, 

характеризується високим рівнем репрезентативності та поліінформативністю. Таке 

спілкування являє собою специфічний синтез усіх основних його характеристик у якісно 

новому змісті [6]. 

Варто відзначити, що в структурі професійного спілкування доцільно виділяти такі 

компоненти: 

 гностичний компонент (система знань про сутність, структуру, функції та 

особливості спілкування взагалі та професійного зокрема; знання про стилі спілкування, 

зокрема, про особливості власного комунікативного стилю; творче мислення, внаслідок 

якого спілкування виступає як різновид соціальної творчості); 

 конативний компонент (загальні та специфічні комунікативні вміння, які дозволяють 

успішно встановлювати контакт із іншою людиною, адекватно пізнавати її внутрішні стани, 

керувати ситуацією взаємодії з нею, застосовувати конструктивні стратегії поведінки у 

конфліктних ситуаціях; культура мовлення; експресивні уміння, які забезпечують 
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адекватний висловлюванням міміко-пантомімічний супровід; перцептивно-рефлексивні 

уміння, які забезпечують можливість пізнання внутрішнього світу партнера спілкування та 

розуміння самого себе); 

 емоційний компонент (гуманістична установка на спілкування, інтерес до іншої 

людини, готовність вступати з нею в особистісні, діалогічні взаємини, інтерес до власного 

внутрішнього світу; розвинуті емпатія та рефлексія; високий рівень ідентифікації з 

виконуваними професійними та соціальними ролями; позитивна Я-концепція; адекватні 

вимогам професійної діяльності психоемоційні стани). 

Виділення саме таких структурних компонентів пов’язано з їх узагальнюючим 

характером по відношенню до наявних теоретичних поглядів (Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андрєєва, 

І.А. Богачок, Н.В. Бордовська, М.С. Каган, О.О. Леонтьєв, Л.М. Мітіна, В.М. Панкратов, 

В.М. Панфьоров, А.А. Реан, Н.І. Шевандрин, В.М. Шепель та ін.). 

Теоретичний аналіз проблеми дослідження також дозволив нам виокремити 

структурні компоненти культури професійного спілкування психолога (професійні 

комунікативні знання, вміння формулювати професійні висловлювання та комунікативно-

мовленнєві навички) та професійно важливі особистісні детермінанти культури 

мовленнєвого спілкування психолога, які зумовлюють її розвиток (самоактуалізація як 

спрямованість на професійне самовдосконалення, емпатійність як спрямованість на 

допомогу клієнту та діалогічна спрямованість професійного спілкування, що реалізується у 

вмінні психолога встановлювати міжособистісні контакти з клієнтом). 

Висновки і перспективи. Отже, професійне спілкування – це спеціально 

організований на наукових засадах керований процес обміну повідомленнями, органiзацiї 

взаєморозуміння, досягнення оптимальної взаємодії, взаємопiзнання в різних видах 

дiяльностi учасників професійно-спрямованої комунікації. На основі аналізу визначень 

поняття «професійне спілкування» у психологічній літературі можна виділити наступні 

підходи до його визначення: цільовий, функціональний, структурний,  етапний,  

вузькоспеціальний. Перспективними напрямками нашого дослідження є виділення чинників 

оптимізації процесу формування культури професійного спілкування майбутніх психологів. 
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Summary. The article deals with the problem of professional communication and specifies the specifics of 
psychologists' communication in practical activity. The essence of the concept of professional communication has been 
revealed. The essence and structure of the culture of professional communication has been grounded. The specifics and 
functions of professional communication of psychologists have been revealed.  The related concepts of "professional 
communication", "business communication", "culture", "culture of speech", "culture of communication" have bee 
considered and analyzed. An overview of the scientific positions of the authors concerning the content of these concepts 
has been made. 

 The structural components of professional communication of psychologists have been highlighted: motivational 
and value component of professional communication; perceptual component is the process of mutual perception and 
understanding of the interlocutors, knowledge of each other; reflexive is the process of providing understanding and 
shaping the image of another person; communicative is an exchange of information between individuals and its 
refinement; interactive  is the organization of actors interaction who communicate. The moral and ethical component is 
the basis of the culture of professional communication, including ethical norms and ritual rules of business relations, 
knowledge and skills related to the exchange of information, the use of ways and means of mutual influence, mutual 
understanding, professional ethics, professional stroke. Aesthetic component  characterizes a high level of culture of 
communication, harmony of internal and external personality manifestations, artistry, speech culture, culture of 
behavior, culture of feelings, professional etiquette. 

It has been emphasized that the culture of professional communication of a psychologist includes professional 
communication skills, the ability to formulate professional expressions and communicative speech skills and 
professionally important personal determinants: self-actualization, empathy, dialogue orientation of professional 
communication, psychological ability to establish interpersonal contacts with the client.  

Key words: culture, communicative culture, professional communication, culture of professional 
communication. 
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АКТИВНО-ПОЗИТИВНЕ СТАВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ДО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ТА ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 
 
Анотація. В статті розглянуто категорію активно-позитивного ставлення особистості до науково-

технічної діяльності, яка передбачає не лише позитивне ставлення до професії, але й максимально активне і 
творче ставлення до всіх її складових, пов’язаних із вдосконаленням виробничого процесу, творчим розвитком 
науково-технічних ідей, творчим самовираженням, опредметненням й реалізацією своєї системи професійного 
й особистісного цілепокладання, а також своїх особистісних якостей.   

Розроблено типологію особистості викладача в залежності від рівня активно-позитивного ставлення до 
науково-технічної та викладацької діяльності: негативний, пасивний, виконавський, виконавсько-творчий, творчий 
типи. В якості критеріїв для визначення типів активно-позитивного ставлення до науково-технічної діяльності 
використовується рівень розвитку особистісних підструктур вченого-викладача: особистісно-вольової, 
інтелектуально-пізнавальної, операційно-технічної, потребово-мотиваційної, комунікативно-педагогічної. 

Ключові слова: самореалізація, науково-технічна діяльність, активно-позитивне ставлення до 
діяльності, типологія активно-позитивного ставлення до науково-технічної діяльності. 

 

Постановка проблеми. Характеристики найвищих рівнів самореалізації викладачів у 

науково-технічній діяльності передбачають його дієву позицію як суб'єкта діяльності, 

спрямовану на максимальну реалізацію своїх можливостей у професійній сфері. Останнє, 

зокрема, передбачає не лише позитивне ставлення до своєї професії, але максимально 

активне і творче ставлення до всіх її складових, пов’язане із вдосконаленням виробничого 

процесу, творчим розвитком науково-технічних ідей, творчим самовираженням, 

опредметненням й реалізацією своєї системи професійного й особистісного цілепокладання, 

а також своїх особистісних якостей. Вищі рівні самореалізації включають в себе як здатність 

до перетворення зовнішніх компонентів діяльності – виробничого процесу, його умов, 

засобів та науково-технічних ідей, так і здатність до внутрішнього самоперетворення, 

самовдосконалення та саморозвитку [3]. Отже, дуже важливою категорією у нашій проблемі 

є категорія ставлення.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Категорія активно-позитивного ставлення 

до діяльності не є новою [4], її давно й досить успішно використовували наші науковці, коли 

розглядали проблематику психології виховання й психології праці [1; 2].  

Зокрема, в роботах Р.О. Пономарьової досліджувалося питання формування в юнаків та 

дівчат активно-позитивного ставлення до праці, психологічної готовності до технічної 

творчості у вирішенні виробничих завдань і інші проблеми [2]. 
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Як пише Р.О. Пономарьова: «...Активно-позитивне ставлення до праці являє собою 

особистісну позицію, для якої характерна наявність не тільки загальної позитивної оцінки 

трудової діяльності (яка включає в свою структуру необхідність працювати на благо 

суспільства), але й творчої активності особистості в процесі цієї діяльності. Ця діяльність 

передбачає дієве, ініціативне прагнення особистості до вирішення поставлених трудових 

завдань, до досягнення кінцевої мети трудової діяльності на конкретних етапах її реалізації, 

безпосередній інтерес до трудового процесу, відповідальне ставлення до виконання трудових 

завдань, прагнення до самостійності при їх виконанні» [2, с. 16 ]. 

На думку дослідниці, «показником рівня сформованості активно-позитивного ставлення 

особистості до праці виступає тяжіння до творчого пошуку у вирішенні виробничо-технічних 

завдань при виникненні в цьому процесі труднощів об'єктивного характеру» [2, с. 16]. 

Ми цілком підтримуємо такий підхід до розуміння показників високого рівня 

сформованості активно-позитивного ставлення до діяльності,і, в свою чергу, вважаємо цей 

показник є одним з дуже важливих для дослідження самореалізації викладачів у науково-

технічній діяльності. Для того, щоб перетворити таке розуміння самореалізації у емпіричні 

індикатори, за допомогою яких можна вимірювати рівень активно-позитивного ставлення, 

треба розробити особистісну типологію ставлення до науково-технічної й педагогічної 

діяльності. Така типологія має інтегрувати цілий комплекс особистісних інваріантів, які 

включатимуть як вже згадувані психологічні якості – творчу активність особистості у 

процесі діяльності, ініціативність, відповідальне ставлення до виконання професійних 

завдань, прагнення до самостійності тощо, – так й інші якості, пов’язані х ними структурно-

функціональними та системно-ієрархічними відносинами. Серед них мають бути розумові 

властивості (творчий пошук спирається на творчий інтелект), мотиваційні (тяжіння до 

творчого пошуку визначається, зокрема, творчими інтересами та потребами) вольові тощо.  

Мета статті – представити і схарактеризувати особистісну типологію ставлення до 

науково-технічної й педагогічної діяльності викладача технічного університету. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення типологічних проявів поведінки особистості 

дозволяє встановити інтегральні характеристики особистості викладача, в яких різні якості і 

компоненти психологічної структури виступають в єдності. За допомогою типології 

дослідник може визначити орієнтовні системні показники людини, які дозволяють виробити 

конгруентні щодо неї уявлення про її специфічні риси, а також розробити психологічні 

рекомендації стосовно заходів по створенню для неї оптимальних умов професійної 

діяльності. Крім того, застосовувати до людей такі методи керівництва, які враховують їхні 

особистісні якості. 
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Типологія особистості викладача залежно від рівня активно-позитивного ставлення 

до НТД й викладацької діяльності. 

Однією з типологій, яку ми використали як орієнтир для вирішення наших 

дослідницьких завдань є типологія, яка визначає особливості трудової поведінки молоді в 

процесі активної трудової діяльності, була розроблена О.В. Губенком [1, с. 24, с. 217-218].  

Як уже зазначалося, ми вважаємо ставлення викладачів до науково-технічної діяльності 

одним з найважливіших чинників процесу самореалізації. Тому в основу запропонованої 

типології особистості професіонала-науковця і викладача покладено рівень його активно-

позитивного ставлення до наукової й викладацької праці: негативний тип – найнижчий, 

пасивний – трохи вищий, він, на відміну від негативного типу  не несе заперечення 

конструктивних цінностей цієї сфери діяльності; виконавський – ще більш розвинений, 

виконавсько-творчий – зрілий рівень активно-позитивного ставлення особистості 

професіонала до науково-технічної діяльності, творчий – найвищий тип розвитку 

особистості професіонала.  

В якості критеріїв для визначення типів активно-позитивного ставлення до науково-

технічної діяльності використовується рівень розвитку таких важливих підструктур особистості 

вченого-викладача: 

1) особистісно-вольова, до якої відносяться трудова активність, самоконтроль, 

ініціативність, самостійність, старанність, сумлінність в праці, дисциплінованість; 

автономність поведінки або самостійне функціонування, у тому числі самокерівництво, що 

базуються на власних ресурсах людини, (здатність ставити і розв’язувати завдання не 

чекаючи керівних вказівок ззовні);  

2) інтелектуально-пізнавальна, що включає пізнавальну активність і мисленнєву 

діяльність; 

3) операційно-технічна, що охоплює формування та застосування знань, навичок і 

вмінь, а також якість, складність і проблемність виконуваних науково-технічних завдань. 

Мова йде про професійно значущі навички і вміння вченого та педагога; 

4) потребово-мотиваційна – інтереси, схильності, потреби, мотиви); 

5) комунікативно-педагогічна – охоплює викладацькі знання й компетенції: вміння 

викладати, доносити знання цікавим й зрозумілим чином, спілкуватись із студентами й 

налагоджувати педагогічне середовище тощо.  

Особистісно-вольова сфера має 4 рівня прояву.  

Високий. Викладач відрізняється високою активністю, самостійністю, ретельністю, 

відповідальністю в роботі; у постійному контролі і примусі не має потреби; активно прагне 
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підвищити рівень своїх знань і удосконалювати майстерність. Проявляє високу  

автономність поведінки.   

Вище середнього. Викладач сумлінний у праці, у ряді випадків (але не завжди) виявляє 

ініціативу, прагне підвищити рівень своїх знань і умінь, дисциплінований; іноді здатен 

проявити автономність поведінки. 

Середній. Викладач недостатньо ініціативний, хоча і сумлінний у праці; не починає 

самостійних дій, поки не одержить відповідних указівок; виконує трудові завдання старанно, 

але в роботі керується правилом «від» і «до»; прагне підвищити свої знання і трудові уміння; 

дисциплінований; проявляє невисоку автономність у поведінці.  

Низький. Викладач справляється з трудовими завданнями в тому випадку, якщо його 

постійно контролювати, відноситься до них байдуже, не виявляючи старання, постійно має 

потребу в підштовхуванні; до підвищення рівня знань і майстерності не прагне; часто 

виконує завдання не сумлінно. Поведінка залежна, легко підпадає під вплив «негативних» 

лідерів, може впливати на соціально-психологічний клімат колективу негативно. 

Рівні розвитку інтелектуально-пізнавальної сфери: 

1) творче мислення (вчений часто проявляє креативність і оригінальність, прагне піти 

від заданого шаблону і винайти нове, слушне рішення технічного завдання, що нерідко йому 

вдається); 

2) репродуктивно-варіативне (вчений вносить часткову зміну в зразок, пропонує 

варіанти в задану програму дій); 

3) репродуктивно-стандартне (точне копіювання прототипів. заданих схем, правил і 

т.п.). 

Операційно-технічна підструктура особистості включає рівні формування у вчених 

професійних знань, умінь та навичок підрозділяються на чотири рівні – наслідувального 

виконання, адекватного виконання (ці два нижчих рівня об’єднуються репродуктивною 

стадією), вибірково-аналогового виконання, творчого виконання (ці два вищих рівня 

об’єднуються продуктивною стадією). 

Репродуктивна стадія включає два підрівні: 

1. Наслідувального виконання (викладачі несамостійно під проводом своїх керівників 

та наставників практично застосовують отримані раніше знання в своїй професійній 

діяльності, слідуючи прийомам, рекомендаціям і діям керівників, наставників, підручників та 

викладачів, у яких вони вчилися). Для фахівців з наслідувальним рівнем виконання 

характерна орієнтація на стандартну діяльність відповідно до зовнішніх приписів, 

інструкцій, коли відповідальність як внутрішня парадигма діяльності та форма її контролю 

замінюється «зовнішньою» відповідальністю. 
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2. Адекватного виконання (вчені-викладачі самостійно й автономно застосовують 

відпрацьовані раніше під керівництвом своїх наставників  прийоми і дії в умовах, адекватних 

тим, в яких вони раніше відпрацьовувалися). 

Продуктивна стадія ділиться на два такі рівні: 

3. Вибірково-аналогового виконання (вчені-викладачі самостійно вибирають з 

декількох раніше засвоєних ними способів виконання прийомів і дій найдоцільніші для 

застосування аналогічних досвіду їх минулої навчальної й дослідницької діяльності, 

імпровізують у застосуванні прийомів). 

4. Творчого виконання (викладачі самостійно відшуковують нові проблемні зони, нові 

види науково-дослідної й викладацької діяльності, й вирішують нові проблеми на основі 

перебудови, трансформації й рекомбінації старих знань, вмінь та навичок, або самостійного 

аналізу із залученням не тільки раніше вивчених способів вирішення проблем, виконання 

прийомів і дій, а також створення додаткових рішень, прийомів і дій).   

Потребово-мотиваційна підструктура (інтереси, потреби, мотиви). 

Рівні розвитку інтересів. 

Високий. Вчений постійно демонструє активно-позитивне ставлення до вивчення 

творчої науково-технічної сфери, високу і стійку активність у пошуково-дослідницькій 

діяльності. А також бере участь у роботі відповідних наукових та методичних об’єднань й 

спільнот, багато займається за даним напрямком самостійно, приділяючи цьому багато часу і 

уваги (пише творчі наукові роботи, працює з технікою, вивчає наукову літературу). 

Середній. Вчений час від часу виявляє інтерес до наукової творчості, проте цей інтерес 

не є визначальним у сфері його життєвих і професійних орієнтації і не відзначається великою 

стійкістю й глибиною. Його прояви здебільшого обмежуються рамками прагматичної 

доцільності (виробничою необхідністю робити публікації, проявляти науково-викладацьку 

активність) і вимогами професійної діяльності, і лише зрідка виходить поза ці рамки. 

Вченому хоча і знайома сфера наукової творчості, але, як правило, він не приділяє їй багато 

часу та уваги. 

Низький. Інтерес до наукової творчості та пов'язаними з ним сферами не 

спостерігається, викладач нерідко проявляє негативізм до цієї сфери; при виконанні 

відповідних функцій на роботі демонструє пасивність і несумлінність.  

Рівні розвитку потреб. 

Високий. Відрізняється тим, що викладач виявляє глибоку і стійку потребу у творчій 

науковій діяльності. Це проявляється в тому, що він старанно і охоче вивчає відповідну 

науково-фахову літературу. Любить майструвати, конструювати і т. п., а також проявляє 

власну ініціативу в пошуках і поповненні інформації про творчість в науці і техніці (читає 
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спеціальну літературу, що виходить за рамки стереотипних фахових знань, робить виписки, 

конспекти, готує реферати і повідомлення, часто проявляє широкі пізнання та ерудицію); 

вчений успішно й охоче вирішує творчі завдання, проявляючи вигадливість і висуваючи 

оригінальні ідеї. 

Середній. Вчений позитивно ставиться до творчої науково-технічної й викладацької 

діяльності, проте потреба в ній не займає центральне місце в його професійних пошуках; 

викладач досить сумлінний при вивченні відповідних предметів, виконанні творчих завдань, 

але власної ініціативи у вивченні, поповненні знань в області наукової творчості не виявляє; 

у більшості випадків користується стандартними способами і прийомами вирішення 

наукових фахових завдань, але в окремих ситуаціях проявляє інтерес до нестандартних 

підходів, якщо йому підкажуть оточуючі. Вміє застосовувати отримані знання за 

встановленим зразком. 

Низький. Потреби у творчій науково-технічній діяльності вчений не виявляє, 

характеризується низькою активністю у роботі і відсутністю інтересу до даної сфери; з 

рішенням творчих завдань впоратись не може; знання засвоює погано, застосовувати їх 

найчастіше не вміє. 

Рівні розвитку мотивів. 

Високий. Вчений бажає вдосконалювати творчі, наукові, винахідницькі, педагогічні 

вміння і навички; має тверде прагнення підвищувати кваліфікацію у сфері творчої науково-

технічної діяльності; вдосконалюється  у професійному виборі, прагне опанувати новими 

знаннями й професійними навичками, примножити коло професійних компетентностей. 

Демонструє високу науково-технічну мобільність, тобто схильності до поновлення знань, 

отримання знань у суміжних до професії або зовсім інших галузях, здатність до застосування 

цих знань у власній діяльності.  

Середній. Вчений у цілому позитивно ставиться до необхідності вдосконалення 

творчих, наукових фахових та винахідницьких умінь і навичок, однак не має чітко 

визначеного прагнення поповнювати знання; в орієнтації на професійне самовдосконалення 

твердо не визначився. 

Низький. Викладач негативно ставиться до необхідності освоєння творчих умінь і 

навичок, безсумнівно не бажає підвищувати професійну фахову кваліфікацію, пов'язану з 

творчою науково-технічною та викладацькою діяльністю та отримувати нові знання, навички 

й вміння в цій сфері.  

Комунікативно-педагогічна підструктура особистості. 

Критерії комунікативно-педагогічної підструктури вміщують: викладацькі знання й 

компетенції (вміння викладати, доносити знання цікавим й зрозумілим чином, спілкуватись 
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із студентами й формувати освітнє середовище); комунікативно-педагогічні компетенції та 

навички (стійка потреба в передачі накопиченого досвіду; хист до наставницької діяльності 

та потреба у ній, доброзичливість та емпатійність, володіння комунікативними та 

педагогічними прийомами спілкування, ораторська майстерність; потреба у вивченні нових 

педагогічних прийомів та дидактичних засобів навчання; фасілітаційні навички (вміння 

надихнути, мотивувати та заохотити до засвоєння певних знань), організаційно-педагогічні 

навички (вміння організувати навчальний процес, керувати увагою студентів та правильно 

планувати академічний час тощо)). Продуктивність наставницьких видів діяльності щодо 

керівництва дипломними та дисертаційними дослідженнями ( кількість і якість захищених 

робіт). 

Рівні розвитку. 

Високий. Бажання навчати і спілкуватись із студентами, доброзичливість та 

емпатійність у ставленні щодо них, які забезпечуються стійкою потребою в передачі 

накопиченого досвіду. Хист до наставницької діяльності та потреба у ній. Високі 

фасілітаційні навички (вміння надихнути, мотивувати та заохотити до засвоєння певних 

знань), організаційно-педагогічні навички (вміння організувати навчальний процес, керувати 

увагою студентів та правильно планувати академічний час тощо). Як наслідок висока 

продуктивність наставницьких видів діяльності щодо керівництва дипломними та 

дисертаційними дослідженнями (кількість і якість захищених робіт). 

Середній. Позитивне ставлення до педагогічної діяльності і студентів як особистостей. 

Значний час приділяється наставницькій діяльності через бажання реалізації потреби в 

лідерстві і спілкуванні. На цьому рівні викладач також демонструє високі організаційно-

педагогічні навички (вміння організувати навчальний процес, керувати увагою студентів та 

правильно планувати академічний час тощо). Продуктивність наставницьких видів 

діяльності пов’язана передусім з керівництвом дипломними роботами, які не завжди несуть 

оригінальну ідею, але добре структуровані і чисто виконані.   

Низький. Формально ставиться до педагогічної діяльності, часто висловлює негатив 

щодо студентської молоді. Уникає наставницької діяльності через формальні відмовки або 

затягування часу. Не прагне демонструвати або підтверджувати свої методичні та 

організаційно-педагогічні навички (не воліє проводити відкриті заняття, консультації, часто 

скаржиться на завантаженість іншою роботою). Продуктивність наставницьких видів 

діяльності пов’язана з керівництвом дипломними роботами, які відповідають існуючим 

нормативам, але не містять цікавих ідей.   

На основі системної інтеграції й синтезу вищеописаних психологічних якостей 

складемо типологію особистості викладача. Стосовно науково-технічної та викладацької 
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діяльності вчених-викладачів можна розділити на 5 типів. 

Перший тип – творчий. Викладач відрізняється високою активністю, самостійністю, 

ретельністю в роботі; у постійному контролі і примусі не має потреби; активно прагне 

підвищити рівень своїх знань і удосконалювати майстерність в своїй галузі; виявляє високу 

цікавість до науки й нових психолого-педагогічних методів та методик; вирішує наукові 

фахові та педагогічні задачі, як правило, на високому рівні, часто виявляючи при цьому 

винахідливість; прагне піти від заданого шаблона і знайти оригінальне рішення науково-

технічної та педагогічної задачі, що нерідко йому вдається; виходить у своїх пізнаннях і 

компетенціях за рамки стандартного набору професійних вмінь та знань; здатний самостійно 

вибрати найбільш доцільні знання і прийоми діяльності з числа раніше засвоєних, а також 

аналізувати і використовувати їх для роботи в нових умовах; відшуковувати та застосовувати 

додаткові прийоми і дії, самостійно й суттєво перебудовувати їх та створювати нові ідеї та 

прийому. 

Другий тип – виконавчо-творчий. Вчений сумлінний у праці, у ряді випадків виявляє 

ініціативу, прагне підвищити рівень своїх знань і умінь, цікавиться своєю науковою й 

науково-педагогічною галуззю, дисциплінований; виконує завдання на «добре» і «відмінно»; 

у процесі роботи здатний самостійно вибирати з числа раніше засвоєних знань і навичок 

найбільш доцільні для застосування в умовах, аналогічних минулому досвідові; вносить 

часткові зміни в зразок, варіанти в задану програму діяльності, не пропонуючи при цьому 

принципово нових, оригінальних ідей. 

Третій тип – виконавчий. Вчений недостатньо ініціативний, хоча і сумлінний у праці; не 

починає самостійних дій, поки не одержить відповідних указівок; виконує трудові завдання 

старанно, але в роботі керується правилом «від» і «до»; прагне підвищити свої знання і трудові 

уміння; дисциплінований; розумова діяльність носить головним чином стандартний характер 

(точне копіювання заданих схем, правил і т.п.); у трудовій діяльності здатний здійснювати 

переважно професійні прийоми та знання по раніше засвоєному шаблоні або в ситуаціях, з якими 

вже зіштовхувався, або спосіб дії в яких пояснений старшим керівником; при виконанні завдань у 

нестандартних ситуаціях відчуває велике утруднення. 

Четвертий тип – пасивний. Вчений у цілому справляється з професійними завданнями, але 

відноситься до них байдуже, не виявляючи старання, постійно має потребу в підштовхуванні; до 

підвищення рівня знань і майстерності не прагне; іноді виконує завдання не сумлінно. 

П'ятий тип – негативний. Вчений працює погано і не прагне підвищити рівень своїх 

знань удосконалити майстерність; до усьому байдужий; часто не виконує професійні 

завдання; нерідко порушує дисципліну, має потребу в постійному контролі; на соціально-

психологічний клімат колективу впливає негативно. 
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Авторські методики «Лист експертної оцінки викладача» та «Лист експертної оцінки 

викладача (скорочений)» дозволили нам здійснити статистичні вимірювання розподілу 

досліджуваних викладачів по проявах зазначених психологічних показників самореалізації у 

ставленні до науково-технічної й педагогічної діяльності. Згідно з результатами дослідження, 

отриманий такий розподіл викладачів у відповідності до типології: творчий тип – 12,35%, 

виконавчо-творчий – 29,48% , виконавчий – 23,1%, пасивний – 23,5 % , негативний – 11,55%. 

Звертає увагу тенденція до домінування у загальній виборці конструктивних типів 

викладачів – виконавчо-творчого, творчого та виконавчого, які разом складають 65%, та 

порівняно невеликої долі неконструктивних – пасивного та негативного, – яких в цілому 

майже у два рази менше – 35%. Високий кореляційний зв'язок методики з результатами 

отриманими за SIS (r=0,91) підтверджує їх достовірність. 

Висновки і перспективи. На підставі узагальнення отриманих результатів щодо 

типології активно-позитивного ставлення до науково-технічної діяльності, ми зробили 

висновок, що в сучасному науково-викладацькому товаристві цінуються науковці, які є не 

тільки високоосвіченими інтелектуалами, а й, одночасно, мають великий духовний 

потенціал. Стійкість репутації фахівця забезпечується насамперед його істинним 

професіоналізмом, який визначається не буттям, а диктується свідомістю людини (бути 

найкращим у тому, чим ви займаєтеся). За А.Масловим, це більш адекватне сприйняття 

дійсності, вільне від впливу актуальних потреб, стереотипів і забобонів, сталий інтерес до 

незвіданого. Фахівці, що досягли задоволення основних потреб, є набагато менш залежними 

і скутими, більш автономними і здатними самостійно визначати напрям свого руху.   

Перспективою подальшого дослідження є накопичення емпіричних даних для 

вдосконалення і підвищення надійності запропонованих критеріїв щодо вивчення активно-

позитивного ставлення фахівця до професійної діяльності та вдосконалення особистісної 

типології ставлення до науково-технічної й педагогічної діяльності. 
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Summary. The article considers the category of active-positive attitude of the person to the activity, in 

particular, scientific and technical, which involves not only a positive attitude towards his/her profession, but the most 
active and creative attitude towards all its components, is connected with the improvement of the production process, 
creative development of scientific and technical ideas, creative self-expression, objectification and implementation of its 
system of professional and personal goal-setting, as well as their personal qualities. 

The purpose of the article presents and characterizes the personal typology of the attitude towards the scientific, 
technical and pedagogical activity of the teacher of the technical university. The attitude to scientific and technical 
activities can be positive or negative, active or passive. 

At the same time, such an approach to the understanding of the high level of formation of active and positive 
attitude to activities is very important for the study of self-realization of teachers in scientific and technological 
activities. The article presents empirical indicators, by means of which one can measure the level of active and positive 
attitude, and a personal typology of attitude to scientific and technical and pedagogical activity. In the developed 
typology, a whole range of personal invariants is integrated, which include as already mentioned psychological 
qualities – the creative activity of the individual in the process of activity, initiative, responsible attitude to the pursuit 
of professional tasks, the desire for independence, etc. – as well as other qualities associated with them structurally-
functional and system-hierarchical relations. The typology of the teacher's personality, depending on the level of active-
positive attitude to the scientific-technical and teaching activity, includes: negative, passive, performing, performing-
creative, creative types. The level of development of personal substructures of the scientist-teacher is used as the 
criteria for determining the types of active-positive attitude to scientific and technical activity: personal-volitional, 
intellectual-cognitive, operational-technical, needs-motivational, communicative-pedagogical. 

Key words: self-realization, scientific and technical activity, active and positive attitude to activity, typology of 
active and positive attitude to scientific and technical activity. 
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