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УДК 371.12.064 
 

ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ В 

ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ  
 

ГАНГУР М.М., ДОБОШ О.М. 
Мукачівський державний університ 

 

У статті обґрунтовано оптимальні педагогічні умови щодо формування міжособистісних 

стосунків у педагогічному колективі й показники позитивної (здорової) соціально-психологічної 

атмосфери в ньому. Визначено критерії та ознаки, за якими повинна оцінюватися успішність 

діяльності педагогічного колективу.  

Ключові слова: міжособистісні відносини, колектив, педагогічний колектив, конфлікт, 

особистісний ріст, самоактуалізація педагога, психологічний мікроклімат в педагогічному колективі. 
 

У сучасних умовах постійно зростає інтерес до явища міжособистісних відносин у 

педагогічному колективі. Дана проблема диктується, насамперед, зростанням вимог до 

рівня психологічної включеності індивіда в його трудову діяльність та ускладненням 

психічної життєдіяльності людей, постійним зростанням їх особистісних домагань. 

Проблема міжособистих відносин одна з найважливіших у питанні формування 

людської психіки, її розвитку і становлення розумної, культурної поведінки. Її дослідження 

має важливе значення, як для теорії психологічного розвитку людини, так і для суспільної 

практики, навіть, якщо це дослідження психології людських взаємин у суспільстві чи 

вивчення міжособистісних відносин у малій групі і колективі. 

Ці відносини формують людину як особистість, дають можливість їй набути 

визначених рис характеру, інтересів, звичок, схильностей, засвоїти норми та форми 

морального поводження в колективі, сприяють розвитку й удосконалюванню 

комунікативних можливостей людини, внаслідок чого вона стає більш здатною до 

міжособистісних контактів і відкриває для себе більш широкі можливості для розвитку. 

Актуальність проблеми формування міжособистісних відносин у педагогічному 

колективі виявила істотне протиріччя між реальною необхідністю формування 

міжособистісних стосунків серед педагогів та недостатньою вивченістю і розробленістю її 

предметно-педагогічного змісту, не завжди ефективним використанням технологій 

формування її навичок у педагогів. 

Виявлене протиріччя обумовлює необхідність теоретичної обґрунтованості та 

практичної розробки умов з формування міжособистісних відносин у педагогічному 

колективі. 

Об’єкти та методи дослідження. Увагу зазначеній проблемі приділяли вітчизняні 

педагогічні діячі Б.Д. Грінченко, О.В. Духнович, А.С. Макаренко,             П.С. Могила, І.І. 

Огієнко, Феофан Прокопович, С.Ф.Русова, В.О. Сухомлинський,    К.Д. Ушинський та 

інші. 

Проблема формування культури міжособистісних відносин у педагогіці й 

психології розглядається в дослідженнях таких науковців: Л. Г. Бузунова, І. І. Діденко, К. 

Е.Казарьянця, К. А. Кісіна, Н. Ю. Попикова, М. В. Тарасова. 

Проблема формування культури спілкування особистості в колективі знайшла своє 

відображення у працях вітчизняних (Т.Ф. Алєксєєнко, І.А. Ільяєва, Т.М. Левашова, 

М.І.Скрипник, Л.В. Соколов, І.В. Страхов, М.О. Чернишова, В.Є. Штифурак) та 

зарубіжних (А.Адлер, Б. Басс, Л. Картер, Д. Коуен, Г. Олпорт, Г. Саллівен,                    Г. 

Триендис, К. Хорні, У.Шутц та ін.) дослідників. 

Постановка задачі. Мета статті: розкрити сутність поняття «міжособистісні 

стосунки», охарактеризувати шляхи посилення мотивації діяльності педагога в колективі, 

визначити критерії та ознаки, за якими повинна оцінюватися успішність діяльності 

педагогічного колективу в цілому.  
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Методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психолого-педагогічної, 

соціально-педагогічної літератури для розкриття специфіки формування 

міжособистісних стосунків у педагогічному колективі; емпіричні – спостереження, 

інтерв’ювання керівників педагогічних колективів та педагогів, бесіда, анкетування. 

Результати та їх обговорення. Для того, щоб назвати малу групу колективом, 

вона повинна відповідати рядові дуже високих вимог: успішно справлятися з 

покладеними на неї задачами, мати високу мораль, гарні людські відносини, 

створювати для кожного свого члена можливість особистісного розвитку, бути здатною 

до творчості, тобто як група давати людям більше, ніж може дати юрба тієї ж кількості 

індивідів, що працюють окремо. 

Психологічно розвинутим колективом вважається така мала група, у якій 

склалася диференційована система різних ділових та особистих взаємин, заснована на 

високій моральній основі. Такі відносини Андреєва Г.М. називає колективістськими. 

Колективістські відносини автор «Соціальної психології» визначає через поняття 

моральності, відповідальності, відкритості, колективізму, контактності, 

організованості, ефективності й інформованості [ Підручник для вищих навчальних 

закладів / Г. М. Андрєєва. - 5-е изд., Испр. и доп. - М .: Аспект Пресс, 2007. - 363 с.]. 

Моральність. Побудова внутрішньо-колективних і поза-колективних відносин 

на нормах і цінностях загальнолюдської моралі. 

Відповідальність. Відносини членів групи до спільної роботи, цілей і завдань, 

що стоять перед групою. 

Відкритість. Здатність встановлювати і підтримувати добрі, побудовані на 

колективістській основі взаємини з іншими колективами, а також з новачками у своєму 

оточенні. 

Колективізм. Прагнення спільно вирішувати всі питання, зберігаючи і 

зміцнюючи групу, перешкоджаючи її руйнуванню. 

Контактність. Взаємна товариськість, добрі особисті, емоційно-сприятливі 

дружні відносини між членами групи. 

Організованість. Здатність до швидкого створення і зміни організаційної 

структури ділових взаємин, необхідних для ефективної групової роботи. 

Інформованість. Доступність усім членам групи найбільш важливої інформації 

про стан справ у ній і про кожного члена групи. 

Ефективність. Успішність вирішення колективом усіх наявних у нього задач. 

Таких малих груп, що цілком би відповідали всім перерахованим вимогам 

колективу, у дійсності немає. Більшість реально існуючих малих груп займає проміжне 

місце між слаборозвиненою групою і високорозвиненим колективом. 

Шлях руху різних малих груп до колективу індивідуальний, і кожна з них 

проходить його посвоєму, включаючи період кризи. Але головне полягає в тому, що 

практично в кожній малій групі залишаються свої внутрішні проблеми, що не 

дозволяють їй піднятися до рівня розвитку ідеального колективу. 

У «Словнику практичного психолога» поняття «міжособистісні відносини» 

визначається як суб'єктивно пережиті взаємозв'язки між людьми, що об'єктивно 

проявляються в характері і способах взаємних впливів людей у ході спільної діяльності 

і спілкування. Система установок, орієнтацій, очікувань, стереотипів та диспозицій, 

через котрі люди сприймають і оцінюють один одного [4]. 

Б. Г. Ананьєв визначає міжособистісні відносини як процес пізнання 

учасниками спілкування один одного, саморегуляції вчинків людини з урахуванням 

отриманих знаннь, перетворення внутрішнього світу, що беруть участь у спілкуванні 

людей. 
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Н. Н. Богомолова припускає, що міжособистісні відносини - це зміст процесу дії 

об'єктивних суспільних законів і відносин. Специфікою міжособистісних відносин є 

той факт, що інша людина не є об'єктом відстороненого спостереження і пізнання. 

Людині завжди важливо, як до нього ставиться інший, яка його реакція на звернення і 

поведінку, ми завжди так чи інакше порівнюємо себе з різними, співпереживаємо йому. 

Все це відображає нашу зв'язок з іншими людьми, ступінь нашої включеності в їх 

переживання. Тому в міжособистісних відносинах і сприйнятті іншої завжди 

відбивається власне Я людини [3]. 

Головна функція міжособистісних відносин - це пізнання людьми один одного, а 

також формування і розвиток взаємодії. Міжособистісні відносини виступають 

необхідною умовою буття людей, без якого неможливе повноцінне формування не 

тільки окремих психічних функцій, процесів і властивостей людини, але й особистості 

в цілому. Педагоги - психологи І. Н. Логвинов, С. В. Саричев дотримуються думки про 

те, що міжособистісні відносини в педагогічному колективі визначаються й 

опосередковуються цілями і змістом їх діяльності.  

Автори умовно називають відносини, що складаються між педагогами, 

офіційними та неофіційними. Перша група - загальна система міжособистісних 

морально-психологічних стосунків, що охоплює весь педагогічний колектив. Друга - 

мережа вибіркових відносин, заснована на взаємних симпатіях між окремими 

педагогами. Сутністю педагогічних міжособистісних стосунків є прямий або непрямий 

вплив суб'єктів цього процесу один на одного, що породжує їх взаємну зв'язок [2]. 

Для дослідження міжособистісних стосунків у педагогічному колективі нами 

був проведений констатуючий експеримент. Були використані наступні методи: 

опитувальник міжособистісних відносин (Т. Лірі, методика діагностики перешкод у 

встановленні емоційних контактів), (Е.П. Ільїн, методика «Особистісна агресивність і 

конфліктність», (Е. П. Ільїн, шкала прийняття інших (В. Фей). З метою об'єктивності 

оцінки експериментальних даних завдання виконувалися з кожним педагогом 

індивідуально. 

Дослідження показало, що в колективі серед типів ставлення до оточуючих у 

педагогів (у контрольній групі) присутні порівну підкоряється і доброзичливий типи. У 

деяких педагогів (в експериментальній групі) відносно до оточуючих переважають такі 

негативні тенденції як пасивність, небажання брати на себе відповідальність, 

невпевненість у собі, недовірливе ставлення, спостерігається неготовність до співпраці, 

слідування тільки своїм інтересам. У міжособистісних відносинах педагогів 

відзначаються різні перешкоди у вигляді недостатню розвиненість емоцій, контролю 

над ними, переважання негативних емоцій. Виходячи з отриманих даних у ході 

констатуючого експерименту, мета формуючого етапу - проаналізувати й обґрунтувати 

оптимальні педагогічні умови щодо формування міжособистісних відносин у 

педагогічному колективі. 

Формування міжособистісних відносин є важливою умовою для взаємодії між 

педагогами. У педагогічному колективі формується ставлення педагога до моральних 

цінностей, до оточуючих людей. Тому доцільно провести роботу, спрямовану на 

формування більш гармонійних відносин, побудованих на прийнятті, довірі, умінні 

вирішити конфлікти. 

 Важливим моментом у роботі керівника педагогічного колективу є 

мотивування діяльності вчителів і вихователів, стимулювання їх професійно-

педагогічної роботи, спрямоване на підвищення якості навчання і виховання дітей. 

Розрізняють кілька шляхів посилення мотивації діяльності педагога в колективі:  

1. Створення умов, що сприяють задоволенню актуальних матеріальних потреб 

педагогів.  
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2.Забезпечення найважливіших соціальних потреб: в спілкуванні, у визнанні, у 

досягненні успіхів тощо.  

3.Створення умов для творчості, особистісного росту і самоактуалізації 

педагога, як неповторної індивідуальності. 

 У роботі педагогічних колективів міжособистісні конфлікти неминучі. Однак 

тут вони особливо небезпечні, так як негативно позначаються на якості навчання і 

виховання дітей. Небхідно відрізняти конфлікти від протиріч і розбіжностей у поглядах 

педагогів, які, навпаки, часто корисні для навчання і виховання.  

Стратегічне завдання керівництва педагогічним колективом полягає в 

управлінні існуючими відносинами.  

 Конфлікти можна розділити на дві основні групи: ділові та особистісні. Перші 

виникають на грунті розбіжності думок, вчинків членів колективу при вирішенні ними 

проблем ділового характеру, а другі - на основі протиріч в особистісних рисах.  

 Перш ніж обговорювати шляхи підвищення ефективності діяльності 

педагогічного колективу, необхідно визначити, за якими критеріями і ознаками 

повинна оцінюватися успішність діяльності такого колективу.  

Основними критеріями слід вважати наступні: навченість учнів (вихованців), їх 

вихованість, здатність педагогічного колективу оперативно вирішувати виникаючі 

завдання, професійна кваліфікація та особистісне самовдосконалення педагогів. 

Ступінь відповідності колективу кожному з названих критеріїв можна 

оцінювати за такими показниками: 

  За обсягом і глибиною знань предметів, що вивчаються; за рівнем 

загального інтелектуального розвитку, за спеціальним здібностям (навченість учнів). 

  За рівнем моральної зрілості дітей, сформованих основних соціально 

корисних якостей (вихованість учнів). 

  За вмінням колективу вчасно мобілізувати свої ресурси, злагоджено діяти, 

знаходити кращі рішення проблем при мінмальних витратах часу і зусиль (здатність до 

оперативного вирішення завдань). 

  За розширенням і поглибленням спеціальних знань, вдосконаленням 

педагогічних умінь і навичок (професіональне зростання педагогів). 

  За ступенем самоактуалізації педагога, стилю його спілкування з 

оточуючими людьми, характерологічними та іншим особистостісними якостями, за 

світоглядом, загальною освіченістю та культурою (особистісне самовдосконалення). 

 Здатність педагогічного колективу ефективно вирішувати виникаючі перед ним 

завдання залежить від його структури, організації, від сформованих у ньому відносин. 

На успішну діяльність колективу можна впливати через його величину, композицію, 

канали комунікацій, розподіл обов'язків, особисті та ділові взаємини. 

 Великий педагогічний колектив у цілому і подібного роду мікроколективи 

працюватимуть успішно тільки тоді, коли звертається особлива увага на їх склад і 

організацію роботи. Якщо в колектив об'єднати людей, приблизно однакових за віком, 

досвідом і поглядами, то вони створять злагоджений робочий орган, який буде мати 

хорошу психологічну атмосферу й успішно справлятиметься з діяльністю, що вимагає 

часу і тривалої напруги сил. При виникненні неординарних завдань, особливо 

інтелектуального плану, що передбачають різнобічну ерудованость і різні підходи до 

вирішення, такий колектив може виявитися недостатньо ефективним. В такому 

випадку краще створювати мікроколлектіви з різнорідною композицією, навчивши 

людей взаємодії один з одним у спільній роботі.  

За допомогою спеціальної психологічної підготовки членів колективу, 

спрямованої на те, щоб навчити їх встановленню один з одним хороших відносин і 

взаєморозуміння, можна зробити так, щоб у психологічно різноманітному колективі 
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були зняті проблеми міжособистісних відносин, а це істотно підвищить ефективність 

його діяльності. 

Сприятливий психологічний клімат - це підсумок систематичної роботи 

керівників, психологів і всіх співробітників установи.  

При порушенні позитивної атмосфери в колективі, спершу, визначається 

основне коло проблем колективу: характеристики і фактори сприятливого і 

несприятливого психологічного мікроклімату, формування і вдосконалення якого 

вимагає від психологів та адміністрації у закладах освіти розуміння емоційного стану 

людей, настроїв, відносин один з одним.  

Показники позитивної (здорової) соціально-психологічної атмосфери в 

педагогічному колективі: 

1. Згуртованість та організованість. Педагогічний колектив залежно від 

кількості учнів (вихованців) може налічувати від 10 до 150 педагогів і більше. 

Керівництво, особливо у великій школі (2500-3000 учнів), є досить складною справою. 

Адже успіх діяльності кожної школи забезпечує цілеспрямований колектив 

однодумців, в якому цінують індивідуальність, творчі здібності, характер, інтереси й 

уподобання кожної особистості. Згуртувати педагогічний колектив не означає 

«вишикувати всіх за ранжиром», заборонити особисті думки і погляди, виконувати все 

за командою. Навпаки, у ньому повинно максимально реалізуватися творче начало 

кожного, але вся різноплановість має узгоджуватися з певною методичною 

концепцією. У колективі слід чітко сформулювати перелік того, що оцінюється словом 

«так», а також те, чому потрібно сказати «ні». 

2. Єдність офіційної і неофіційної сфер спілкування. Чим вищий ступінь такої 

єдності, тим ефективніше соціально-психологічна атмосфера в колективі впливає на 

досягнення педагогічних цілей.  

3. Мажорний життєстверджуючий настрій у колективі, який залежить від 

самопочуття, сімейної злагоди, результатів роботи, а також від зовнішніх умов 

(пригнічений колега, необережне слово, недоречна посмішка). Чіткі орієнтири в 

діяльності навчального закладу, кожного педагога теж стабілізують самопочуття, 

налаштовують на діловий лад, захищають від емоційного перепаду. Завдяки 

справедливим універсальним вимогам керівництва настрій стає позитивним фактором 

працездатності, ініціативності, добрих стосунків між людьми. 

4. Атмосфера колективної турботи в педагогічному колективі, взаємоповаги і 

підтримки, узгодженої взаємодії. Справжні товариські ділові взаємовідносини залежать 

від співвідношення особистих і колективних інтересів. Безперечно, спільна професійна 

діяльність формує певну спільність професійних інтересів. Проте, у професійній 

діяльності інтереси деякою мірою можуть варіюватися. Тому зближення їх інтересів є 

вирішальним для формування в педагогічному колективі здорової соціально-

психологічної атмосфери. На її створення впливають громадська думка, смаки, 

традиції тощо. 

Таким чином, серед різноманітних факторів, що впливають на працездатність 

людини, найбільший емоційний вплив (позитивний чи негативний) здатні спричиняти 

міжособистісні стосунки в колективі. 

Рекомендації працівникам психологічної служби щодо покращення 

психологічного мікроклімату: 

• Проводити систематично соціометричне чи референтометричне дослідження 

для аналізу стану мікроклімату колективу з метою виявлення «вогнища» проблеми. 

• Проводити діагностику синдрому емоційного вигорання та поінформувати 

вчителів шодо прийомів уникнення професійного виснаження. 
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• Вивчення стилю керівництва адміністрації з метою об’єктивної оцінки стану 

взаємодії учасників навчально-виховного процесу. 

• Надавати систематично психологічну допомогу вчителям щодо саморегуляції 

психічних процесів шляхом аутогенного тренування, індивідуальної та групової 

психокорекції. 

• Проводити тренінгові заняття формату «батьки-учні-вчителі», «батьки-діти», 

«вчителі-учні» для згуртованості загальношкільного колективу, налагодження дружніх 

стосунків. 

• Організувати цикл тренінгових занять з розвитку психологічної культури 

педагогів.  

• На початку навчального року проводити заняття адаптації з метою 

прискорення темпу включеності педагогів та учнів в навчально-виховний процесс 

• Організувати супровід вчителів в міжатестаційний період. 

• Виявити співробітників, які впливають на негативний мікроклімат, та окремо 

працювати психологу з ними над розвитком: моральної спрямованості діяльності; 

організаційної єдності; психологічної єдності (інтелектуальна, емоційна і вольова); 

здатності до самоуправління; групової готовності та міжгрупової єдності. 

• Розробити пам’ятки батькам, педагогам щодо спілкування з дітьми, які мають 

емоційні труднощі. 

Рекомендації директорам навчальних закладів, адміністрації школи щодо 

покращення психологічного мікроклімату: 

• Удосконалити добір, розташування, виховання кадрів, тобто «комплектувати» 

колектив з урахуванням соціально-психологічної, психологічної сумісності людей. 

• Поставити перед колективом цікаву, корисну для суспільства та членів 

педагогічного колективу мету, досягнення якої потребує напруженої творчої праці. 

• Удосконалити матеріальну базу установи та умови праці членів коллективу. 

• Доручити організацію спільних заходів та спільного дозвілля педагогів. 

• Організувати проведення інтегрованих та бінарних уроків, що сприятиме 

підвищенню ефективності взаємодії між членами педагогічного колективу.  

• Знаходити з підлеглими спільну мову, цікавитися їхніми проблемами.  

• Делегувати повноваження. 

• Організувати спільну професійну взаємодію керівника із заступниками. 

• Керуватися справедливим універсальним вимогам до учасників навчально-

виховного процесу. 

• Достатньо інформувати членів колективу про його завдання та стан справ під 

час їхнього виконання [1]. 

Висновки. Головна функція міжособистісних відносин - це пізнання людьми 

один одного, а також формування і розвиток взаємодії. Міжособистісні відносини 

виступають необхідною умовою буття людей, без якого неможливе повноцінне 

формування не тільки окремих психічних функцій, процесів і властивостей людини, 

але й особистості в цілому.  

Формування міжособистісних відносин є важливою умовою для взаємодії між 

педагогами . У педагогічному колективі формується ставлення педагога до моральних 

цінностей, до оточуючих людей. Тому доцільно провести роботу, спрямовану на 

формування більш гармонійних відносин, побудованих на прийнятті, довірі, умінні 

вирішувати конфлікти.  Важливим моментом в роботі керівника педагогічного 

колективу є мотивування діяльності педагогів, стимулювання їх професійно-

педагогічної роботи, спрямоване на підвищення якості навчання і виховання. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 

В статье обоснованы оптимальные педагогические условия для формирования межличностных 

отношений в педагогическом коллективе и показатели положительной (здоровой) социально-

психологической атмосферы в нем. Определены критерии и признаки, по которым должна оцениваться 

успешность деятельности педагогического коллектива. 

Ключевые слова: межличностные отношения, коллектив, педагогический коллектив, 

конфликт, личностный рост, самоактуализация педагога, психологический микроклимат в 

педагогическом коллективе. 
 

SUMMARY 
 

FORMATION OF INTERPERSONAL RELATIONS IN THE TEACHING STAFF 

In the article the optimal pedagogical conditions for the formation of interpersonal relations in the 

teaching staff and indicators of positive (healthy) social-psychological atmosphere in it. The criteria and signs, 

which must evaluate the success of the activities of the teaching staff. 

Keywords: interpersonal relationships, staff, teaching staff, conflict, personal growth, self-actualization 

of the teacher, the psychological climate in the teaching staff. 

 

 

 

УДК 316.6 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО  

МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

 
ЦАЛАН К., ОРОС О. Б. 

Мукачівський державний університет 

 

У статті розкрито особливості мотивації середнього медичного персоналу. Проаналізовано 

структуру трудової мотивації медичних працівників, особливу увагу приділено трудовій мотивації 

сестринського складу. Виокремлено специфічні особливості трудової діяльності середнього медичного 

персоналу, зокрема психічні складові. Наведено результати досліджень щодо мотиваційних 

пріоритетів медсестер. 
Становлення особистості професіонала передбачає процес перебудови 

мотиваційної сфери: одні мотиви набувають більшої значущості, інші втрачають її, 

перетворюючись з ідеалу в повсякденну дійсність або вирушаючи зовсім з особової 

сфери людини. Таким чином, процес професіоналізації і професійної адаптації 

супроводжується переосмисленням, рефлексією діяльності, що сприяє виробленню 

певних професійних стереотипів. Різноманітними аспектами проблеми мотивації та 

стимулювання персоналу займалися чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників: 

Ф.Тейлор, Ф.Гілберт, Г.Грант, Д. Мак Грегор, У.Оучі, Е.Мейо, К.Альдерфер,               

М. Маренков, М.Косаренко, О. Турчинов, С. Шапіро та ін. На думку 
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А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлін, В.Г. Асєєва, В.К. Вілюнас, Х. Хекхаузен, 

мотивація професійної діяльності є однією з основних складових успішності 

професійної адаптації і процесу становлення особи професіонала. Підвищення 

професійної мотивації та успішності діяльності співробітників є актуальною науково-

практичною проблемою. Проте в такій сфері діяльності як охорона здоров'я, позитивна 

мотивація діяльності персоналу багато в чому сприяє підвищенню сприятливого фону 

взаємодії між медичним працівником і хворим, впливає на ефективність проведення 

лікувальних процедур, щосприяє зниженню летальних результатів захворювань.  

Середній медичний персонал лікувальних установ переймає на себе найбільшу 

частину робочих навантажень в ході надання лікувально-профілактичної допомоги 

населенню. Таким чином, в дослідженні шляхів підвищення ефективності лікувально-

діагностичної і профілактичної роботи медичної установи велику увагу необхідно 

приділяти вивченню особливостей мотивації та успішності професійної діяльності саме 

середнього медичного персоналу. У роботах ряду вітчизняних і зарубіжних авторів: 

Б.Д.Карвасарського, Г.С.Абрамової, Л.Ф.Тіхомірової, Г.І.Куценко, Е.І.Сошникова, 

Б.Н.Мінчина, В.П.Рубана, І.Харді, Р.Калімо) приділяється підвищена увага соціально-

психологічним особливостям професійної адаптації медичних працівників до умов 

діяльності. У роботах Г.С.Абрамової, Л.Ф.Тіхомірової, Р.Конечного, Г.К.Ушакова, 

М.Боухала, Е.В.Боллза зазначаються соціально-психологічні чинники професійної 

діяльності медичних працівників, що провокують зниження мотивації, стресові стани, 

виникнення синдрому хронічної втоми та інші негативні симптоми. У даних 

дослідженнях, таким чином, висвітлюються переважно чинники, що сприяють 

професійній деформації медичних працівників. Проте до теперішнього часу область 

психологічного вмісту професійної діяльності, специфіка й умови виникнення різного 

роду професійних деформацій особи середнього медичного персоналу лікувальних 

установ є мало вивченою.  

Поряд з вивченням негативних аспектів професійної діяльності середнього 

медичного персоналу, потребують вивчення чинники, що сприяють особистісному 

зростанню, збагачуюють життєвий і професійний досвід особи, підвищують успішність 

діяльності. На думку С.Л.Рубінштейна, Е.Ф.Зєєра, Е.Е.Симанюка, Р.Калімота інших 

авторів, процес професійної адаптації особи є багатостороннім процесом, що сприяє 

розвитку прийомів і засобів діяльності в результаті розвитку особистих і професійних 

якостей самого індивіда в даній діяльності. 

Постановка задачі. Мета статті – окреслити особливості мотивації середнього 

медичного персоналу. Задачі :  

1. Проаналізувати структуру трудової мотивації. 

2. Розглянути психічні складові професійної діяльності медичних працівників 

середньої ланки. 

3. Вивчити мотиваційні пріоритети середнього медичного персоналу. 

Результати та їх обговорення. Мотивація  персоналу  є  основним  способом  

оптимального  використання  ресурсів,  мобілізації  наявного  кадрового  потенціалу.  

Основна  мета  процесу  мотивації  —  це  підвищення  віддачі  від  працівників,  

підвищення  загальної  результативності  і  прибутковості  діяльності.  Вперше  термін  

«мотивація»  вжив  у  своїй  статті  А.  Шопенгауер  в  дев'ятнадцятому  столітті. Мотив 

- внутрішня спонукальна сила, що забезпечує інтерес особистості до діяльності, 

активізує її зусилля. Як підкреслював С.Рубіштейн, "мотив як спонукач - це джерело 

дій". Згідно із законом Йеркса - Додсона, який було сформульовано декілька десятиліть 

тому, ефективність діяльності залежить від сили мотивації, тобто чим сильніше 

спонукання до дії, тим вища результативність діяльності. Мотивація представлена 

мотивуванням і стимулюванням. Якщо мотивування є процесом дії на людину з метою 
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спонуки його до певних дій шляхом пробудження в нім певних мотивів, то 

стимулювання полягає у використанні цих мотивів. У практиці охорони здоров'я 

найбільш поширено матеріальне стимулювання. Проте людина має складну систему 

потреб і цілей, яка представлена відомою пірамідою А. Маслоу [1].  

З розвитком охорони здоров'я все більше уваги приділяється мотиваційній 

функції управління, коли віддається перевага мотивації над адміністративним і 

жорстким контролем. Причому найпоширенішою групою мотивуючих чинників стають 

не «батіг і пряник» і не страх та дисциплінарна відповідальність, а група чинників, що 

включає довіру, авторитет, винагороду. Велике значення мають гарантії зайнятості, 

умови праці, рівень оплати, характер міжособистісних стосунків у колективі. У 

вивченні мотиваційних процесів використовуються декілька теорій: теорія потреб        

А. Маслоу, теорія двох чинників Ф. Герцберга, теорія чекання С.Врума, теорія 

справедливості Д. Адамса та ін., в яких підкреслюється необхідність враховувати 

правила мотивації: похвала, заохочення, постійна увага до працівника і членів його 

сім'ї, відчуття свободи, розумна конкуренція. 

У структуру мотиву праці входять: потреба, яку хоче задовольнити працівник; 

благо, здатне задовольнити цю потребу; трудова дія, необхідна для одержання блага; 

ціна — витрати матеріального і морального характеру, пов'язані зі здійсненням 

трудової дії. Сила мотиву праці визначається ступенем актуальності тієї чи іншої 

потреби для працівника. Особливістю мотивів праці є їхня спрямованість "на себе" й 

"на інших". Можна виділити кілька груп мотивів праці, які утворюють у сукупності 

єдину систему. Це мотиви змістовності праці, її суспільної корисності, статусні мотиви, 

пов'язані із суспільним визнанням плідності трудової діяльності, мотиви одержання 

матеріальних благ, а також мотиви, орієнтовані на визначену інтенсивність роботи [2]. 

Середній медичний персонал несе значну долю навантаження при вирішенні 

завдань піклування, лікування і профілактики. У зв'язку з цим, для забезпечення 

необхідної якості надання медичних послуг у світовій практиці на одного лікаря 

доводиться в середньому чотири медичні сестри. Постійний дефіцит середнього 

медичного персоналу, а також розмір оплати праці, що залишається низьким, 

призводять до того, що переважна більшість медичних сестер і фельдшерів працюють 

більш, ніж на ставку, або поєднують інші посади, найчастіше – посаду санітарки, що не 

вимагає кваліфікації (на 25 медичних сестер доводиться лише 1 молодша медична 

сестра по догляду). При цьому зростає фізичне і психологічне навантаження на 

медсестру, знижується престиж її професії, погіршується якість надання медичних 

послуг [3]. Висока міра фізичного і психологічного навантаження медичних сестер, 

нерозвиненість коппінг-стратегій, а також ряд організаційних чинників сприяють 

швидкому розвитку синдрому професійного вигорання, яким за даними різних авторів 

страждають від 40 до 95% середніх медичних працівників.  

Вигорання медпрацівників значно деформує систему ціннісних орієнтацій 

особи, акцентуючи матеріальні цінності в збиток духовним, зміщує мотивацію праці 

від внутрішньої в сторону зовнішньої. На думку, І. Островської, вкрай важливо 

навчити середній медичний персонал читати невербальну складову у процесі 

спілкування з пацієнтами [4].  

По-перше, це пов’язано з тим, що кожен невербальний код має для медичного 

працівника діагностично важливу інформацію про стійкі і динамічні фізичні та 

психологічні особливості пацієнта. Спеціальним чином підготовлений середній 

медичний персонал може довіряти цій інформації, оскільки елементи невербальної 

поведінки складно відтворювати за власним бажанням. 

По-друге, специфіка діяльності середнього медичного персоналу передбачає 

використання в йогопрактиці невербальних компонентів, прийнятних для            
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спілкування в основному тільки близьких людей, тому він має бути удвічі чутливим до 

невербальної інформації, що надходить від пацієнта. По-третє, за допомогою 

невербальних компонентів медичний працівник може здійснювати ―якоріння‖ як 

позитивних, так і негативних реакцій пацієнта.  

У зв'язку з модернізацією охорони здоров'я ми спостерігаємо підвищення об'єму 

техногенних втручань, що збільшує перевантаження лікаря сестринськими 

маніпуляціями і скорочує об'єм медичних послуг при сестринському догляді, 

звужуються можливості для самостійного ухвалення рішень медичною сестрою. 

Позитивним в цьому плані служить західноєвропейський досвід, в якому здійснюється 

розширення сфери компетентності середнього медичного персоналу, що виражається, 

наприклад, в розширенні обов'язків по виписуванню рецептів, проведенні скринінгу і 

первинної оцінки стану пацієнтів, встановленні рівнів спостереження за пацієнтом, 

лідерстві, управлінні відділенням. Висловлюється упевненість, що практикуючі 

медсестри могли б узяти на себе приблизно 20% обов'язків, які зараз покладено на 

лікарів. 

В даний час практично відсутня ієрархія в системі організації сестринської 

справи. Можливості кар'єрного зростання вельми обмежені: медична сестра, старша 

сестра, головна сестра. Лише у деяких медичних закладах з'являються такі посади, як 

фахівець з навчання сестринського персоналу, спеціаліст з контролю якості 

сестринської діяльності. Не передбачені, наприклад, такі посади, як бригадир або 

старший зміни, медсестра-наставник. Введення ряду подібних посад могло б слугувати 

кар'єрним устремлінням частини медичних сестер і більш диференційованому підходу 

до питання оплати праці. 

Низький рівень оплати праці провокує неофіційні джерела доходу, за 

допомогою яких працівники намагаються задовольнити не лише потребу в 

справедливій матеріальній винагороді за працю, але й потребу у визнанні і пошані. 

Саме вона є однією з ведучих в структурі трудової мотивації працівників, що 

внутрішньо мотивуються, якими часто є медики. Дефіцит визнання компенсується за 

рахунок заміщення його грошовим еквівалентом і матеріальними символами, при явній 

недостатності можливості зробити це за допомогою заробітної плати, відбувається 

зміщення акценту на неофіційні джерела. Відзначимо, що в даному випадку швидше 

йдеться про лікарів, середні медичні працівники набагато меншою мірою мають 

можливість скористатися неофіційними засобами оплати праці. Причому, саме менші 

можливості, але не менше бажання. У даній ситуації в медичних сестер відбувається 

наростання відчуття несправедливості, що тягне за собою відокремлення тандему 

«лікар-медсестра», впливаючи на якість лікування і знижуючи трудову мотивацію 

останніх. Але особливої значущості в даній ситуації набуває проблема деформації 

ціннісно-мотиваційної системи медичних працівників. 

Результати опитування медичних сестер Мукачівської районної лікарні виявили, 

що на перше місце медичні сестри висувають заробітну плату, медичне обслуговування 

і задоволення виконаною роботою. На друге і третє місце — пошана колег, хороші 

стосунки з ними, а також заохочення з боку адміністрації. Не менш важливою для 

сестринського персоналу є можливість самореалізації, соціальний пакет і визнання в 

організації. На можливість самореалізації в професії вказали 23 % респонденти. Такий 

показник пояснюється тим, що функції сестринського персоналу більш обмежені в 

порівняно з лікарями. Робота сприймається як монотонна. Сестри виконують її часто 

механічно, не вникаючи в суть нових завдань. Зростає професіоналізм у вузькій 

спеціалізації і знижується інтерес до самоосвіти. Слід підкреслити, що на питання про 

подальшу співпрацю з організацією 7 % сестринського персоналу лікувальної установи 

висловили незадоволеність положенням, що склалося, 22 % ухилились від відповіді на 
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це питання. Таким чином, опитування медичних сестер показує, що близько 30 % 

персоналу незгідні продовжувати роботу на таких умовах.  

Аналіз літератури дозволив виділити наступні компоненти мотивації медичної 

сестри: організаційна культура (система спільних для всього колективу цінностей), 

принципи керівництва (відносини між керівником і підлеглими), кадрова політика 

(підвищення кваліфікації і можливість мобільності працівників), інформація про стан 

справ в організації, організація робочого місця, робочого часу та оснащення робочих 

місць. Можна виділити наступні інструменти мотивації : принципи та стиль 

керівництва, доля участі у прийнятті рішень, делегування відповідальності, створення 

задовільних умов праці та відпочинку, планування кар’єри і структури кадрів, 

інформаційні довідники, наради, засідання, технічне оснащення робочих місць, 

гнучкий графік.  

Опираючись на вищезазначене, можна виокремити компоненти стратегії 

підвищення мотивації медичного персоналу середньої ланки. Насамперед варто 

підвищити заробітну плату; врегулювати систему документообігу і звільнити персонал 

від необхідності заповнювати велику кількість паперів, що відволікають від виконання 

прямих службових обов’язків; підвищення престижу професії; покращення технічного 

оснащення; введення системи заохочень та преміювання; організація демократичного 

стилю керівництва. 

Висновоки.Проблема підвищення трудової мотивації медичних працівників є 

найважливішою функцією управління охорони здоров'я. Без їх рішення навряд чи 

можливе реальне поліпшення якості та культури надання медичної допомоги 

населенню, а також підвищення ефективності діяльності лікувально-профілактичних 

установ і галузі в цілому на основі раціонального використання фінансових, 

матеріальних та кадрових ресурсів. У даний час доведено, що гроші не завжди 

спонукають людину працювати (хоча ніхто не заперечує роль матеріальної 

зацікавленості!). Проаналізувавши дані про види мотивації, яким віддається перевага, 

можна зробити висновок, що у кожного конкретного співробітника є властива лише 

йому мотиваційна система, яка залежить від особових якостей людини і життєвих 

обставин, в яких вона знаходиться в даний час. Необхідно прагнути до орієнтації 

мотивації на цінності, які мають пріоритетне значення для конкретної медичної 

сестри.Проблеми підвищення трудової мотивації носять системний характер і 

вимагають комплексного підходу при їх вирішенні. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

В статье раскрыты особенности трудовой мотивации среднего медицинского персонала. 

Проанализирована структура трудовой мотивации медицинских работников, особенное внимание 

уделено трудовой мотивации сестринского состава. Выделены специфические особенности трудовой 

деятельности среднего медицинского персонала, в частности психические составляющие. Приведены 

результаты исследований относительно мотивационных приоритетов. 
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SUMMARY 
 

FEATURES OF LABOUR MOTIVATION OF MIDDLE MEDICAL PERSONNEL 

The article reveals peculiarities of motivation of nurses. The structure of labor motivation of health 

workers, special attention is paid to labor motivation of nursing staff. Highlighted the specific features of 

employment of nursing staff, in particular mental components. The results of research on the motivational 

priorities. 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРІВ ДТК Й.С.БАХА: МУЗИЧНО-

ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ 
 

ЕКМАН М.С. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглядаються основні засадничо-виконавські проблеми інтерпретації прелюдій і фуг 

у виконавському стилі піаністів сучасності. Розкриваються провідні концептуальні тенденції 

виконавського мистецтва інтерпретаторів поліфонічних творів та їх впливи на педагогічну практику 

піаністів. 

Ключові слова: інтерпретація, музичний стиль, інтерпретаційні особливості. 
 

Постановка проблеми. 

Мистецтвознавство ХХ-ХХІ ст. висуває щораз нові вимоги до науковців у сфері 

культури та мистецтва, зокрема в музиці проходить детальний семантичний аналіз 

мистецьких епохальних явищ та подій, проводиться детальний огляд творчості 

видатних митців та художників музичного мистецтва, трансформація та деструкція всіх 

жанрових стилістично-естетичних та культурологічних вимірів творчої діяльності 

досліджуваних явищ та їх еволюція. 

Зокрема сфера інтерпретацій творів «ДТК» в контексті піаністичних тенденцій у 

виконавській практиці, видатні митці-інтерпретатори постійно перебувають в полі зору 

музикознавців, мистецтвознавців й музикологів  та культурологів. На сьогоднішній 

день ця проблема є не достатньо опрацьована в різних галузях інтерпретації та 

виконавських особливостей.   

Дослідження проблеми. 

Вивчення проблематики інтерпретаційних особливостей «ДТК» представлені в 

наукових розвідках та фундаментальних дослідженнях науковців у таких галузях: 

1) історичного та теоретичного музикознавства з проблем музичної форми, 

стилю, жанру, з точки зору символіки та риторики – Б.Асаф’єва, Є.Назайкінського, 

Е.Бодкі, А.Мілки, Т.Шабаліної, М.Друскіна, Р.Берченка, В.Носіної тощо;  

2) теорії та історії музичного виконавства – О.Алексєєва, І.Браудо, 

Н.Кашкадамової, Я.Мільштейна, А.Швейцера, Й.Форкеля, Б.Яворського, М.Лобанової, 

В.Протопопова, Н.Калініної, Н.Голубовської та ін.; 

3) фундаментальні проблеми музичного аналізу – Л.Мазеля, В.Цуккермана, 

Ю.Холопова, К.Южака та ін.; 

4) окремим аспектам музичних редакцій та транскрипцій – Ф.Бузоні, А.Корто, 

В.Кольнедер, Л.Ройзман, М.Друскін, Г.Коган, Н.Кашкадамова; 

5) різним аспектам інтерпретації – О.Алексєєва, С.Фейнберга, Н.Корихалової, 

О.Гольденвейзера, Г.Нейгауза, Г.Гульда, Є.Лібермана, Н.Кашкадамової та ін. 

Проаналізувавши досягнення науковців у галузі інтерпретаційних та 

виконавських особливостей «Добре темперованого клавіру», можна відзначити, що 

цикл прелюдій і фуг – це не тільки один із шедеврів світової музичної культури, але й 
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настільна книга кожного мислячого виконавця-інтерпретатора, джерело найчистішого 

натхнення. 

Мета статті полягає у виокремленні особливостей музичного стилю та 

виконавської інтерпретації творів Й.С.Баха у творчості видатних піаністів сучасності.  

Виклад основного матеріалу. 

Інтерпретація – це одне з центральних та ключових понять, що 

використовується у філософії, семіотиці, логіці та інших галузях наукових знань.  

Поняття «інтерпретація» має декілька визначень: 

1) інтерпретація як термін буденності, що використовується при вказівці на 

суб’єктивні способи розгляду висловлювання та фактів по відношенню до тексту, що 

носить проблемний характер; 

2) інтерпретація як характеристика художньої презентації – аналогічної 

«музичної інтерпретації» - і такий різновид інтерпретації має високу міру 

суб’єктивності. 

В музикознавстві термін «інтерпретація» (від лат. – «пояснення, тлумачення») 

визначається як  художнє тлумачення музичного твору в процесі його виконання, 

розкриття ідейно-образного змісту музики виразними і технічними засобами 

виконавського мистецтва, а зокрема, як: 

 - активний творчий процес, в якому воля композитора повинна стати власною 

волею інтерпретатора (С.Фейнберг) [12]; 

- виконавська або авторська концепція стосовно таких виражальних засобів як 

темп, динаміка, артикуляція, фразування, акцентування (С.Мальцев) [6]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна чітко окреслити, що інтерпретація 

характеризується як індивідуальне прочитання виконавцем-інтерпретатором 

виконуваного твору, яке не порушує виражально-логічну основу і не суперечить його 

образно-емоційному змісту.    

Узагальнюючи питання «інтерпретації» можна виокремити поняття 

«інтерпретаційні особливості», які трактуються як особливості виконання музичного 

твору, що відповідають стильовим критеріям даної епохи та стилю композитора.  

Матеріалом виконавської інтерпретації музиканта є твір, для якого «характерна 

лінійність та незворотність побудови, хронологічна та чи інша послідовність розвитку 

[5]. 

Визначаючи питання інтерпретації в загальному та мистецтвознавчому 

аспектах, важливо наголосити увагу на поняття «стиль», яке характеризується як 

чуттєве втілення ідеї, тобто сутнісна його ознака [7]. 

Проблема музичного стилю, його сутності представлена в працях науковців 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. У філософському контексті вона розглядалась у працях 

Є.Соколова, О.Устюгової; у музикознавчому аспекті ґрунтовними є дослідження 

В.Медушевського, М.Михайлова, Є.Назайкінського, О.Опанасюка, С.Павлішина, 

С.Скребкова та ін. 

На сучасному етапі свого розвитку поняття стилю активно розробляється в 

галузях музикознавства та музичної педагогіки, однак є недостатньо висвітленим. 

Зокрема, Є.Назайкінський визначає поняття музичного стилю як якість, яка 

дозволяє розпізнавати музичні творіння, що входять в ту чи іншу генетичну спільність 

(спадок композитора, напрямку, епохи тощо), яка дозволяє безпосередньо відчувати, 

впізнавати, визначати їх походження і проявлятися в сукупності всіх без винятку 

якостей сприйнятої музики, об’єднаних в цілісну систему комплексу розпізнавальних 

характерних ознак. Науковець зазначає, що стиль – це почерк, тобто розпізнавальні 

характерні риси, що проявляються в самому тексті твору, в його організації, у доборі 

засобів музичної виразності [8].   
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Л.Мазель під музичним стилем розуміє систему музичного мислення, ідейно-

художніх концепцій, образів і засобів їх втілення, що виникає в умовах певного 

соціально-історичного грунту й пов’язана з певним світоглядом [4]. 

Узагальнюючи наведені визначення, поняття «музичний стиль» 

характеризується як певний спосіб музичного мислення, зафіксований в музичних 

творах (в особливостях нотного запису, інтерпретації, виконання), зумовлений як 

індивідуальністю особистості (композитора, виконавця), її світогляду, так й іншими 

чинниками, такими, як приналежність до певної народності, епохи чи школи. 

Обгрунтовуючи стильовий та інтерпретаційний контекст даної проблеми, ми 

спробуємо знайти вирішення достовірності засадничо-інтерпретаційних особливостей 

виконавських традицій «Добре темперованого клавіру» у творчості видатних піаністів 

сучасності, встановити відповідність їх стилістично й художньо-естетичним вимірам та 

запитам епохи бахіанства, спробуємо простежити еволюційну трансформацію за 

хронологією виконань у творчості видатних мислителів ХХ ст. (А.Рубінштейн, 

А.Шнабель, Е.Фішер, С.Фейнберг, В.Гізекінг, М.Юдина, С.Ріхтер, Г.Нейгауз, 

Т.Ніколаєва, Ф.Гульда, Г.Гульд, К.Жакоте, Ю.Єгоров та ін.).  

На собливу увагу заслуговує огляд інтерпретаційних особливостей прелюдій і 

фуг у творчості видатних піаністів ХХ ст. – Е.Фішера, С.Фейнберга, М.Юдиної, 

С.Ріхтера, Т.Ніколаєвої та Г.Гульда. 

Виконавська традиція «Добре темперованого клавіру» видатного швейцарського 

піаніста та диригента Едвіна Фішера представлена у вигляді звукозаписів, зроблених в 

1933-1936 рр. для компанії «ЕМІ Membran Classics».  

Принципи інтерпретації Фішера змушують його висувати на перший план 

ліричний пісенний початок. Найвище вираження його майстерності отримала 

поліфонічна збірка 48 прелюдій і фуг «ДТК».  При виконанні Фішером прелюдій і фуг 

він дотримується авторського тексту, шукаючи підхід до нього з різних сторін. 

Прелюдії і фуги звучать в нього з романтичною м’якістю та пластичністю. Спів – це 

ідеал, який надихає Фішера, до якого він безсумнівно прагне. Вокальним початком 

пронизані його динамічні лінії та дрібні деталі (деякі згладжені контури цілого, 

регістрові динамічні контрасти, кожна тема, протисклад, інтермедія звучать незвично 

живо, випукло, виразно, по-вокальному тепло та свіжо). Тонко розроблена динаміка, 

яка складає у Фішера характерну особливість наспівно-мовного відтворення мелодії, 

завжди підлягає крупним, пластично окресленим динамічним лініям. Незмінність 

основного темпу у Фішера не виключає невеликих відхилень від нього в окремих 

епізодах твору.  

Всі ці виконавсько-інтерпретаційні тенденції утворюють органічно єдиний 

комплекс виражальних засобів, який дозволяє Фішеру виконувати музику Баха у 

відповідності до його естетичних ідеалів та особливостей його артистичної 

особистості. 

У Росії в кінці ХІХ – початку ХХ ст. першим видатним піаністом, який виконав 

«Добре темперований клавір», був Антон Рубінштейн. Під час 3-6 лекцій курсу історії 

фортепіанної літератури, прочитаних ним в 1885-86 навчальному році в Петербурзькій 

консерваторії, він виконав всі 48 прелюдій і фуг 1-го та 2-го томів. У формі фуги, як 

писав А.Рубінштейн, Й.С.Бах «вмів виражати всі можливі настрої: в «Добре 

темперованому клавірі» можна знайти фуги релігійного, героїчного, меланхолійного, 

величного, жалібного, гумористичного, пасторального, драматичного характеру; в 

одному лише вони всі схожі – за красою. І до того ж – прелюдії, досконалість та 

різноманітність яких просто дивовижна». 
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Виконання окремих прелюдій і фуг А.Рубінштейн супроводжував короткими 

поясненнями, які включали вказівки на образний стрій твору, його структурні 

особливості. Безперечний інтерес представляли окремі помітки про виконання.[10,11].    

Російський піаніст Самуїл Фейнберг – один з найвизначніших інтерпретаторів 

творів Й.С.Баха. Окрім виконання творів Й.С.Баха піаніст-мислитель захоплювався і 

обробками органних творів геніального майстра для фортепіано, здійснював 

транскрипції органних хоральних прелюдій. З-поміж виконавської практики в сфері 

бахіанства в репертуарному доробку С.Фейнберга були твори інших композиторів – 

Л.Бетховена, П.Чайковського, Ф.Шопена, С.Рахманінова, Ф.Ліста та багато інших. 

Виконавський стиль С.Є.Фейнберга – лірико-інтелектуальний, психологічний, 

експресивний, який склався в ранні роки його концертної діяльності. 

В інтерпретації поліфонічних творів «ДТК» Баха Самуїл Фейнберг застосовував 

всі виражальні можливості фортепіано. На його думку, порівняно коротка протяжність 

фортепіанного звуку не повинна призводити до акцентування довгих нот: в таких 

випадках момент припинення звучання сприймається слухом з великою різкістю, аніж 

поступове затихання звуку, взятого з природньою силою. У російського піаніста 

витримані ноти звучать протяжно та довго, причому він грав їх неголосно. У 

поліфонічних п’єсах «ДТК» рухливого характеру С.Фейнберг часто користувався 

прийомом non legato. Необхідної чіткості гри він досягав тим, що створював всі звуки 

тривалими, незалежно від їх написання, створюючи своєрідну звукову мозаїку. 

Видатним митцем було здійснено запис 2-х томів прелюдій і фуг на грамплатівку 

фірми «Мелодія 33Д 05268-73» в 1975 році. 

Особливості виконавської інтерпретації прелюдій і фуг полягають у 

підкресленні декламаційних моментів. Великий план представлений хвилеподібною 

динамікою, яка пов’язана з його розумінням музичної форми. На думку піаніста, 

«порівняно коротка тривалість фортепіанного звуку не повинна призводити до 

акцентування довгих нот», тому витримані ноти в прелюдії звучать у нього протяжно 

та довго, хоча граються неголосно. Використання педалізації тонко підкреслює при 

цьому характер гармонічних барв, агогічні зміни в прелюдії не хаотичні. Вони надають 

імпровізаційний характер і підпорядковані завданню виявлення форми. В прелюдії і 

фузі протягом всього звучання використовується артикуляційний прийом legato, іноді 

зустрічається non legato.  

Інтерпретація фуги відзначається темпово-ритмічною імпульсивністю – часом 

різким non legato, експресією в контрапунктичних лініях, гостротою, чіткістю ритму, 

рубатністю, артикуляцією. В інтерпретації фуги особливою відмінністю відзначається 

мистецтво інтонаційного розгортання тематизму, яким С.Фейнберг володів високою 

мірою, фіксуючи увагу слухачів спочатку на розвитку основної теми та приводячи її 

згодом до експресивної кульмінації. 

Тема фуги у трактуванні піаністом Фейнбергом набуває особливої стрімкості, 

що пов’язано з глибоким впливом на музичне мислення піаніста творчості Скрябіна. 

Такими ж стрімкими «скрябінськими» є у С.Фейнберга агогіка та динаміка. Динамічні 

лінії групуються за принципом контрасту та зміни нюансів в експозиції та на початку 

другої інтермедії проходить доволі «різко». Повернення головної тональності піаніст 

готує невиправдано напружено та багатозначно. Така агогіка сприятиме деякій 

роздробленості. 

На відміну від С.Ріхтера (російського піаніста) та В.Ландовської (видатна 

польська клавесиністка), інтерпретація С.Фейнберга дещо романтизована. Однак це не 

знижує її високої оцінки: піаніст висунув свою головну цілісну концепцію, зі своїми 

цікавими принципами трактування геніального поліфоніста, зумів знайти «свого» Баха.   
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Інтерпретація Фейнбергом Баха – потужне та значне явище в історії радянського 

та сучасного виконавського мистецтва.  

Мистецтво виконавської традиції інтерпретацій «ДТК» російської піаністки 

Марії Юдиної є романтичним. Нею було здійснено запис 2-х томів в 1947-1970 рр. для 

фірми «Vista Vera» у складі повного зібрання інтерпретацій піаністки «Наследие 

Марии Юдиной». Оскільки виконанню піаністки притаманна монументальність, 

вольовий початок та значна експресія, виявлена не в імпульсивній манері інтонування, 

як у С.Фейнберга, а в загостренні контрастних співставлень розділів форми та 

динаміки. Багато чого в трактуванні бахівської поліфонії виходило у М.Юдиної з 

незвичайного вміння чути і слухати хор. Технічні засоби в інтерпретації піаністки 

послуговуються для виявлення художньо-образного змісту прелюдій і фуг. 

Конструкція її виконання стійка, динамічні контрасти не згладжені, а навпаки – різко 

підкреслені, темпи врівноважені, прийоми артикуляції гострі та визначені, власне 

таким чином, вона реалізує потенційні можливості, які закладені в бахівських творах. 

З прогресивними тенденціями в мистецтві, виконавська інтерпретація М.Юдиної 

помітно еволюціонувала так само, як змінювались інтерпретації бахівських творів, 

поступово відкриваючи нові художньо-конструктивні вимоги та запити виконавців 

сучасності. 

Мистецтво фортепіанної гри російського піаніста Святослава Ріхтера в сфері 

інтерпретації прелюдій і фуг «ДТК» представлене інтелектуальним конструктивно-

поліфонічним та смисловим початком, який зв’язує весь образний стрій циклу. У той 

же час Ріхтер далекий від драматизації музики Баха в романтичному контексті, 

оскільки йому не властиве чуттєве заокруглення фрази, дрібні динамічні відтінки, 

відхилення від основного темпу. Інтерпретація чітко, органічно та цілісно підкреслює 

всі деталі головними лініями. Запис 2-х томів «Добре темперованого клавіру» було 

здійснено 1970 року фірмою «Ariola-Eurodisc» на роялі фірми «Безендорфер» у замку 

«Клессхейм» в Зальцбурзі (Австрія). 

«…Я переконаний, що Баха можна добре грати по-різному, з різною 

артикуляцією та різною динамікою. Лиш би зберігалась цілісність, лиш би не 

спотворювались строгі риси стилю, лиш би виконання було достатньо 

переконливим…» [10]. 

Головні засади інтерпретації – звуковий колорит дещо приглушений, подібний 

до клавесинного тембру; дає загальне відчуття стилю. Прелюдія у виконанні піаніста 

трактується як п’єса, ввідна до фуги. Як і решта засобів виразності, ритм Ріхтера 

позбавлений характеристичності: виконання ритмічних особливостей точно відповідає 

запису, темп стабільний, без коливань та відхилень. Піаніст-мислитель Ріхтер 

розкриває передусім філософське сприймання світу, звертаючись своїм виконанням до 

асоціативних здібностей і душевного світу слухача, внаслідок чого складається 

враження послідовного розгляду творів великого майстра великим, мудрим досвідом 

артиста, здатним зразу ж охопити їх в цілому та в деталях, а потім цілісно та 

деталізовано втілити в звуках. 

Прелюдії і фуги в надрах інтерпретатора виконані в меланхолійному одинокому 

характері з високим відчуттям тем та інтермедій в стабільно-конструктивному метро-

ритмі та темпі. Особливо слід виділити випуклість основної мелодичної лінії в 

прелюдії та інтонаційно-виразне проведення теми в фузі почергово в різних голосах із 

«заглушеним присмаком» підголосків в інших голосах. При втіленні образів прелюдії 

піаніст використовує живу виконавську динаміку широкого дихання, економність 

застосування педалі, розширення та заокруглення фраз. Фуга вирізняється ясністю 

голосів, їх точно розміреним динамічним наростанням та цілеспрямованістю 

кульмінації. З-під рук майстра фуга звучить гармонійно та м’яко, в ній немає 
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жорсткості та жодних прискорень. Рух у нього наповнений не внутрішнім імпульсом, а 

виникає у зв’язку з втіленням почуття радості, повноти життя.  

Цикл є цілісним та дуже органічним, що виявляється у повноцінному розвитку 

тематизму та «відчуттям перспективи» твору. Внаслідок цих критеріїв інтерпретації, 

піаніст Ріхтер та його виконання приваблюють слухачів прекрасним відчуттям 

пластичного початку виконуваної музики, що надає їй велику життєву переконливість. 

Інтерпретаційні особливості радянської та російської піаністки, композиторки, 

пропагандистки творчості Баха Тетяни Ніколаєвої – це найкращі традиції, втілені в 

російській музичній культурі, насамперед виконавства. Піаністкою було здійснено 

запис 2-х томів «Добре темперованого клавіру» в 1971-1973 рр. на грамплатівку фірми 

«Jimmy Ltd./Sweden». Окрім творчості Баха до числа найулюбленіших авторів 

належать – Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Чайковський і Шуман та багато інших. 

Виконання творів Баха принесло прижиттєву славу російській видатній піаністці. Нею 

було записано близько 50 платівок, серед яких – твори Баха, включаючи його 

«Мистецтво фуги». 

Інтерпретації російської піаністки відрізняє висока культура та вміння 

проникнути в творчу лабораторію автора твору з позиції не тільки виконавця, але й 

композитора. Це допомагає піаністці створити логічно вибудувані концепції 

інтерпретації найскладніших творів. Ніколаєва шукає ясності, простоти та природності 

у втіленні світу музичних образів німецького майстра Й.С.Баха. Разом з тим, їй 

притаманне прагнення виявити всі важливіші грані бахівської творчості в їх єдності, не 

виділяючи які-небудь всупереч іншим. у цій спрямованості інтерпретацій піаністки – 

одна з найбільш цінних її властивостей.   

Ще одна яскрава постать в історії виконавського мистецтва епохи бахіанства ХХ 

ст. – Глен Гульд – видатний канадський піаніст, який прославився інтерпретацією 

творчих здобутків Й.С.Баха. 

Видатний піаніст Г.Нейгауз писав: «… піаніст Глен Гульд – не просто піаніст, 

це – явище» [9]. 

Про виконавську постать Г.Гульда писали: «Його фортепіанний стиль – тонкий, 

вишуканий, ритмічно динамічний, структурно визначений, контрапунктичний – скоріш 

модерністський, ніж романтичний, більш ліричний та глибоко виразний. Як 

інтерпретатор, він був останнім романтиком, який зробив помітки в нотах; шукав нові 

та свіжі перспективи в тексті; чітке фразування та орнаментику, різні інтерпретаційні 

експерименти. Внаслідок цим новим прогресивним тенденціям він був заохочений за 

оригінальність та засуджений – за ексцентричність. Його широкий та різноманітний 

репертуар коливається від вірджиналістів до сьогоднішніх канадців. Це було помітне 

висвітлення ранньоромантичної музики, а Й.С.Бах та А.Шонберг були центральними в 

репертуарі» [1].   

Жорстка позиція романтичного фортепіанного тлумачення Баха підтримувалась 

усією сукупністю піаністичної манери гри Г.Гульда – з низькою посадкою за 

інструментом, відповідно, з «клавесинно» припіднятими кистями рук, з клавесинним 

нон-легатним звуковеденням та частою «терасовидною» динамікою в дусі клавесинно-

органного чергування голосно – тихо, без опосередкованої цієї зміни ефектами 

crescendo – diminuendo. Це досягалось органічним поєднанням владно захоплюючого 

слухачів ритму, чуттєвого інтонування всіх голосів музичної тканини, рельєфної, 

немов висіченої артикуляції та різноманітної (плавної та контрастної) динаміки в 

музиці. Канадським піаністом було здійснено запис 2-х томів «ДТК» у 1994 році для 

фірми «Sony».   

Головні закономірності інтерпретації прелюдій і фуг – висока думка та 

багатство почуттів, концентрація волі, енергії. Яскраво виділяючи характерні 
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особливості робить своєрідні протискладнення всупереч інтонаційно-поетичній 

свободі, піаніст мислить чітко організованими акцентами, організовуючи музичний 

рух, згодом – вільними рубато, продовжуючи викладати ліричну думку. Особливості 

ритмічного задуму нерідко обумовлюють вибраний ним темп. Цей вибір залежить від 

характеру руху: чим дрібніше дроблення метру, чим коротші його звуки, тим 

повільніший буде темп. 

Тонка та різноманітні шкала артикуляційних прийомів дозволяє Г.Гульду 

досягнути незвичайної ясності поліфонічної тканини. Саме принципи артикуляції та 

динаміки піаніста склались під впливом характерних властивостей клавесину. 

«Сковану» динаміку потрібно було диференціювати з ритмом, агогікою та 

артикуляцією. Прагнучи шляхом необхідних артикуляційних прийомів передати 

«клавесинну» прозорість поліфонічних сплетінь, піаніст розробив своє самобутнє, 

трохи різке, але занадто ясне та чітке туше. Фуга виконується в бадьорому 

мелодійному характері артикуляційним прийомом non legato та portato. Г.Гульд чітко 

окреслює проведення теми та інтермедій, чітко виділяючи верхній голос, інші 

підпорядковуючи темі.   

Виконавська творчість та інноваційний підхід до трактування клавірних творів 

«Добре темперований клавір» Глена Гульд – високо-художнє втілення 

основоположних властивостей музики ХХ ст.  

В творчості видатних піаністів А.Шнабеля, В.Гізекінга, Г.Нейгауз, В.Кемпфа, 

Ф.Гульда, К.Жакоте та Ю.Єгорова інтерпретації творів «ДТК» значно менш помітно 

відзначаються якимись неординарними закономірностями в історії виконавського 

мистецтва. Тим не менш, вони внесли вагомий внесок в історію інтерпретацій епохи 

бахіанства в сфері виконавства творів «ДТК» на сучасного фортепіано, оскільки майже 

всі вони були лауреатами та дипломантами міжнародних Всесвітніх конкурсів та 

фестивалів. Піаністична спадщина вищезазначених митців включає – твори: Й.Баха, 

Г.Генделя, Ф.Рамо, Ф.Куперена, композиції романтиків та віденських класиків, 

імпресіоністів (М.Равеля, К.Дебюссі) та сучасних зарубіжних композиторів.  

На теренах ХХ-ХХІ ст. з’являється нова плеяда митців, яка продовжує 

продуктивно розвивати традиції виконавства творів «Добре темперованого клавіру», 

шукаючи нові фарби та інноваційні виражальні засоби для втілення достовірного та 

стилістично-вивіреного змісту творів відповідно до вимог стилю епохи бахіанства. 

Серед видатних піаністів, які пропагують тенденції сучасного виконавства творів Баха 

– Р.Вудворд, К.Джаррет, Є.Корольов, В.Афанасьєв, В.Фельцман, А.Шіфф, А.Гаврилов, 

М.Демиденко, А.Х’юїтт, О.Мустонен, А.Султанов, Т.Фельнер, М.Штадтфельд, Б.Зобін, 

А.Рахманн тощо). 

Зважаючи на функціональні новітні погляди з питань виконавства та вивчення 

інтерпретаційних особливостей минулого, проблема інтерпретації прелюдій і фуг 

Й.С.Баха в сучасному континуумі виконавської практики висуває нові вимоги та 

запити до науковців щодо детального інноваційного вивчення та характеристик 

інтерпретацій піаністів музикознавцями та мистецтвознавцями у подальших 

дослідженнях з цієї проблематики. 

Зважаючи на інтерпретаційні особливості «ДТК» та характеризуючи основні 

засадничі піаністичні виконавські традиції, ми можемо класифікувати їх на такі типи 

виконавських інтерпретацій: 

1) доріхтерська (Е.Фішер, А.Шнабель, В.Гізекінг, В.Кемпф);  

2) класична (автентична) (С.Ріхтер, Є.Корольов, Т.Ніколаєва, М.Галлінг);      

3) джазова (К.Джаррет, Ф.Гульда, Р.Вудворд, В.Фельцман);  

4) романтична (А.Х'юїтт, С.Фейнберг, М.Юдина, О.Мустонен, А.Шіфф, 

Т.Фелльнер, М.Штадтфельд, А.Рахманн);   
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5) математична (Г.Гульд, В.Афанасьєв). 

Розглянувши типи інтерпретаційних особливостей «Добре темперованого 

клавіру», на нашу думку, достовірними та переконливими в художньо-естетичному та 

стильовому відношеннях будуть інтерпретації фортепіанного виконання Святослава 

Ріхтера, Едвіна Фішера та Тетяни Ніколаєвої. 

Отже, опираючись на виконавські принципи інтерпретаторів (С.Ріхтер, Е.Фішер, 

Т.Ніколаєва) можна відзначити, що дані представники належать до автентичного типу 

виконавства в галузі інтерпретації. Всі інші виконання творів «ДТК» можна вважати 

еволюційно-художнім та історичним надбанням в історії піаністичного мистецтва 

минулого та сучасності.   

Висновки. Таким чином, знання стилістичних закономірностей виконавської 

традиції «ДТК» не звільняє виконавця від необхідності творчо підходити до 

інтерпретації музики німецького композитора. Порівняння інтерпретацій та редакцій 

поліфонічних творів, знання традицій виконавського мистецтва повинні слугувати 

вихідною категорією на шляху самостійних пошуків, що обумовлюється активністю та 

розширенням кругозору виконавця, дозволяє більш поглиблено підійти до трактування 

творів, яке в кожного піаніста в кінцевому результаті є індивідуальним.   

Інтерпретаційні особливості різноманітних виконань прелюдій і фуг в різні 

історичні періоди (рубіж ХХ-ХХІ ст.) представляють яскраву сторінку в історії 

мистецтв та культури, забарвлені та обґрунтовані конструктивно-логічним та 

деструктивним мисленням інтерпретаторів всупереч стильовим канонам та запитам 

об’єктивізму епохи бахіанства, що вимагає надретельного вивчення цього питання 

мистецтвознавцями в майбутньому.  
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АННОТАЦИЯ 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХТК И.С.БАХА: МУЗЫКАЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ 

В статье рассматриваются основные принципиально-исполнительские проблемы 

интерпретации прелюдий и фуг в исполнительском стиле пианистов современности. Раскрываются 

ведущие концептуальные тенденции исполнительского искусства интерпретаторов полифонических 

произведений и их влияние на педагогическую практику пианистов. 

Ключевые слова: интерпретация, музыкальный стиль, интерпретационные особенности.  
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SUMMARY 

 

THE PROBLEMS OF INTERPRETATIONS of J.S.BACH’S WELL-TEMPERED CLAVIER: A 

MUSICAL PERFORMANCE ASPECT  

This article discusses the basic principle-performing interpretation problems preludes and fugues in the 

style of performing pianists of our time. Reveals the leading conceptual trends Performing Arts interpreters 

polyphonic compositions and their impact on teaching practice piano. 

Key words: interpretation, musical style, interpretive features. 
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ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ПРОЦЕСІ ЖИТТЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 
 

ЗАЄЦ К.Л. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті висвітлено одну з актуальних проблем сучасності, яка обумовлена необхідністю 

виховання патріотизму з перших років життя дитини. Розкрито сутність понять: «патріотизм», 

«патріотичне виховання», «патріотичні почуття», визначено основні завдання та зміст 

патріотичного виховання дітей дошкільного віку, структуру та складові патріотичних почуттів. 

Розглянуто педагогічні умови, форми, методи та засоби виховання патріотичних почуттів у дітей 

старшого дошкільного віку. Наведено результати проведеного педагогічного дослідження, які доводять 

ефективність здійсненої роботи та необхідність формування першооснов національної самосвідомості 

в дошкільному віці.  

Ключові слова: патріотизм, Батьківщина, патріотичні почуття, національна свідомість, 

національні цінності, патріотичне виховання.  

 

Постановка проблеми. 

Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних 

ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років 

життя дитини. На сучасному етапі становлення державності нашої країни, проблема 

патріотичного виховання дітей набуває особливого значення, тому що без любові до 

Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за 

необхідності – віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути 

громадянином. Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву 

позицію.  

Актуальність проблеми обумовлена необхідністю виховання патріотизму, 

починаючи з дошкільного віку і постає однією з  найважливіших педагогічних завдань, 

визначених Законом України «Про дошкільну освіту». Адже в дошкільному віці 

відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій, духовно-етичної основи 

особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної 

адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної самоідентифікації. 

Та слід зазначити, що цілісна наукова концепція формування громадянина, патріота 

України в сучасних умовах ще не створена. У педагогів-практиків у зв'язку з цим 

виникає немало питань, у тому числі: що входить сьогодні в зміст патріотичного 

виховання, якими засобами потрібно його здійснювати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема патріотичного виховання завжди займала одне з провідних місць у 

вітчизняній педагогічній та філософській думці. У сучасній літературі патріотичне 

виховання трактується як виховання, що формує усвідомлення своєї причетності до 
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історії, традицій,культури свого народу, любов до своєї Батьківщини, вболівання за 

долю свого народу, його майбутнє. 

Проблеми національного виховання, формування національної свідомості та 

самосвідомості особистості досліджували корифеї української педагогіки (Г. Ващенко, 

І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. А. Коменський); сучасні 

вчені (О. Вишневський, П. Кононенко, М. Стельмахович); психологи (І. Бех,  

Д. Ельконін, І. Кон); мистецтвознавці та фольклористи (Д. Антонович, Б. Грінченко,  

М. Лисенко). 

Важливе значення для розробки сучасних підходів і методів формування у дітей 

дошкільного віку елементів національної самосвідомості та патріотизму мають 

концепції розвитку українського дошкілля, розроблені Л. Артемовою,      А. Богуш,    

Н. Гавриш, Л. Калуською, О. Кононко, Н. Лисенко,  Т. Поніманською  також               

Т.І. Піроженко, К.Л. Крутій, О.В. Проскура,  В.У. Якубенко, та іншими.  

Дана проблема не знайшла поки належного віддзеркалення в сучасних 

психолого-педагогічних дослідженнях. Більшість авторів вказує на важливість і 

значущість патріотичного виховання дітей дошкільного віку, але не пропонують 

цілісну систему роботи в даному напрямі.  

Мета статті – розкрити зміст понять «патріотичне виховання», «патріотизм», 

«патріотичні почуття», виявити педагогічні умови та важливість виховання 

патріотизму у дітей старшого дошкільного віку. 

Справжні патріотичні почуття здатний виховувати високоосвічений, 

інтелігентний педагог-патріот, який зуміє допомогти дітям усвідомити, що патріотизм 

є благородною пристрастю людини, він не має нічого спільного з національним 

егоїзмом. 

Основні завдання патріотичного виховання дітей дошкільного віку:  

- формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, 

дитячого садка, міста);  

- формування духовно-моральних взаємин;  

- формування любові до культурного спадку свого народу;  

- виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;  

- виховання почуття власної гідності як представників свого народу;  

-формування толерантного ставлення до представників інших  національностей, 

до ровесників, батьків, сусідів, інших людей [8, с.8-9].  

Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні 

можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття 

патріотизму. Воно об'єднує всі сторони особистості: моральну, трудову, розумову, 

естетичну, а також фізичний розвиток і передбачає вплив на кожну із сторін для 

отримання єдиного результату. 

Як результат ефективного патріотичного виховання у дітей чітко формується 

патріотизм. Патріотизм (з грец. – patriots – батьківщина, вітчизна) – це природна 

прихильність і любов до рідної землі, рідної мови, культури; глибоке моральне 

почуття, показник і виразник найвищих проявів духовного світу людини. А що таке 

«Батьківщина»? Батьківщина – це мій рід і земля, на якій я проживаю.  

Поняття «патріотизм» як сукупність політичних і моральних почуттів розглядав 

В.Сухомлинський. В основу виховного ідеалу педагог покладав загальнолюдські та 

національні цінності,серед них провідними є такі: 

1. Любов до рідної землі, народу, Батьківщини та її минулого. 

2. Любов до матері батька, старших у сім’ї. «Той, хто забув колиску, з якої 

піднявся, щоб іти по землі, хто байдужий до матері, що вигодувала та виховала його, 

нездатен переживати високі патріотичні почуття». 
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3. Любов до рідної мови.  Мова здатна «піднести, звеличити людину в її власних 

очах, утвердити її патріотичну свідомість і громадську гідність, на все життя відкрити в 

її серці невичерпні й вічні джерела любові до своїх предків…» [10, с.3-8]. 

4. Шанобливе ставлення до історії та культури українського народу.  

В.О.Сухомлинський широко використовував у практиці патріотичного виховання 

скарби народного виховного впливу – пісні, легенди, казки, оповіді, бувальщини, 

приказки, народні традиції, звичаї, обряди.  

5. Працелюбність. Педагог вважав, що не може бути виховання поза працею і 

без праці. 

У сучасній педагогічній літературі виділяють щонайменше три різновиди 

патріотизму. 

1.Етнічний патріотизм, що ґрунтується на почутті власної причетності до свого 

народу, на любові до рідної мови, культури, до власної історії тощо.  

2. Територіальний патріотизм базується на любові до того місця на землі (до 

місцевості, ландшафту, клімату тощо), де людина народилася. 

3. Державний патріотизм ґрунтується на остаточній меті нації – побудові 

власної держави, державному самовизначенні, державницькому світогляді та 

державницькому почутті [4,  с.115-116]. 

Національна свідомість - основа патріотичного виховання, це глибинне 

усвідомлення своєї етнічної належності та своєрідності історичної долі, невід’ємний 

атрибут кожної нації. Вона свідчить про зрілість народу як самочинного суб’єкта 

історичного процесу, є показником морального здоров’я, духовного та 

інтелектуального потенціалу особистості. 

Національна свідомість включає: любов до України, історичного й 

самобутнього образу свого народу; віру в духовну силу народу та його призначення; 

силу волі й відповідальність за те, щоб народ України посів почесне місце в 

цивілізованому світі; уміння осмислювати історію, культуру, мистецтво, цінності, 

мораль, звичаї, обряди, символіку свого народу, рідного краю; готовність свідомо 

служити інтересам України [7, с.12-16]. 

Структуру патріотичних почуттів можна представити через відношення до: 

- себе :національна самосвідомість, честь, гідність, щирість, доброта, 

терплячість, чесність, порядність; 

- людей: толерантність, національний такт, милосердя, благородство, 

справедливість, гостинність, відкритість, щедрість, готовність допомогти, 

усвідомлення своєї належності до українського народу як його представника; 

- Батьківщини: віра,надія, любов, громадянська відповідальність, вірність, 

готовність стати на захист, бажання працювати для розвитку країни, підносити 

міжнародний авторитет, повага до Конституції та законів держави; суспільна 

активність та ініціативність. 

- національних цінностей: володіння українською мовою, бажання і 

потреба в збереженні та передачі родинних і національних звичаїв, традицій, обрядів, 

дбайливе ставлення до національних багатств, до рідної природи; шанобливе ставлення 

до національних та державних символів; почуття дбайливого господаря своєї землі [9, 

с.247]. 

У патріотичних почуттях відбивається ставлення особистості до своєї держави, 

її минулого, майбутнього та сьогодення.  

Складовими патріотичних почуттів є: почуття належності до своєї держави та її 

народу; почуття гордості за успіхи держави, біль за невдачі; повага до історії, культури, 

традицій, вірувань, менталітету; захоплення героїчними подвигами минулого та 

сучасності; любов до рідної природи; шанування рідної мови, традицій, звичаїв, 
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обрядів рідної країни; ностальгія при розлуці з Батьківщиною; неприязнь до всього 

антиукраїнського; почуття національної гідності [7, с.12-16].  

Зміст патріотичного виховання розкривають такі розділи: державний, 

соціальний, родинний. Всі розділи знаходяться у тісному взаємозв’язку, залежать один 

від одного. Адже шлях виховання любові до Батьківщини формується за логікою «від 

близького до далекого» - від любові до батьків, до дитячого садка, до вулиці, міста, 

любов до рідної країни. 

Основними напрямами патріотичного виховання є: формування уявлень про 

сім’ю, родину, рід і родовід; краєзнавство; ознайомлення з явищами суспільного життя; 

формування знань про історію держави, державні символи; ознайомлення з традиціями 

і культурою свого народу;  формування знань про людство. 

Концепція дошкільного виховання в Україні, сповідуючи історичний підхід до 

патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, 

українознавчі та краєзнавчі напрями. На це орієнтують і різноманітні програми 

дошкільного виховання [2]. 

У розділі «Пізнавальний розвиток» програми розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт» окреслено завдання ознайомлення дітей з 

явищами суспільного життя, природою, особливостями рідного краю, його традиціями, 

звичаями, Батьківщиною в цілому.  

Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до народознавства 

- вивчення культури, побуту, традицій,  звичаїв рідного народу.  Пізнаючи традиції, 

народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, прислів’я, приказки, ігри, загадки 

тощо), розширюючи уявлення про народні промисли, діти поступово отримують  

цілісне уявлення про втілену в художній і предметній творчості своєрідність 

українського народу [6, с.27-28]. 

Першим етапом становлення національного самоусвідомлення  О.Вишневський 

визначає етнізацію. У цей період, на думку вченого, закладається «коріння 

патріотизму». Уже з перших днів життя дитина формується під впливом материнської 

мови, колискової пісні, бабусиної казки. Підростаючи, вона бере участь у народних 

святах і обрядах, засвоює народні пісні, залучається до процесу народної творчості 

тощо. Діти дошкільного віку є активними учасниками народних життєвих дійства 

(коляда, віншування, гаївки, писанки, вертеп тощо). У сім’ї і дитячому садку діти 

засвоюють шанобливе ставлення до видатних українських історичних і культурних 

діячів, знайомляться з національними та етнічними символами [5, с.8-10]. 

О. Лещенко пропонує включити до змісту патріотичного виховання 

дошкільників такі складові: по-перше, шанування місця власного народження і місця 

постійного мешкання як своєї батьківщини, поважання місцевих традицій, відданість 

до кінця життя цьому місцю; по-друге, повагу до своїх предків, любов і терпимість до 

своїх земляків, бажання допомагати їм і утримувати від поганих вчинків; по-третє, 

орієнтування суб’єкта патріотичних відносин і діяльності на конкретні щоденні справи 

щодо поліпшення стану своєї малої батьківщини, її благоустрою, допомоги своїм 

землякам співвітчизникам [7, с.12-16]. 

Результати дослідження. 

Ми спрямували своє  дослідження на вивчення реального стану проблеми 

вихованості патріотизму у дітей старшого дошкільного віку. Не менш важливим було 

простежити механізм формування патріотичних почуттів, дослідити, за яких умов вони 

виникають, як цілеспрямовано керувати цим процесом. З цією метою був проведений 

педагогічний експеримент на базі ДНЗ № 23 м. Мукачево, де досліджувались 20 дітей 

старшої групи. 

Застосовувався комплекс засобів збирання матеріалу: спостереження за дітьми в 
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різних видах діяльності та спілкування; бесіди з дітьми, батьками, вихователями, 

фіксування фактів, анкетування, інтерв’ю.  

Найбільш ефективним методом перевірки сформованості патріотичних почуттів 

у дошкільників є бесіди,  анкетування, інтерв’ю, вікторини та тест-ігри.  

Поглиблений аналіз знань дітей із громадянсько-патріотичного напрямку 

засвідчує, що в них недостатньо розвинені почуття: пошани до національних і 

державних символів; любові до рідного краю, Батьківщини, рідної мови; поваги до 

пращурів, ветеранів війни та праці; інтересу до історії рідного краю, минулого країни; 

поваги до народних і релігійних традицій, звичаїв, національних і  родинних свят; 

дбайливого ставлення до національних багатств, рідної природи; поваги до праці 

батьків, всього українського народу; гордості за свою Вітчизну; відповідальності, 

ініціативності, доброзичливості, правдивості,  старанності, наполегливості тощо.  

Узагальнюючи результати констатуючого експерименту, ми дійшли висновку, 

що виховати патріотичні почуття в старших дошкільників можливо, якщо: розробити 

програму патріотичного виховання з використанням різноманітних форм і методів; 

залучити родини дошкільників до участі у виховній роботі; задіяти громадськість, 

народних умільців, діячів культури; використовувати елементи народної педагогіки; 

створити банк творчих робіт, як результат проведеної роботи з патріотичного 

виховання. 

Для проведення формуючого експерименту було використано проект з 

патріотичного виховання старших дошкільників «На світі є одна Вкраїна». Його 

завдання полягали в тому, щоб: забезпечити дітей  знаннями з питань патріотичного 

виховання; розвивати патріотичні почуття та емоційні переживання, пов’язані з 

любов’ю до малої та великої Батьківщини; експериментально перевірити ефективність 

програми з патріотичного виховання старших дошкільників.  

Для збагачення знань дітей про родину було проведено заняття «Міцна родина – 

міцна Україна», бесіди «Найближчі, найдорожчі»,  «У родині всі працюють»; розгляд 

«Сімейного альбому»; малювання «Моя родина», «Подарунки для рідних»; читання 

художньої літератури, створення «Родинного дерева» разом з батьками. Знайомлячи 

дітей з історією української родини, її життям, долею українського народу, 

використовувались народні ігри («Краски», «Галя по садочку ходила», «Опанас», 

«Шевчик» та ін..). 

Наступний етап – виховання любові та приязного ставлення до свого рідного 

міста. Щоб діти «відчули» своє місто, їм необхідно про нього розказувати та 

показувати його. З цією метою було проведено екскурсію по місту та заняття «Наше 

рідне Мукачево!», бесіди «Вулиця на якій я живу», «Професії дорослих», інтерв’ю «За 

що я люблю рідне Мукачево» розгляд фотоальбому «Вулицями Мукачева», малювання, 

складання маршруту, виставка дитячих малюнків «Наше Мукачево – найкраще!». 

При ознайомленні з природою рідної країни акцент робиться на її красі, 

розмаїтті, багатстві, на її особливостях. Було проведено заняття  «Особливості природи 

нашого міста», «Чарівне Закарпаття», де діти ознайомились з унікальними місцями 

рідної землі.  

Важливим напрямком роботи по вихованню любові до Батьківщини є 

формування у дітей уявлень про людей рідної країни. Неабияке значення має 

прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам'яті про тих, хто 

загинув, захищаючи Вітчизну.  

Особлива увага зверталась на вивчення традицій і особливостей Закарпатської 

області. Для цього були використані такі методи і прийоми: розгляд ілюстрацій, 

фотографій, слайдів, розповіді,  малювання, ігри.  Для закріплення знань дітей 

використовувались дидактичні ігри: «Який це символ?», «Телерепортаж з Мукачева», 
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«Рідний край», «Люби і знай Закарпаття» тощо. 

Експериментальна робота засвідчила, що велике значення відіграє спільна 

діяльність педагогічного колективу ДНЗ, сім’ї, громадськості. Ці зв’язки необхідно 

зміцнювати. Тому батьки брали  участь у пошуково-дослідницькій роботі разом з 

дітьми.  

Аналіз вихованості патріотичних почуттів у дошкільників  проводили, 

враховуючи три рівні патріотичної усвідомленості (високий, середній, низький). У 

результаті краєзнавчо-пошукової діяльності, спостережень, екскурсій, зросла 

патріотична свідомість старших дошкільників експериментальної групи. Вони глибше 

познайомилися з рідним краєм, зрозуміли, що навколишнє в деякій мірі залежить від 

кожного з них. Діти самостійно могли скласти розповіді про свою родину; про 

походження символів України, Закарпаття, Мукачева; про працю людей у місті; про 

природу рідного краю; про свята, традиції, звичаї; розповісти легенди, повір’я, вірші,  

народні пісні тощо. 

Значна трансформація відбулась і в розумінні громадської активності, поняття 

захисту Батьківщини та гордості за неї. Також відбулися суттєві зміни в ставленні дітей 

до історії рідного краю, героїчного минулого країни, до життя прославлених земляків. 

Аналіз знань дітей експериментальної групи, в цілому, дав хороші  результати ( рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка рівня сформованості патріотичних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку. 

Контрольний експеримент довів, що за певний час відбулися якісні зміни в 

знаннях дітей, зросло почуття патріотизму. В експериментальній групі динаміка 

зростання патріотичних почуттів суттєва, тому що у виховній роботі 

використовувалася спеціально організована система методів, прийомів, засобів, які 

сприяли активному включенню старших дошкільників у різноманітні види діяльності. 

Знання, активність, зацікавленість, яку показали діти старшої групи, свідчать про 

ефективність проведеної роботи. 

 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Отже, дошкільне дитинство є надзвичайно важливим періодом у становленні 

особистості. Саме в цей час формуються фундаментальні якості людини, основи 

світосприйняття, ставлення до себе та свого місця в світі. Зокрема, цей час є 
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найсприятливішим для формування першооснов національної самосвідомості, які 

включають усвідомлення своєї приналежності до нації, пробудження любові та поваги 

до національної мови, традицій, символіки, зародження фундаментальних рис 

національного характеру.  

У статті висвітлені не всі аспекти досліджуваної проблеми, важливими для 

дослідження залишаються проблеми формування патріотичних переконань та 

діяльності дошкільників. Вважаємо за доцільне створення цілісної системи 

патріотичного виховання дітей дошкільного віку.  
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АННОТАЦИЯ 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ В ПРОЦЕССЕ ЖИЗНЕННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

В статье рассмотрена актуальная проблема современности, которая обусловлена 

необходимостью воспитания патриотизма с первых дней жизни ребенка. Раскрыта сущность 

понятий: «патриотизм», «патриотическое воспитание», «патриотические чувства», определены 

основные задачи и суть патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Рассмотрены 

педагогические условия, формы, методы и средства воспитания патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста. Приведены результаты проведенного педагогического исследования, 

доказывающие эффективность осуществленной работы и необходимость формирования 

национального самосознания в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: патриотизм, Родина, патриотические чувства, национальное сознание, 

национальные ценности, патриотическое воспитание. 

 

SUMMARY 

 

EDUCATION PATRIOTIC FEELINGS IN THE LIFE COMPETENCE PRESCHOOLER  

In the article the actual is reflected problems of contemporaneity that is conditioned by the necessity of 

education of patriotism from the first years of life of child. 

Aim of the article - to expose maintenance of concepts "patriotic education", "patriotism", "patriotic 

feelings", educe pedagogical terms and importance of education of patriotism for the children of senior 

preschool age. 

For the exposure of effective methods and receptions of education of citizen of patriot research work was 

conducted in preschool age, leaning on methodology of research of intercommunication between knowledge and 

experiencing of O.Leontyeva and L.Ruvinskoho. 

 Forms, methods and facilities of education of the patriotic feelings of preschool children, are considered 

in the article. Results over of the conducted pedagogical diagnostics in the process of that the complex of 
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facilities of collection of material was used are brought: watching children in the different types of activity and 

commonunication; conversations with children, parents, educators, jigging of facts, questionnaire, interview.  

The method of projects is approved in relation to forming of the patriotic feelings of children of senior 

preschool age.  

In the process of forming experiment were used such by the forms of work : employment, excursions and 

work in everyday life ( organization of labour, research, playing, graphic activity and others like that). Various 

methods and receptions were widely used: conversations; supervision, consideration of pictures, illustrations, 

photos, realization of didactics, movable and withrole-play games, reading of fiction and verbal folk work, study 

of verses, proverbs, saying, tongue-twisters, riddles and others like that. 

Research results lead to efficiency of the conducted work, in fact quality changes took place in knowledge 

of children, sense of patriotism grew. Methods and receptions of work are approved by us recommend to use to 

the educators of preschool and parents. 

Key words: patriotism, Motherland, patriotic feeling, national consciousness, national values, patriotic 

education. 
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КАР’ЄРИ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

БЕРЕЗОВСЬКА Л.І., ТАНГЕЛ А.А. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглядаються теоретичні підходи до поняття кар'єри особистості. Розкривається 

сутність кар'єри, кар'єрних орієнтацій. Проаналізовано різні типи кар'єри. Виділено мотиви вибору 

кар'єри. Визначено чинники формування та розвитку кар'єри. Представлено гендерні особливості 

кар'єри. Проаналізовано окремі прикладні та практичні результати дослідження кар'єри у вітчизняній 

психології.  

Ключові слова: кар'єра, кар'єрні орієнтації, типи кар'єри, мотиви кар'єри, чинники кар'єри.  
 

Сучасні умови розвитку ринку представляють такі вимоги до особисті, що 

кар'єрний ріст істотно залежить від власних зусиль спеціаліста та його кваліфікації. На 

здійснення кар'єри працівника впливає багато істотних моментів таких як, власні 

цінності, потреби, мотиви, уявлення про себе, прагнення до успіху та уникнення 

невдач, готовність до ризику, організаторські, комунікативні, інтелектуальні здібності 

та інше.  

Відрадно те, що в останні роки став зникати негативний відтінок поняття 

«кар’єра». Зараз людина, «яка будує кар'єру», розглядається, скоріше, як така, що має 

орієнтацію на реалізацію особистісного і професіонального потенціалу. Кар'єра – це 

один з показників індивідуального професійного життя людини, досягнення бажаного 

статусу і відповідного йому рівня і якості життя, а також досягнення популярності і 

слави. Успішно побудована кар’єра дозволяє людині домогтися визнання своєї 

неповторності, значимості для інших людей, для суспільства в цілому. 

Об'єкти та методи дослідження.  

Слово «кар’єра» означає успішне просування в області суспільної, службової, 

наукової та іншої діяльності, рід занять, професію. 

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

психології: соціально-психологічний (Б.Г. Почебут, Л. Прокоф'єва, В.О. Чикер), 

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

(Н. Лукашевич, О. Мол). Представниками зазначених підходів висловлюється 

достатньо різні погляди стосовно вивчення питань кар'єри людини.    

Так, представниками соціально-психологічного напрямку кар'єра визначається 

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

один із показників індивідуального професійного життя людини, досягнення бажаного 
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статусу та відповідного рівня життя, а також досягнення визнання і слави. Науковці 

управлінсько-менеджерського напрямку розглядають кар'єру як сукупність посад, які 

працівник займає на даний момент часу (фактична кар'єра) або може займати (планова 

кар'єра); розглядають кар'єру як ланку, що зв'язує прагнення індивіда та соціальні 

системи. А представниками соціально-економічного напрямку розглядається кар'єра як 

динаміку рівня освіти та кваліфікації працівника протягом трудового життя та 

посадових пересувань, а також як поведінку, пов'язану з накопиченням і 

використанням людського капіталу протягом робочого життя [7]. 

Однак, узагальнення тенденцій сучасної науки, дозволяє представити 

визначення кар'єри – як життєвого показника соціальних та професійних досягнень 

особистості в організаційній структурі. 

Мета дослідження – здійснити теоретичні підходи до дослідження проблеми 

кар’єри особистості.  

Результати дослідження та їх обговорення.  
У кожної людини є особистісна концепція, таланти, спонукання, мотиви і 

цінності, якими вона не може поступитися, здійснюючи вибір кар’єри. Життєвий 

досвід формує у кожної людини певну систему ціннісних орієнтації, соціальних 

установок відносно кар’єри зокрема, і до роботи взагалі. Тому в професійному плані 

суб'єкт розглядається і описується через систему його диспозицій, ціннісних 

орієнтацій, соціальних установок, інтересів і тому подібних соціально обумовлених 

спонукань до діяльності. Цим поняттям в американській психології відповідає поняття 

кар'єрних орієнтацій. Є певний сенс, який людина хоче реалізувати при виборі та 

здійсненні своєї кар’єри. До них належать індивідуальні поєднання і послідовність 

атитюдів, що пов’язані з досвідом та активністю особистості у сфері роботи впродовж 

усього життя.  

Щодо типології кар’єри, то її розробкою займалися як вітчизняні, так і зарубіжні 

автори. Слід зазначити, що кар'єру можна розглядати як інтегровану модель, що 

містить три складові; кар'єра розглядається як двостороння модель (зовнішня й 

внутрішня); а також кар'єра розглядається в динамічному аспекті (рух «вперед-назад», 

«вгору-вниз»); кар'єра розглядається як ситуативний феномен [3]. 

Звернемося до зарубіжних досліджень соціально-психологічних аспектів 

кар’єри особистості.  

Поняття успішної кар’єри пов’язується насамперед із успішним професійним 

самовизначенням. Однією з популярних в психології є теорія професійного 

самовизначення Д. Сьюпера. Д. Сьюпер виділив чотири типи кар’єри, які залежать від 

особливостей особистості, способу життя, стосунків і цінностей людини. Підставою 

даної класифікації є показник стабільності кар’єри. Стабільна кар‟єра, що 

характеризується просуванням, навчанням, тренуванням в єдино постійній професійної 

діяльності. Звичайна кар‟єра – найбільш розповсюджена – збігається з нормативними 

стадіями життєвого шляху людини, включаючи кризи. Нестабільна кар‟єра – 

характеризується двома або більше пробами, причому зміна професійної діяльності 

відбувається після певного періоду стабільної роботи в попередній професійній сфері. 

Кар‟єра з множинними пробами – зміна професіональних орієнтацій відбувається 

протягом усього життя [9]. 

Найчастіше при вивченні успішної кар’єри об’єктом дослідження стають 

керівники. Американські дослідники виділяють три рівня кар'єри серед керівників: I. 

Низова ланка управління (технічний рівень). II. Середня ланка управління 

(управлінський рівень). III. Вища ланка управління (інституціональний рівень). 

Д. Мак-Клеланд виділив три основні мотиви у виборі особистої кар'єри 

керівників. Прагнення до влади. Ті, хто прагне до влади, енергійні, відверті у вираженні 
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своїх думок і почуттів, не бояться конфронтації і відстоюють свої позиції; вимагають 

до себе уваги, прагнуть до лідерства. Люди, які досягли вищого рівня управління, часто 

мають таку орієнтацію. Прагнення до успіху. Найчастіше такий мотив задовольняється 

процесом доведення роботи до успішного завершення, визначеного закінчення, а не 

оголошенням успіху. У побудові своєї кар’єри ці люди ризикують помірно. Мотив 

приналежності. Він формується під впливом бажання бути включеним в певне 

соціальне і професійне оточення, потреби в спілкуванні, допомоги іншим, громадській 

роботі [9]. 

З огляду на те, що кар'єрне самовизначення – багатомірний і багатоступінчастий 

процес, то він має багато чинників, що впливають на його розвиток. Виділяють 

зовнішні чинники: макро- і мікросоціум; і внутрішні: особистісні мотиви, 

індивідуально-типологічні особливості, особливості ціннісно-смислової сфери, 

особливості «Я-концепції» особистості (І.С. Кон, Ф. Райс, Г. Крайг, М.І. Шевандрін). 

Дослідники звертають увагу на дві групи факторів, що визначають формування 

кар’єри. Чинники, що пов‟язані безпосередньо з людиною – здібності та інтереси 

людини, мотивація, прийняття рішення про зміну ролей і статусу, особливості 

спеціалізації і так далі. Чинники, що пов'язані з взаємодією особистості оточуючих 

людей та організації – вплив інших людей на професійну кар’єру людини (наприклад, 

матеріальні можливості сім’ї батьків під час навчання, планування власної сім’ї та 

поєднання інтересів сім’ї та організації, досягнення організаційного «плато» кар’єри, 

потреба організації у фахівцях даного профілю і так далі) [9]. 

Згідно наукових досліджень лабораторії організаційної психології Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка АПН України доцільно виділити три рівні факторів, що 

впливають на розвиток професійної кар'єри. 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.) [3; 7].  

А.Н. Занковський та Е.В. Комаров також розрізняють фактори за трьома 

категоріями, які умовно можна окреслити, як зовнішні, внутрішньоорганізаційні та 

індивідуальні [5]. До зовнішніх відносять профспілку, державні установи, економічні 

умови, конкуренцію, склад виробничих сил; до внутрішньо-організаційних – цілі, 

організаційні норми, особливості взаємодії зі співробітниками й керівництвом та ін.; до 

індивідуальних факторів відносять вплив індивідуальних якостей працівника на його 

професійне становлення, особливості [7]. А це певною мірою збігається з попередньою 

класифікацією. 

Поняття «кар'єрна орієнтація» виникло в американській психології і засновано 

на концепції «якорів кар'єри» Е. Шейна. На думку Е. Шейна, «кар'єрні якорі» – це ряд 

уявлень співробітника про себе, ключові цінності, мотиви, навички, що визначають 

вибір кар'єри. За допомогою «якорів» можна передбачити, який вид кар'єри найбільш 

задовольнить людину, оскільки люди намагаються вибрати спосіб життя відповідно 

найважливіших для них цінностей. Підхід Е. Шейна дозволив також визначити, що є 

мотивацією для людей у їхній професійній кар'єрі й, відповідно сформувати для них 

джерела мотивації. Е. Шейн вважає, що особистісні цінності впливають на здатність 

отримувати задоволення від різних завдань, які ми повинні успішно вирішувати на 
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роботі. Він припускає, що мотивація до виконання роботи буде найбільш сильною, 

коли людина виконує функції та завдання, що узгоджуються з її цінностями.  

Е. Шейн виділяє вісім таких цінностей («кар'єрних якорів») [9]:  

1. Техніко-функціональний якір («професійна компетентність»). Фахівець, 

якому дуже подобається його професія і який надзвичайно зацікавлений у тім, щоб 

бути гарним фахівцем у своїй галузі, це людина з техніко-функціональним якорем або 

цінністю. Така людина буде мало цікавитися роботою, що припускає загальне 

керівництво, якщо тільки в неї не буде можливості докладно вивчити спеціальність. 

Людина техніко-функціональної спрямованості відчуває потребу в приналежності до 

професійної асоціації й пишається тим, що є умілим фахівцем-практиком у своїй 

галузі. Найбільшим мотиватором є зміст виконуваної роботи; кар'єра в їхньому 

уявленні – це можливість стати експертом у своїй сфері.  

2. Загальне керівництво («менеджмент»). У співробітника, що має схильність до 

загального керівництва, сильна мотивація буде виникати в таких ситуаціях, де він може 

виконувати функції, пов'язані із загальним керівництвом. Потреба в належності до 

своєї вихідної професії є практично відсутньою. Вона скоріше прагне підніматися на 

більш високі рівні організаційного контролю й керівництва. Вони люблять аналізувати 

та вирішувати складні бізнес-проблеми й одержують задоволення від влади над 

іншими людьми. Найбільше задоволення їм приносить робота на управлінських 

посадах лінійного характеру, особливо у великих і престижних фірмах з гарними 

можливостями службового росту.  

3. Самостійність і незалежність («автономія»). Даний співробітник намагається 

все робити по-своєму, у своєму стилі й манері. Він не потребує зовнішніх структурних 

рамок, крім оцінки того, чи досяг він поставлених цілей і чи вдалося йому при цьому 

дотриматися визначених строків. Під час роботи у команді може мати певні труднощі, 

оскільки має свої підходи до роботи, і часто є не командним гравцем. Вони найчастіше 

вибирають роботу у дрібному бізнесі, видавничій діяльності, серед «вільних 

художників», а великого бізнесу та державних установ зазвичай уникають.  

4. Почуття безпеки й стабільність («стабільність роботи» й «стабільність місця 

проживання»). Ця людина відчуває потребу в безперервній і стабільній роботі, часто 

для неї головною метою є збереження робочого місця на тривалий строк. Такі фахівці 

прагнуть працювати в складі команди в урядовому секторі. Вирішення проблем, робота 

у новій ролі й новаторські рішення їх не цікавлять. Для них головне – не 

запаморочлива кар'єра, а гарантія зайнятості, стабільність досягнутого рівня життя; 

заради цього вони можуть погоджуватися на нижчу оплату праці в порівнянні з тим, 

що могли б одержувати в компанії з іншим рівнем ризику.  

5. Підприємницька жилка («підприємництво»). Така людина буде прагнути 

створювати нові підприємства та шукати таку ситуацію, у якій ймовірність розробити 

свою справу і потім втілити у реальність була б досить високою. У ситуації командної 

роботи такі люди працюють найбільш ефективно, коли мають можливість застосувати 

раціоналізаторський і творчий підхід. Вони відчувають занепокоєння, виконуючи 

рутинні або передбачувані завдання.  

6. Прагнення бути корисним і відданість справі («служіння»). Така людина 

прагне бути корисною у професійній діяльності, що має для неї особисте значення й 

цінність, тобто «професії, що допомагають», такі, як медицина, навчання й 

консультування. Незалежно від вибору професії така людина прагне бути корисною 

або допомагати іншим.  

7. Випробування сил у чистому виді («виклик»). Внутрішнє прагнення людей з 

такою орієнтацією полягає в тому, щоб вирішувати такі завдання і виконувати такі 

обов'язки, які дозволяють постійно випробовувати себе, вирішуючи нові професійні (і 
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особистісні) проблеми. Вони прагнуть вирішувати складні проблеми, ризиковані 

завдання, вирішувати критичні ситуації. Для них головне – вигравати та перемагати.  

8. Стиль життя («інтеграція стилів життя»). Ця цінність не суперечить активній 

участі в професійній роботі, для таких співробітників головним життєвим пріоритетом 

– жити відповідно до власного ідеального стилю життя. Для них особистий час має 

велику вагу. Для них головне – це баланс між роботою й особистим життям. Вона буде 

високо цінувати організаційну гнучкість роботи, тобто гнучкий робочий день або 

використання в роботі засобів телекомунікації. 

Останнім часом в соціально-психологічних дослідженнях особлива увага 

приділяється гендерним аспектам побудови кар’єри. За американськими даними, в 

середньому менеджменті (на посадах із середнім доходом) жінки займають більше 

половини місць, одна третина нових мільйонерів – це жінки. 

Соціально-психологічні дослідження показали, що жінки не менш чоловіків 

зацікавлені у просуванні по службових сходах і підвищенні свого освітнього рівня, 

орієнтовані на престиж, заробітну плату; мають не менше почуття відповідальності. У 

робочій же ситуації відзначаються такі «сильні» якості жінок-керівників, як прагнення 

до нового, радикалізм, висока чутливість, турбота про людей, «олюднення» 

організаційних інтересів, спрямованість на взаємодію з підлеглими, тобто все те, що 

характерно для моделі сучасного ефективного менеджменту.  

Стиль жіночого управління часто називають «перетворювальним» або «м'яким 

примусом». Його основними характеристиками є: активна взаємодія з підлеглими; 

підтримка у співробітника самоповаги; підтримка співробітників у стресовій ситуації; 

прагнення до створення оптимального психологічного клімату в організації, 

профілактика конфліктів; підтримка здоров’я, організація спільного дозвілля; 

«фінансова кмітливість», детальне планування; «інстинкт виживання», розумний 

ризик, прагнення утримати набуте і завоювати нове; інтуїція; почуття гумору, 

оптимізм, віра в себе. 

В дослідженнях щодо жіночої кар'єри дослідники виділяються культурні, 

освітні, юридичні та психологічні бар'єри, що перешкоджають побудові кар'єри 

жінками. Авторами відмічаються наступні соціально-психологічні фактори, що 

стримують жіночу кар’єру:  

1) гендерний поділ в професійній орієнтації та сферах кар’єри;  

2) надзвичайно висока вмотивованість;  

3) підвищена емоційність, ранимість, загострене переживання промахів і 

невдач;  

4) страх успіху і невпевненість в собі, що заважає ризикувати і творчо вирішувати 

ділові і управлінські задачі [2].  

О. Чуйко, Х. Стецюк дослідили мотиваційні чинники кар'єрних орієнтацій 

сучасних жінок. Вони визначили, що досягнення кар'єри та професійні цінності для 

сучасної жінки не є сенсом життя, однак є важливими. Основними мотивами 

досягнення кар'єри є саморозвиток та вдосконалення, покращення матеріального 

становища (фінансова незалежність), нова цікава робота, професійна компетентність, 

творчість, професійна самореалізація, спілкування у колективі, суспільна корисність. 

Основними кар'єрними орієнтаціями виявилися: стабільність роботи, служіння, 

автономія [10].   

Вітчизняні дослідники В. Гупаловська, О. Каляманська, О. Щербатюк 

розглянули гендерні особливості кар'єрних орієнтацій молоді. Результати їхнього 

дослідження свідчать про те, що вибори дівчат відповідають стереотипам жіночої 

поведінки та кар'єрної орієнтації, хоча нетипові для жінок моделі (автономія, 

підприємництво, менеджмент, виклик) дівчата обирають не набагато рідше, ніж хлопці. 
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Для хлопців властивими є кар'єрні орієнтації на менеджмент, автономію, 

підприємництво, виклик. Також визначили, що чим більше в юнаків і дівчат виражена 

маскулінність, тим з більшою імовірністю вони обиратимуть кар’єрні орієнтації на 

виклик, підприємництво, менеджмент, інтеграцію стилів життя. У хлопців з 

маскулінністю пов’язана також настанова на служіння інтересам людства. Із 

фемінністю взаємозалежні кар’єрні вибори служіння людям, професійної 

компетентності й уникання автономії, тобто незалежності й одноосібної 

відповідальності у професійній діяльності [4].  

Вивчення кар'єри набуло широкої популярності у вітчизняній психології 

особливо в останні десятиліття. Зараз кар'єра розглядається як важливий показник 

розвитку людини, орієнтація на розвиток особистісного та професійного потенціалу.  

Так, О.О. Бодалев розглядає кар'єру як просування в якійсь конкретній царині 

діяльності людини як особистості і як суб'єкта діяльності. Успішність цього руху 

оцінюється і зіставляється з деяким еталоном успішності, що сформований суспільною 

думкою [1].  

Л.Г. Почебут, В.А. Чікер розглядають кар'єру як один із показників 

індивідуального та професійного життя людини. Вони виділяють дві сторони 

кар'єрного процесу: об'єктивний, зовнішній бік (послідовність займаних індивідом 

професійних позицій) та суб'єктивний, внутрішній бік (сприйняття людиною своєї 

кар'єри, образу професійного життя та своєї ролі в ньому [8]. 

Сучасні дослідження кар'єри у вітчизняній психологічній науці присвячені в 

більшій мірі прикладним та практичним питанням. Так, А.Є.Книш дослідила 

особливості кар'єрних орієнтацій студентів-випускників, що обирають професію 

психолога-тренера. Студенти-психологи з високим рівнем ідентифікації з психологом-

тренером достовірно менше схильні до орієнтації на такі кар`єрні якорі як «Професійна 

компетентність», «Стабільність роботи» та «Служіння», ніж студенти з низьким 

рівнем; студенти-психологи з високим рівнем ідентифікації з психологом-тренером 

демонструють високий рівень схильностей до групового лідерства та групової роботи, 

а студенти з низьким рівнем більш спрямовані на розвиток професійної компетентності 

та повну самореалізацію в професійній діяльності [6]. 
Висновки. Виділяють три підходи до вивчення кар'єри у психології: соціально-

психологічний, управлінсько-менеджерський, соціально-економічний. Представниками даних 

підходів висловлюється достатньо різні погляди стосовно вивчення питань кар'єри людини. 

Дослідження кар’єри в зарубіжній науці пре свячено різним її аспектам:    

- Д. Сьюпер виділив чотири типи кар’єри: стабільна, звичайна, нестабільна та кар’єра з 

множинними пробами;  

- Американські дослідники виділяють три рівня кар'єри серед керівників: I. Низова 

ланка управління (технічний рівень). II. Середня ланка управління (управлінський рівень). III. 

Вища ланка управління (інституціональний рівень). 

- Д. Мак-Клеланд виділив три основні мотиви у виборі особистої кар'єри керівників – це 

прагнення до влади, прагнення до успіху та  мотив належності.  

- Е. Шейн виділив вісім «кар'єрних якорів»: техніко-функціональний якір («професійна 

компетентність»), загальне керівництво («менеджмент»), самостійність і незалежність 

(«автономія»), почуття безпеки й стабільність («стабільність роботи» й «стабільність місця 

проживання»), підприємницька жилка («підприємництво»), прагнення бути корисним і 

відданість справі («служіння»), випробування сил у чистому виді («виклик»), стиль життя 

(«інтеграція стилів життя»). 

Групами факторів, що визначають формування кар’єри є фактори, пов’язані 

безпосередньо з людиною та фактори, пов'язані з взаємодією особистості оточуючих людей та 

організації.  
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Гендерними особливостями кар'єрних орієнтацій є те, що жінки не менш чоловіків 

зацікавлені у просуванні по службових сходах і підвищенні свого освітнього рівня, орієнтовані 

на престиж, заробітну плату; мають не менше почуття відповідальності. 

У вітчизняній психології зроблено ряд досліджень, що стосуються прикладних та 

практичних питань вивчення психологічних аспектів кар'єри.  
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АННОТАЦИЯ 

КАРЬЕРЫ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье рассматриваются теоретические подходы к понятию карьеры личности. 

Раскрываются сущность карьеры, карьерных ориентаций. Проанализировано разные типы карьеры. 

Выделено мотивы выбора карьеры. Определено факторы формирования и развития карьеры. 

Представлено гендерные особенности карьеры. Проанализировано отдельные прикладные и 

практические результаты исследования карьеры в отечественной  психологии. 

Ключевые слова: карьера, карьерные ориентации, типы карьеры, мотивы карьеры, факторы 

карьеры.  

SUMMARY 

 

CAREER OF PERSON: THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH 

It was considers  the theoretical approaches to the concept of career personality. The essence of a 

career, career orientations. Three approaches to the study of careers in psychology: social, psychological, 

administrative and managerial, social and economic. Representatives of these approaches is expressed quite 

different views on research on careers, career orientations person. 

Different types of careers. D. Syuper identified four types of careers: stable, simple, and unstable 

career with multiple samples. American researchers are three levels of career executives: I. the lower tiers of 

management (technical level). II. Mid-level management (management level). III. Top management (institutional 

level). E. Schein identified eight "career anchors": technical and functional anchor ("professional 

competence"), general management ("Management"), autonomy and independence ("autonomy"), a sense of 

security and stability ("stability" and "stability residence"), entrepreneurial streak ("Business"), the desire to be 

of service and dedication ("Service"), test power in pure form ("call"), lifestyle ("integration lifestyles"). 

Distinguished career choice motives personality. D. Mc Cleland identified three main motives in 

choosing personal career managers - a desire for power, desire for success and motive of affiliation. 
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It was detected the factors shaping and career development. Of factors that determine the career 

development are factors directly related to human and factors associated with the interaction of personality 

surrounding people and organizations. 

It was presented by gender assumptions career. Gender-specific career orientations is that women are 

not men less interested in career advancement and improving their educational level, focused on prestige, 

salary; have at least a sense of responsibility. 

It was considered the several specific national psychology research related to applied and practical 

study of the psychological aspects of career. 

Keywords : career, career orientation, types of careers, career motivation, factors career. 
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ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ПРИКОРДОННИКІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

АРТЕМ’ЄВА І. ОРОС О.Б. 
Мукачівський державний університет 

 

Стаття присвячена розгляду проблеми професійної деформації прикордонників як соціально-

психологічного явища. Окреслено специфіку професійної діяльності працівників прикордонної служби. 

Виокремлено сутність та компоненти професійної деформації прикордонників, зокрема наслідки для 

професійної діяльності службовців. Проаналізовано причини професійних деструкцій в системі 

прикордонної служби, зокрема умови формування професійної деформації. 
 

Професійна діяльність прикордонника являє собою суспільно необхідне заняття, 

пов'язане зі здійсненням складних і відповідальних службових функцій в 

екстремальних умовах. З огляду на психологічний зміст професійної діяльності 

службовців органів охорони державного кордону слід відмітити, що існують певні 

особливі вимоги до їх професіограми та психограми зокрема. Прикордонники мають 

специфічний режим праці. Режим роботи прикордонника часто змінюється і залежить 

від ситуації на кордоні. Складні умови праці можуть сприяти виникненню у 

прикордонника професійної деформації. Професійна деформація працівників 

прикордонної системи, наслідком якої є вчинення її персоналом службових 

правопорушень, зокрема і злочинів, завдає невиправної шкоди авторитету органам та 

установам прикордонної служби, підриває рівень довіри до них населення, спричиняє 

систематичну критику. Професійна деформація - це явище, що характеризується 

змінами властивостей особистості (стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, 

характеру, способів спілкування та поведінки тощо), змінами рівня виразності 

професійно важливих якостей фахівця, що відбуваються під впливом змісту, умов, 

тривалості виконання діяльності та його індивідуальних психологічних особливостей. 

Деякі аспекти особливостей професіональної діяльності прикордонників  

висвітлені у роботах Є.М.Потапчука, О.Д.Сафіна, В.В.Журавльова, О.В.Тимченка, 

М.І.Томчука, Б.М.Теплова. Питань професійної деформації торкалися у своїх працях 

С. П. Безносов, Ж. П. Вірна, Е. Е. Зеєр, А. Т. Іваницький, В. Я. Кікоть, З. Р. Кісіль, 

А. В. Коваленко,Г. Ложкін, В. А. Семиченко, Е. Е. Симанюк, Л. А. Шиканов. 

Постановка задачі. Мета статті – розглянути особливості професійної 

деформації прикордонників як соціально-психологічної проблеми. Досягнення мети 

вимагає вирішення наступних задач: 

1. Окреслити особливості професійної діяльності прикордонників 

2. Розглянути сутність та причини явищ професійної деструкції та 

професійної деформації. 
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3. Проаналізувати компоненти професійної деформації у працівників 

прикордонної служби. 

Результати та їх обговорення. Найбільший ризик професійної деформації 

притаманний людям соціономічних професій, тобто тим, хто працює з людьми. 

Наприклад, в управлінців формуються агресивність, зверхність, втрата здатності до 

ефективного спілкування та самовдосконалення, прагнення діяти на користь справи 

замінюється бажанням показати свою владу. Ставлення до людей стає все більш 

формальним, функціональним. Управлінські рішення стають все менш ефективними, 

але людина цього не розуміє й не допускає критики.  Ході управління іншими така 

людина збільшує контроль і санкції. 

Професійні деформації здійснюють негативний вплив на якість діяльності, що 

виконується. Аналіз досліджень у галузі професійної деформації дозволяє констатувати 

наявність трьох напрямків дослідження даного явища:  

1) професійна деформація як відчуження від Самості на користь професії;  

2) професійна деформація як викривлення професійної ролі внаслідок 

дезадаптації до виконання професійної діяльності;  

3) професійна деформація як будь-які (в т. ч. позитивні) особистісні зміни, 

пов’язані з опануванням і здійсненням фаху.  

Будь-яка професійна діяльність вже на стадії її освоєння, анадалі при виконанні, 

деформує особистість. У міру професіоналізації, успішність виконання діяльності 

починає визначатисяансамблем професійно важливих якостей, які роками 

«експлуатуються». Однак, з часом, окремі з них поступово трансформуються в 

професійно небажані якості. Результатом усіх цих психологічних метаморфоз стає 

деформація особистості фахівця. Професійні деструкції в найбільш широкому 

розумінні – це порушення вже засвоєних способів діяльності, руйнування сформованих 

професійних якостей, поява стереотипів професійної поведінки та психологічних 

бар’єрів при освоєнні нових професійних технологій, нової професії або спеціальності. 

Це також зміни структури особистості при переході від однієї стадії професійного 

становлення до іншої. Деструкції, які виникають в процесі багаторічного виконання 

однієї і тієї ж професійної діяльності, негативно впливають на її продуктивність, 

породжують професійно небажані якості і змінюють професійну поведінку 

особистості, як правило, мають назву «професійні деформації».Щодо видів 

професійної деформації, то, на думку І. Хоржевської, вона може мати епізодичний або 

стійкий, поверховий або глобальний, позитивний або негативний характер [1]. 

Професійні деструкції - поступово накопичувані стійкі негативні зміни 

особистості суб'єкта праці та змісту і структури його діяльності 

Розглядаючи професійні деструкції в загальному плані, Е. Ф. Зеєр зазначає: 

"Багаторічне виконання однієї і тієї ж професійної діяльності призводить до появи 

професійної втоми, збіднення репертуару способів виконання діяльності, втрату 

професійних умінь і навичок, зниження працездатності  вторинна стадія 

професіоналізації по багатьом видам професій типу "людина - техніка", "людина - 

природа" змінюється депрофесіоналізацією на стадії професіоналізації відбувається 

розвиток професійних деструкцій. Професійні деструкції - це поступово накопичилися 

зміни сформованої структури діяльності й особистості, негативно позначаються на 

продуктивності праці і взаємодії з іншими учасниками цього процесу, а також на 

розвитку самої особистості"[2].На думку А. Маркової, професійні деформації 

порушують цілісність особистості, знижують її адаптивність, стійкість, негативно 

позначаються на продуктивності діяльності А. К. Маркова виділяє основні тенденції 

розвитку професійних деструкції:відставання, уповільнення професійного розвитку  
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порівняно з віковими і соціальними нормами;несформованість професійної 

діяльності (працівник як би "застряє" у своємурозвитку);дезінтеграція професійного 

розвитку, розпад професійної свідомості і якнаслідок - нереалістичні цілі, помилкові 

смисли праці, професійні конфлікти;низька професійна мобільність, невміння 

пристосуватися до нових умов праці та дезадаптація;неузгодженість окремих ланок 

професійного розвитку, коли одна сфера як би забігає вперед, а інша відстає 

(наприклад, мотивація до професійного праці є, але заважає відсутність цілісного 

професійного свідомості). 

Під професіоналізмом розуміється певна сукупність особистісних 

характеристик, що забезпечують успішність виконання праці. При цьому нормативній 

заданості професії завжди протистоїть живий творчий світ професіоналізму самого 

діяча [3]. Прикордонники в процесі виконання оперативно-службових задач підлягають 

впливу великої кількості стресорів, які викликають фізіологічні та емоційні психічні 

зміни, що нерідко знижують працездатність, негативно впливають на самопочуття. 

Офіцер-прикордонник, керуючи соціальними та трудовими процесами, змушений в 

силу обставин відчувати такі психічні стани як стан невизначеності, дефіциту часу для 

прийняття оптимального рішення, стан психічної напруженості, гіпервідповідальності, 

фрустрації, які зумовлені усвідомленням того, що в своїй професійній діяльності він не 

застрахований від помилок. Для офіцера-прикордонника важлива емоційна 

стабільність, яка дозволяє в екстремальних умовах активізувати механізми 

психологічного захисту, долати страхи, переключати увагу на необхідні раціональні 

рішення та дії. Таким чином, очевидним є необхідність наявності у офіцерів ООДК 

певних психологічних рис та якостей, котрі допоможуть забезпечити йому якісне та 

своєчасне виконання оперативно-службових задач. 

Перед співробітником, що тільки розпочинає свою професійну діяльність, 

постає завдання практично оволодіти всіма сторонами професії: організаційною, 

комунікативною, виховною, засобами самореалізації своєї особистості, досягненням 

результатів у роботі. Так, на початковій фазі, що триває від 3 до 5 років, відбувається 

зниження здатності людини до опору несприятливим впливам. При тому активізуються 

індивідуальні захисні механізми людини, яка набуває певного досвіду адекватної 

професійної поведінки, мобілізації резервів і включення механізмів саморегуляції 

захисних процесів. Якщо діїс півробітника є ефективними, то зникає психологічна 

напруга й він виявляє нормальну активність, адаптується до умов середовища, в якому 

перебуває. Разом з тим, від молодого працівника очікують певних виробничих 

показників. Висока якість праці досягається ним, як правило, шляхом збільшення 

робочого часу. З економічної точки зоруце повинно було б означати, що за перероблені 

години молодий фахівець мав би отримувати більше, але на практиці ніхто ці гроші не 

виплачує.  

По проходженню декількох років, одночасно з накопиченням досвіду, 

виробленням власного підходу, індивідуального стилю діяльності, професійної позиції 

у співробітника з’являється і «психічна втома» та перші ознаки професійної 

деформації: фрустрованість, підвищена тривожність, роздратованість, виснаження. 

Стадія виснаження починає проявлятися після 5 років служби. Вона настає у випадку 

тривалого впливу стресорів. При тому, дуже різко знижуються адаптаційні резерви та 

опір організму негативним впливам оточуючого середовища, яке забарвлено 

злодійською субкультурою. Як наслідок з’являються поведінкові порушення. Виникає 

відчуття спустошення, невизначеності, повсякденної рутинної роботи. Виснаження 

моральних і фізичних сил неминуче позначається як на ефективності професійної 

діяльності співробітника, психологічному самопочутті, так і на стосунках в сім’ї. При 

цьому почуття контролю над тим, що відбувається, може мати вирішальне значення. 
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Якщо співробітник реагує адекватним, адаптивним чином, він більш успішно і 

ефективно діє та підвищує свою функціональну активність і впевненість, в той час як 

дезадаптивні реакції ведуть по спіралі вниз, до професійної деформації[4]. 

Узагальнення ряду емпіричних досліджень дозволило виділити ряд умов, що 

сприяють формуванню професійних деструкцій, зокрема різних форм професійної 

деформації. На думку прикордонників, до умов, які впливають на ступінь та швидкість 

професійної деформації відносяться : а) погані умови праці та низький рівень її оплати. 

Так, рівень задоволеності умовами праці середо питаних невисокий. Задоволені ними 

29%, не визначилися з оцінкою 9%, незадоволені 62% опитаних. Більшість опитаних 

зазначили, щозалишили б роботу в прикордонній службі у випадку наявності більш 

привабливої пропозиції. Погодилися б поміняти роботу 57,7%, не погодилися б 23,7%, 

решта вагалася з відповіддю. Незадоволеність рівнем заробітної плати не 

компенсується на разі значними пільгами. На питання ―Чимаєте Ви пільги, обумовлені 

Вашою роботою?‖ ствердньо відповіли лише 14% опитаних. Серед пільг найчастіше 

згадувалась пільгова вислуга (3 за 4 роки). Один респондент зазначив, що користується 

безкоштовним проїздом на міському транспорті. Безкоштовною медичною допомогою 

користуються 34% опитаних (переважно йдеться про диспансеризацію раз на рік). 

Оцінюючи інші умови праці, респонденти зазначили, що забезпечені обмун- 

дируванням лише 38% опитаних (нерідко обмундирування придбано «за власні 

гроші»). Саме обмундирування більшість респондентів (58% до тих, що відповіли на це 

запитання) визнало таким, що не відповідає сезону абоклімату, в якому доводиться 

нести службу. Меблі та інвентар у робочому кабінеті (кімнаті) знаходяться, на думку 

більшості респондентів (61%) в поганому стані; б) відсутність психологічної 

профілактики – більшість опитаних (70%) підтримують необхідність її проведення, 

заперечують - 22%, решта не відповіли.На даний час існує багато питань, що не 

сприяють ефективній роботі персоналу системи прикордонної служби. Серед основних 

називаються такі: - рівень заробітної плати не відповідає моральному та фізичному 

навантаженню; - система позбавлена власної медичної та оздоровчої бази; - багато 

років не вирішуються питання забезпечення житлом; - відсутні належніумови для 

здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного складу структурних 

підрозділів; - відсутня відомча науково-дослідна база. Таким чином серед симптомів 

професійної деформації, що виникають першими, можна виділити: - загальне почуття 

втоми, ворожості до роботи, загального невизначеного почуття занепокоєння, робота 

стає все більш важкою і все менш результативною; - співробітник може легко впадати 

в гнів, дратуватися і почувати себе розбитим, приділяти багато уваги деталям, і бути 

налаштованим надзвичайно негативно до оточуючих; - розвиток підозрілості. 

Співробітник може думати, що інші люди хочуть його уникати. Цей стан може 

посилюватися почуттям «незалученості», особливо, якщо раніше він брав участь у всіх 

подіях. Окрім того, кожен, хто намагається допомогти, щось порадити, викликає в 

нього роздратування. Серйозними проявами подальшої професійної деформації є 

поведінковізміни і ригідність. Якщо людина зазвичай балакуча і нестримана, вона 

може стати тихою і відчуженою. Чи, навпаки, людина, що зазвичай тиха і стримана, 

може стати дужеговіркою, вступати в бесіду з будь-ким. Жертва професійної 

деформації може стати ригідною у мисленні. Ригідний і непохитний співробітник 

закритий до змін, тому що це вимагає енергії і ризику. 

Висновоки. Перехід Державної прикордонної служби України на 

комплектування кадрами лише на професійній основі перетворює прикордонне 

відомство на повноцінного суб’єкта ринку праці в країні. Це суттєво ускладнює пошук 

потенційних кандидатів для проходження військової служби в органах і підрозділах 

охорони державного кордону. Причини професійної деформації часто не лежать на 
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поверхні. Їх основу становлять різноманітні детермінанти, що пов’язані як з 

особистістю працівника, так і тим середовищем, економічними та соціальними 

умовами, в яких йому доводиться перебувати. Професійна деформація небезпечна тим, 

що вона впливає на емоційно–вольову сферу особистості, перебіг пізнавальних 

процесів, спрямованість та саме небезпечне – на трансформацію позитивних рис 

характеру у негативні. Об`єктивними реаліями організації психологічної допомоги 

персоналу прикордонної служби є такі: обмеженість ресурсів психологічної служби, 

внаслідок чого існує невідповідність між обсягом потреб до участі психолога в наданні 

допомоги, зокрема постійному психологічному супроводі, і реальними можливостями 

психологічної служби; нестача часу персоналу для постійної участі в тренінгах і 

психокорекційній роботі, яка проводиться за певним розкладом; неможливість 

наблизити допомогу психолога до робочого місця персоналу, зокрема, забезпечити 

негайне реагування психолога на виникнення негативного функціонального стану 

фахівця. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПОГРАНИЧНИКОВ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Статья посвящена рассмотрению проблемы профессиональной деформации пограничников как 

социально-психологического явления. Определены специфику профессиональной деятельности 

работников пограничной службы. Выделены сущность и компоненты профессиональной деформации 

пограничников, в частности последствия для профессиональной деятельности служащих. 

Проанализированы причины профессиональных деструкции в системе пограничной службы, в 

частности условия формирования профессиональной деформации. 

 

SUMMARY 

 

PROFESSIONAL DEFORMATION OF BORDER GUARDS AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

PROBLEMS 

The article deals with the problem of professional deformation of the border as a socio-psychological 

phenomenon. Outlines the specific professional activity of border service. Thesis there is determined the nature 

and components of professional deformation of the border, including the effects of professional employees. The 

reasons of professional destruction system Border Service, including the conditions of formation of professional 

deformation. 
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УДК 159. 923 

 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ Я – КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ 

ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
БАРЧІЙ М.С., КУЧЕРЯВА І.І. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглядається поняття позитивної Я – концепції, її формування у майбутніх 

практичних психологів у процесі професійної підготовки. Розкрито суть поняття «Я – концепція», 

розглянуто основні психологічні підходи до вивчення Я – концепції, особливості Я – концепції студентів 

психологів, а також умови розвитку позитивної Я – концепції майбутнього психолога. 

Ключові слова: Я – концепція, позитивна Я – концепція, особистість, професійне становлення, 

самооцінка, самосвідомість, професійна підготовка. 
 

Інтерес з боку психології до проблематики вивчення Я-концепції набув 

упродовж останнього часу сталого характеру, що зумовлено низкою обставин, як 

власне теоретичного, так і практичного порядку. З одного боку, це пояснюється 

внутрішньою логікою розвитку психології і, відповідно до цього, зміною ракурсу 

осмислення нею своїх засадничих принципів і концептуального апарату, з іншого – 

суспільними запитами, що вимагають від психології дійової допомоги у забезпеченні 

процесу підготовки студентів до нового етапу в житті. Крім того, процес становлення 

особистості майбутніх практичних психологів охоплює формування свідомості і 

самосвідомості, тобто усвідомлення не лише оточуючого світу, а й самої себе, своєї Я-

концепції під час стосунків із навколишніми. Цей процес характеризується здатністю 

самостійно та свідомо ставити перед собою цілі своєї діяльності й реалізовувати їх. 

Основним предметом професійної діяльності психолога є конкретна 

індивідуальна життєва ситуація клієнта. Завдання психолога її проаналізувати, оцінити 

й скоригувати. Для такої роботи залучаються всі наявні знання, життєвий досвід, 

інтуїція. Професіоналізм психолога-практика потребує самопізнання й психокорекції 

власних проблем, інакше актуальний матеріал взаємодії з клієнтом може бути 

сприйнятий спотворено на емоційному та когнітивному рівнях. Стає зрозумілим, що 

тільки людина з позитивною Я-концепцією може допомогти клієнтові вирішити його 

проблеми. У зв`язку з цим виникає низка питань, пов`язаних з підготовкою психолога-

практика і вимогами до нього як до професіонала та особистості. 

Об‟єкти та методи дослідження 

Основну концептуальну парадигму проблеми Я-концепції сформували 

представники гуманістичної психології (Р.Бернс, Ч.Кулі, А.Маслоу, Р.Мей, Дж.Мід, 

Дж. Олпорт, К.Роджерс та ін.). 

Я-концепція як динамічна система уявлень особистості про себе, що існують в 

усвідомлюваній та неусвідомлюваній формах, в поєднанні з їх емоційно забарвленою 

оцінкою та поведінковою реакцією, була об`єктом вивчення і вітчизняних дослідників. 

Так, психологічний зміст поняття ―Я-концепція‖ розкрито в роботах І.С. Кона, 

Ю.М.Орлова, О.Т.Соколової, В.В.Століна, та ін.. Структура Я-концепції особистості та 

психологічні характеристики її основних компонентів висвітлені в роботах 

О.Г.Асмолова, Л.С. Рубінштейна, О.Т. Соколової, В.В. Століна, І.І. Чеснокової та ін..  

Об’єктом нашого дослідження виступає процес формування самосвідомості 

особистості майбутнього практичного психолога. 

Предметом дослідження є особливості формування позитивної Я – концепції 

особистості майбутніх практичних психологів в умовах навчання у вищому 

навчальному закладі. 
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В умовах життєдіяльності сучасного суспільства зростає значущість 

психологічної науки та потреба у  висококваліфікованих  спеціалістах, здатних 

професійно розв’язувати поставлені перед  ними завдання. Фахівець має  бути 

пластичним, схильним до розвитку, впевненим у собі та вибраних стратегіях роботи, 

тому актуальним є пошук  шляхів подальшого вдосконалення  Я-концепції  майбутніх 

фахівців.       

Дослідження ґрунтується на аналізі та узагальненні науково-теоретичних та 

методичних джерел, присвячених вирішенню визначеної проблеми та емпіричному 

дослідженні  Я-концепції студентів гуманітарного факультету,спеціальності 

«Практична психологія» другого та четвертого курсів. 

Постановка задачі 

Я-концепція — динамічна система уявлень людини про саму себе, що включає 

усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних природних властивостей; самооцінку; 

суб'єктивне сприйняття, що характеризує вплив на власну особистість зовнішніх 

факторів. Вона формується під впливом досвіду кожного індивіда. Ця система 

становить основу вищої саморегуляції людини, на базі якої вона будує свої стосунки з 

оточуючим її світом. 

«Я-концепція» — цілісний, хоча й не позбавлений внутрішніх протиріч, образ 

власного Я, що виступає як установка щодо самого себе і який включає компоненти: 

 когнітивний — образ своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціальної 

значущості тощо (самосвідомості); 

 емоційний — самоповага, самоприниження тощо; 

 оцінково-вольовий прагнення підвищити самооцінку, завоювати повагу 

тощо. 

За своїм змістом «Я-концепція» може бути позитивною, негативною, 

амбівалентною. 

На актуальність проблеми формування професійно важливих якостей 

особистості майбутнього психолога наголошують українські дослідники 

О.Ф.Бондаренко, С.В.Васьковська, Ж.П.Вірна, В.В.Власенко, П.П.Горностай, 

Л.В.Долинська, Ю.Г.Долінська, В.І.Карікаш, Н.Л.Коломінський В.Г.Панок, 

Н.І.Пов`якель, Л.Г.Терлецька, Л.І.Уманець,  Н.В.Чепелєва, Т.Н.Щербакова, 

Т.С.Яценко.  

Формування Я-концепції особистості студента відбувається  в процесі  

професійно орієнтованого навчання, що є основною діяльністю і впливає на всі 

сторони життя молодої людини. Тому управління процесом професіоналізації в 

сучасних умовах може бути продуктивним під час врахування психологічних 

закономірностей розвитку Я-концепції студента на всіх етапах його професійного 

становлення. 

Мета статті – проаналізувати особливості становлення позитивної Я-концепції 

студентів-психологів. 

Результати та їх обговорення 

У психологiчнiй науцi не iснує єдностi у вживаннi понять, якi позначають 

психологiчний феномен ―Я-концепцiя‖, що викликає зрозумiлi труднощi при його 

теоретичному аналiзi. Поняття "Я-концепцiя" народилося у 50-х роках в руслi 

гуманiстичної психологiї, представники якої (Р.Бернс, А.Маслоу, К.Роджерс i iн.) 

прагнули до розгляду цiлiсного людського Я та його особистiсного самовизначення в 

мiкросоцiумi. 

―Я-концепція‖ – це складний образ або картина, яка містить у собі сукупність 

уявлень особистості про себе саму разом з емоційно-оцінювальнім компонентами цих 

уявлень. ―Я-концепція‖ особистості формується у процесі життя людини на базі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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взаємодії зі своїм психологічним оточенням і реалізує мотиваційно-регуляторну 

функцію у поведінці особистості. 

Поняття ―Я-концепція‖ з’явилося у науковому вжитку на межі XIX-XX ст. у 

зв’язку з уявленням про духовну природу людини як суб’єкта, який пізнає, і суб’єкта 

якого пізнають. Американський психолог  У.Джемс у книзі ―Принципи психології‖ 

(1890) перший запропонував ідею ―Я-концепція‖ і зробив істотний внесок у її розвиток. 

Згідно з Джемсом, глобальне ―Я‖ (особистість) утримує в собі два аспекти: емпіричний 

об’єкт (Ме), що пізнається, і суб’єктивно оцінювальну свідомість. ―Я‖ як об’єкт 

утримує в собі чотири аспекти: 1) духовне ―Я‖; 2) матеріальне ―Я‖; 3) соціальне ―Я‖; 4) 

тілесне ―Я‖. Ці аспекти утворюють для кожної людини унікальний образ, або 

сукупність уявлень про себе як особистості. Крім цього У.Джемс запропонував 

формулу оцінювання особистістю самої себе. Формула самооцінки виражається у 

порівнянні досягнутих успіхів з рівнем домагань. Самооцінка=успіхи/домагання. 

Феноменологічний підхід до поведінки (гуманістична психологія), у якій теорія 

―Я-концепція‖, зв’язуючий інтегративний принцип, інтерпретує поведінку мовою 

феноменального поля суб’єкта як індивіда, що суб’єктивно сприймає й усвідомлює 

реальності (К.Левін), а не мовою аналітичних категорій, що конструюються зовнішнім 

спостерігачем.  

У цілому теорія ―Я-концепції‖, що розроблена в межах феноменологічного 

підходу, зводиться до наступних положень: 

1. Поведінка є продуктом сприйняття індивіда, яка за своєю природою 

феноменологічна: психологічна реальність індивіда– це не об’єктивна реальність як 

така, а продукт його суб’єктивного сприйняття у момент поведінки. 

2. Центральною, інтегруючою точкою феноменального поля індивіда є ―Я-

концепція‖, навколо якої організовуються всі образи сприйняття. 

3. ―Я-концепція‖ – це одночасно і продукт сприйняття, і сукупність уявлень, в 

якій містяться цінності, котрі занесені з соціо-культурного середовища. 

4. З формуванням ―Я-концепції‖ поведінка в цілому починає регулюватися нею. 

5. ―Я-концепція‖ відносно узгоджена у часі й ситуативних контекстах, в цьому 

сенс її прогностичної цінності. 

6. Потреба у позитивному ставленні інших людей виникає паралельно з 

формуванням ―Я-концепції‖. Потреба у позитивному ставленні до себе (потреба в 

позитивній самооцінці) виникає через засвоєння досвіду позитивної оцінки себе 

іншими людьми. 

7. Для зняття розходжень між даними поточного життєвого досвіду і ―Я-

концепцію‖ використовуються різні захисні стратегії. 

8. Існує одне головне мотиваційне спонукання людини – потреба у 

самоактуалізації, у підтримці та підвищенні цінності своєї ―Я-концепції‖. Подальший 

розвиток теорії ―Я-концепції‖ йшов у напрямку уніфікації концептуально-понятійного 

апарату для опису ―Я-концепції‖ і пошуку надійних емпіричних референтів для зміни, 

результатом чого стало уявлення її як сукупності або структури установок індивіда на 

самого себе (Р.Бернс).  Установки групуються у три категорії: -реальне ―Я‖ (яким себе 

уявляє індивід на цей момент); - соціальне ―Я‖ (як, на думку індивіда, його уявляють 

інші люди); -ідеальне ―Я‖ (яким індивіду хотілося б бути).  

Розуміння ―Я-концепції‖ як структури відображає її структурно - динамічний 

характер. Образ ―Я‖ (структура уявлень про себе самого) складається з когнітивних 

складових установок (рольові, статусні, майнові, ціннісні характеристики людини). Всі 

вони входять в образ ―Я‖ з різною вагою, тобто утворюють ієрархію з точки зору 

суб’єктивної значущості. Другий компонент – динамічний, процесуальний – це 

емоційно-оцінний компонент. Джерелами оцінних суджень індивіда про себе самого є: 
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1) соціально-культурні стандарти та норми соціального оточення; 2) соціальні реакції 

інших людей на індивіда (їх суб’єктивна інтерпретація); 3) індивідуальні критерії та 

стандарти, що засвоєні індивідом у житті. Фактично індивід реалізує два процеси 

самооцінки: -  порівняння реального ―Я‖ з ідеальним ―Я‖; - порівняння реального ―Я‖ з 

соціальним ―Я‖.  

Соціальна психологія визнає міжособистісно детерміновану, отже,ту, що 

піддається впливам, природу ―Я-концепції‖, але у той же час у більшості ігнорує 

стабілізаційні й об’єднуючі якості, що приписуються їй у гуманістичних 

формулюваннях. Такий погляд належить школі символічного інтеракціонізму. Зокрема, 

Ч.Кулі (1902) запропонував концепцію ―дзеркального Я‖, у якій ―Я-концепція‖ 

формується на базі суб’єктивно-інтерпретуючого зворотного зв’язку від інших як 

основного джерела про себе у процесі символічної взаємодії між індивідом і його 

різними первинними групами. Г.Мід (1934) у своїй теорії ―узагальненого іншого 

―головною умовою розвитку ―Я-концепції‖ вважав здатність індивіда брати роль 

іншого, для того, щоб установки іншого по відношенню до індивіда могли б бути ним 

оцінені й інтеріоризовані. Об’єднання таких оцінних уявлень ―узагальненого іншого‖ і 

є головним джерелом формування ―Я-концепції‖ та внутрішньої регуляції поведінки 

індивіда. Однак представлення ―Я-концепція‖ переважно цілком інтерпсихічним, а не 

інтропсихічним феноменом може привести до екстремального ситуаціонізму[2].  

У роботах вітчизняних авторів поняття ―Я-концепція‖ визначається як відносно 

стабільна, більш чи менш усвідомлена, така, що переживається як неповторна система 

уявлень індивіда про себе, на основі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і 

ставиться до себе (О.О.Бодальов, А.Г.Ковальов, І.С.Кон, С.Л.Рубінштейн, В.В.Столін 

та ін.). 

І. Андрійчук досліджувала проблему формування позитивної «Я-концепції» у 

процесі професійної підготовки психологів. Модель особистості психолога включає в 

себе важливі особистісні риси та якості, які вона об’єднує у поняття позитивна «Я-

концепція», показниками якої є адекватність і сталість самооцінки, високий рівень 

самоповаги, домінування інтернальних тенденцій локусу контролю, відсутність 

суттєвих внутрішньо особистісних проблем та особистої тривожності[1].  

Таким чином, аналіз наукової літератури показав, що існує безліч підходів у 

вивченні «Я» - концепції. Вони розглядають проблему з різних теоретичних позицій, 

взаємозалежних, а часом, і суперечать одна іншій. І саме тому, наявність різних 

підходів до вивчення цієї теми дозволяє, з одного боку, виявити різні компоненти «Я» - 

концепції, а з іншого - ускладнює виділення конкретного змісту даного поняття. Також, 

слід зазначити, що на даний момент в психологічній літературі немає єдиного 

трактування поняття «Я» - концепція. 

 Зібравши воєдино погляди і представлення різних вчених щодо цієї теми, 

можна сказати, що «Я» - концепція є результатом особистісного розвитку людини. Це 

система самосприйняття, розуміння, визначення себе суб'єктом, що складається на 

основі інтеракцій з навколишнім середовищем. Це відносно стійка система вираження 

множинних «Я», система установок, спрямованих на самого себе, включає на різних 

рівнях свого прояву такі механізми, як когнітивний, емоційний, вольовий, 

поведінковий. 

Аналіз засвідчує, що центральною ланкою системи пiдготовки практичних 

психологiв має бути особистiсна пiдготовка, яка iнтегрує всi iншi елементи цiєї 

системи. Саме орієнтація на особистiсне становлення студентiв, на формування їхньої 

професiйної культури та професiйної iдентифiкацiї i лежить в основi сучасного пiдходу 

до проблеми особистісної підготовки практичного психолога  і, зокрема, до проблеми 

формування позитивної Я-концепції особистості. 
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Я-концепція може виявлятися як певна когнітивна характеристика образу Я, 

пов`язана із соціально-рольовою та особистісною ідентифікацією студента чи прояву 

механізму самоатрибуції; відповідним емоційно-оцінним ставленням до себе, 

переживанням цілісності, непорушності власного Я, певною внутрішньою вчинковою 

активністю, зокрема у виборі локусу контролю як одного з механізмів психологічного 

захисту сформованого образу Я. Тривожність особистості ми розглядаємо, як один із 

можливих емпіричних проявів негативної Я-концепції особистості студентів, зокрема 

емоційної її підструктури.  

На думку багатьох дослідників,  істотну роль у формуванні позитивної Я-

концепції відіграє самооцінка особистості, яка визначає вимогливість людини до себе,  

її самокритичність, ставлення до життєвих  успіхів та невдач, мотивацію досягнення 

тощо.  Проблематику самосвідомості та самооцінки глибоко висвітлено в роботах Р. В. 

Бернса, Л. В. Бороздіної, Ю. М. Орлова, О. М. Соколової, В. В. Століна й ін. 

Адекватно-високу  самооцінку  трактують  психологічно  як  найбільш сприятливу для 

особистості. 

Реалізація завдань нашого дослідження здійснювалась  за допомогою 

стандартизованих психодіагностичних методик: методика для дослідження рівня 

самооцінки С.А.Будассі ; методика для дослідження локусу контролю Дж. Роттера; 

шкала самоповаги М. Розенберга; «16 – факторний особистісний опитувальник Р. Б. 

Кеттелла»; шкала реактивності та особистісної тривожності (Спілберг – Ханін). У 

дослідженні взяли участь 40 студентів 2-го та 4-го курсу спеціальності «Практична 

психологія». Для підвищення рівня достовірності даних респонденти працювали 

анонімно та за їх бажанням результати даних доносилися до відома опитуваних. 

Методика дослідження рівня самооцінки С. А. Будассі припускає 

самооцінювання людини, яке може відбуватися двома способами. Першим є 

зіставлення своїх домагань з реальними, об’єктивними показниками своєї діяльності. 

Другим шляхом є порівняння себе з іншими людьми. За методикою дослідження рівня 

самооцінки за С. Будассі студентів четвертого та другого курсів ми отримати такі 

результати: у 20% досліджуваних  четвертого курсу   високий рівень самооцінки , 55% 

студентів має середній рівень самооцінки, 25% – низький. Дані отримані із цієї 

методики позитивно взаємодіють зі шкалами емоціональної стійкості, безпеки, 

домінантності, сміливості, підозрілості, тривоги, самостійності, прийняття нового та 

самодисципліни методики 16 – факторного опитувальника Кеттелла. У досліджуваних 

із низькою самооцінкою високий рівень особистісної та ситуаційної тривожності за 

методикою Спілберга – Ханіна. Високий (25%) та середній (79%) рівень самоповаги (за 

методикою Розенберга)  у досліджуваних із високою та середньою самооцінкою. У 

досліджуваних з високою та середньою самооцінкою екстернальний локус – контролю 

(30% студентів); 70% - інтернальний локус - контролю (методика Дж. Роттера). У 25% 

досліджуваних другого курсу  – висока самооцінка, у 45% – середня самооцінка, у 30% 

– низька. Дані отримані з цієї методикою позитивно співвідносяться зі шкалами 

емоціональної стійкості, безпеки, домінантності, сміливості, мрійливості прийняття 

нового. Середній рівень самоповаги (85%) у всіх студентів другого курсу. Високий та 

середній рівень особистісної та ситуаційної тривожності у всієї вибірки студентів 

другого курсу. Інтернальний локус – контролю (55%) переважає, у студентів з низькою 

самооцінкою - 45% - екстернальний локус – контролю. 

Отже, я-концепція особистості майбутнього практичного психолога – частини  

студентів-другокурсників  характеризується  певною дизгармонійністю, що 

проявляється у неадекватній самооцінці, екстернальному локусі контролю, 

особистісній тривожності, почутті неповноцінності, і є перешкодою становлення 

особистості фахівця. 
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Гармонізація Я-концепції особистості майбутнього практичного психолога в 

умовах навчання у вузі пов`язана із спрямуванням навчально-виховного процесу  на 

особистісно зорієнтовану модель з використанням її можливостей  в активізації 

процесів самопізнання та саморозвитку.  

Показники рівнів самосвідомості студентів-психологів другого та четвертого 

курсів відрізняються за тенденцією зростання високого рівня самооцінки і зниження 

низького рівня самооцінки на старшому курсі порівняно з молодшим, зростанням рівня 

самоповаги та інтернального локусу контролю. Це може свідчити про те, що у 

студентів у процесі навчання формується та ускладнюється уявлення про самого себе і 

призводить до змін в емоційно-ціннісному ставленні до себе та оточуючих. 

Процес формування позитивної Я-концепції особистості як розкриття нею свого 

природного потенціалу, своїх талантів і можливостей є результатом як внутрішньої 

роботи над собою, так і впливу сукупності соціальних, психологічних та педагогічних 

факторів. Він тісно пов’язаний із процесом самопізнання, підвищення рівня самоповаги 

і прийняттям себе, формуванням позитивних установок, оптимізацією міжособистісних 

взаємин у системі ―студент-викладач‖. 

Становлення та формування позитивної я-концепції студентів-майбутніх 

психологів має системний характер. Тому  необхідно звернути увагу на формуючий 

вплив навчання студентів у вищому навчальному закладі, під час якого не тільки 

отримуються професійні знання, а й придбаються професійні навички та вміння.  

Висновки. Уявлення про себе (суб'єктивний образ свого "Я") виникає під 

впливом оцінного ставлення інших людей при співвіднесенні мотивів, мети і 

результатів своїх вчинків та дій з соціальними нормами поведінки, які прийняті в 

конкретному суспільстві. Результатом процесів самосвідомості є "Я-концепція" 

особистості. "Я-концепція" - це динамічна система уявлень людини про себе, яка 

включає усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних та інших особливостей; 

самооцінку та суб'єктивне сприймання зовнішніх чинників, які впливають на 

особистість. 

Психологічні особливості розвитку Я-концепції майбутніх психологів такі: 

найяскравішими складовими компонентами  Я-концепції майбутніх психологів є образ  

Я  та самооцінка;  адекватно-високу самооцінку  трактують  психологічно як  найбільш  

сприятливу  для особистості, процес  її  формування  в  студентів  вищих  навчальних 

закладів відбувається  в  ході  навчальної  діяльності  у ВНЗ. Особливо впливає на 

формування професійної самооцінки процес і результат вивчення основних фахових 

дисциплін. Тому в процесі навчання у ВНЗ необхідно створити умови для активізації 

розвитку Я-концепції та її основних складових компонентів. Провідні  психолого-

педагогічні  умови  ефективного  формування Я-концепції студентів в умовах 

професійної підготовки: реалізація діалогічного підходу до організації навчального 

процесу у ВНЗ, допомога студентам в актуалізації професійної  рефлексії  на  фахове 

самовизначення, включення в навчальний процес активних  методів формування 

свідомості та самосвідомості. 

Перспективу  подальших досліджень  Я-концепції  студентів  убачаємо  у  

розробці тренінгових занять з метою розвитку позитивного самоставлення та 

самооцінки студентів. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ Я - КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В статье рассматривается понятие положительной Я - концепции, ее формирование у 

будущих практических психологов и процессе профессиональной подготовки. Раскрыта суть понятия 

«Я - концепция», рассмотрены основные психологические подходы к изучению Я - концепции, 

особенности Я - концепции студентов психологов, а также условия развития позитивной Я - концепции 

будущего психолога. 

Ключевые слова: Я - концепция, положительная Я - концепция, личность, профессиональное 

становление, самооценка, самосознание, профессиональная подготовка. 

 

SUMMARY 

FORMATION OF POSITIVE I - CONCEPT OF THE FUTURE PSYCHOLOGIST IN THE 

PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 

This article is about the concept of positive I - concept of formation of future psychologists and 

professional training. The notion of "I - the concept" of  the basic psychological approaches to the study of I - 

concept, characteristics I - concepts students psychologists and terms of positive self - concept of the future 

psychologist. 

Key words: I - concept, positive I - concept, personality, professional development, self-esteem, 

professional training 
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ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ В ПОХИЛОМУ ВІЦІ 
 

ШТИХ І.І., ОЛАШИН Є.В. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті висвітлюється проблема Я-концепції в похилому віці. Я-концепцію в старості 

визначає прагнення людини інтегрувати своє минуле, теперішнє і майбутнє, осмислити зв'язки між 

подіями власного життя. Реалізації цього прагнення сприяє успішне розв'язання індивідом вікових криз і 

конфліктів, формування адаптивних особистісних властивостей. 

 Виявлено, що разом із загальним зниженням цінності «Я» з віком наростають чинники 

компенсації, які  підтримують стабільність «Я-концепції», які були названі психологічним віком. 

Найважливішою характеристикою пізнього віку є прагнення до осмислення життя, підведення 

підсумків своєї діяльності. Позитивна і активна Я-концепція в старості визначає продовження 

особистісного розвитку та оптимістичне ставлення до життя, сповільнює фізичне старіння. 

Підкреслюється важливість в даний  період підтримувати рівновагу між адаптацією і 

змінами, баланс між сталою ідентичністю та відкритістю щодо нового досвіду. Оптимальному 

переживанню старості сприяють гуманістична спрямованість особистості, віра, самоактуалізація 

духовно-морального потенціалу «Я», позитивного життєвого досвіду, життєвої мудрості, орієнтація 

на творчість у взаємодії з молодшим поколінням, побуті, організації свого дозвілля, в переживанні 

спогадів та складанні заповіту. 

Ключові слова:  Я - концепція, самосвідомість, ідентифікація, похилий вік, адаптація, 

асиміляція, акомодація.  

 

У час інтенсивних соціальних змін звертає на себе увагу проблема 

пристосування до них людей похилого та старечого віку. Паралельно з 
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трансформаціями суспільства відбуваються трансформації Я – концепції особистостей, 

що вступають в підсумковий  період свого життя. 

 «Я - концепція» - це прояв самосвідомості, динамічна система уявлень людини 

про себе. Вона формується під впливом досвіду кожного індивіда. Ця система 

становить основу вищої саморегуляції людини, на базі якої вона будує свої стосунки з 

оточуючим її світом. 

Самосвідомість у психологічній літературі розглядається як складне родове 

утворення в структурі психіки особистості, а образ «Я» - як видове. Образ «Я» - 

продукт самосвідомості, тобто вияву усвідомлення і оцінки індивідом себе як суб'єкта 

практичної і теоретичної діяльностей, ідеалів, переконань, що мотивують його 

активність.Види образів «Я»: соціальне «Я», духовне «Я», фізичне «Я», інтимне «Я», 

сімейне «Я» тощо, а також «Я» - реальне, «Я» - ірреальне, теперішнє, майбутнє, 

фантастичне і т. п. На відміну від самосвідомості образ «Я», крім усвідомлених 

компонентів, містить невідоме «Я» на рівні самопочуття, уявлень. Головна функція 

образу «Я» - забезпечити інтегрованість, цілісність, індивіда, його особистісну сутність 

досягти суб'єктивної гармонійності. «Я» - концепція вивчається науками про людину і 

суспільство. 

 «Я - концепція» - це оцінно-пізнавальна система, що переживається і більш-

менш усвідомлюється індивідом. На її основі складається ставлення індивіда до себе та 

до інших, що спирається на особистісну самооцінку своїх можливостей, здібностей, 

характеру. Е. Фромм наголошує: «Моє власне «Я» повинно бути таким же об'єктом 

моєї любові, як і інша людина. Утвердження власного життя, щастя, розвитку свободи 

укорінено в моїй здатності любити, тобто в турботі, повазі, відповідальності і знаннях. 

Якщо індивід здатний любити творчо, він любить і себе; якщо він любить тільки 

інших, він взагалі не може любити». Таким чином образ «Я» виступає як регулятор 

взаємовідносин міжособистісних стосунків людини. 

В сучасних психологічних дослідженнях підкреслюється роль образу «Я» як 

узагальненого механізму саморегуляції особистості, зазначається, що саме образ «Я» 

забезпечує самототожність (індентифікацію), особистісну відповідальність, породжує 

почуття соціальної причетності. Механізм саморегуляції Я-концепції виявляється у 

вербалізованій формі: власного бажання - « я хочу», усвідомлення своїх можливостей - 

«я можу», вимогливості - «мені потрібно», цілеспрямованості - «я прагну». 

Індивіди з різними «Я - концепціями» не однаково сприймають світ: вірно або 

не вірно, спотворено, наприклад: «Я - реальне» і «Я - ідеальне» не співпадають, це 

викликає незадоволення, розчарування. Від задоволення рівня домагань в досягненні 

особистості залежить формування важливого компонента її свідомості - самоповаги. 

Вона впливає фактично на всі аспекти діяльності людини: включає і задоволеність 

собою, і прийняття себе, і почуття власної гідності, і позитивне ставлення до себе, і 

узгодженість свого надособистісного і ідеального «Я». Мотивація досягнення, будучи 

домінуючою для людини є також важливим регулятором її розвитку. 

В період старості Я-концепція людини є складним утворенням, яке містить 

інформацію про множину Я-образів, що виникають у результаті самосприйняття 

протягом всього життя. Уявлення про себе літньої людини пов'язане з вибірковою 

пам'яттю, яка, відображаючи події неповинна порушувати основні особистісні позиції 

та стратегії. 

Людина прагне зосередитися на осмисленні переживань, які свідчать про и 

позитивне функціонування ("Я реалізував себе", "Я приймаю цінності свого життя", "Я 

не боюся смерті", "Я правильно прожив життя", "Я досяг основних цілей", "Моя 

старість спокійна і забезпечена"), уникає переживань, що шкодять функціонуванню її 

"Я" та порушують рівновагу ("Я обрав помилковий план і стратегію життя", "Я не 
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реалізував себе у житті", "Я не досягнув своїх цілей", "У мене багато фізичних хвороб", 

"Я боюся смерті", "Я не люблю життя та світ"). Наслідком цих переживань є 

узгодження (чи неузгодження) Я-концепції із значним життєвим досвідом особистості. 

На етапі старості змінюються основні функції Я-концепції. Оскільки 

особистісний досвід уже не збагачується, то не доводиться інтерпретувати його та 

інтегрувати в нього нові аспекти. Як правило, Я-концепція вже не є активним 

джерелом нових життєвих очікувань, знижується її роль у дотриманні стратегії життя 

та поведінки, так як ця стратегія визначена і, як правило, реалізована. Якщо в період 

зрілої дорослості домінував когнітивний компонент самооцінки, то в похилому віці 

активізується її емоційний аспект (емоційна оцінка своєї поведінки, стану здоров'я, 

здібностей). Важливою складовою Я-концепції людини в старості є віра в Бога, в 

трансцендентне, з допомогою якої вона осмислює проблеми страждання, смерті, 

вічності, життя тощо, 

Гармонійність Я-концепції в цьому віці визначається інтегрованістю особистості 

в соціальне оточення, безперервністю її досвіду як індивідуальності. Однак на етапі 

старості можливі різні відхилення у розвитку особистості. Якщо вона усвідомлює 

невідповідність Я-концепції своїм актуальним переживанням, це може загрожувати її 

здоров'ю. Як правило, небезпечні для Я-концепції переживання не допускаються у 

свідомість, оскільки можуть зруйнувати цілісність внутрішнього світу. Але якщо між 

"Я" і актуальними переживаннями є значна невідповідність, то захист "Я" може стати 

неефективним. У такому разі переживання фіксується свідомістю і витісняється у 

підсвідоме, а Я-концепція руйнується, внаслідок чого можуть розвиватися особистісні 

розлади, неврози, психопатії. 

Поширеними у старості функціональними нервово-психічними розладами є 

неврози таких видів: 

- неврастенія. Виникає внаслідок перенапруження, виснаження нервової 

системи. Основним симптомами є синдром подразливої слабкості (слабка опірна 

здатність щодо сильних подразників), неуважність, втомлюваність, головні болі; 

- невроз страху. Основні причини пов'язані з тривалими психічними травмами 

(вимушена самотність, хвороба чи смерть родичів, власна безпорадність). У період 

старості страх найчастіше проявляється як стан підвищеної тривожності; 

- невроз нав'язливих станів. Частіше спостерігається у людей, які з дитинства 

характеризуються тривожністю, підвищеною ригідністю (нездатність змінювати свої 

уявлення про оточення відповідно до змін у ньому), невпевненістю в собі тощо. 

Симптомами цього неврозу є нав'язливі думки, спогади, дії. 

На особливості Я-концепції старої людини впливає усвідомлення нею таких 

життєвих завдань: 

- необхідність передати молодшим поколінням вічні цінності та досвід; 

- складання заповіту для нащадків; 

- піклування про власне здоров'я, відновлення сил, лікування, адаптація до 

фізичних недуг тощо; 

- чуйність у подружніх стосунках, турбота про шлюбного партнера; 

- забезпечення активного дозвілля; 

- орієнтація на творчість; 

- узагальнення та опис спогадів дитинства, юності, дорослого життя; 

- психологічна підготовка до хвороб, самотності та гідного прийняття смерті. 

Позитивна і активна Я-концепція в старості визначає продовження 

особистісного розвитку та оптимістичне ставлення до життя, сповільнює фізичне 

старіння. 
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Одним з найважливіших завдань людей похилого віку є збереження власної 

ідентичності, яка є синтетичним уявленням людини про свої фізичні, психологічні, 

соціальні та духовні властивості. Підтримання сталої ідентичності включає 

асимілювання (лат. assimilatio - уподібнення) подій та обставин в Я-концепцію людини, 

а також акомодацію (лат. accomodatio - пристосування) чи зміну Я-концепції внаслідок 

важливих подій у житті людини, виникнення загрози її самосприйняттю. 

В період старості надзвичайно важливо підгримувати рівновагу між адаптацією 

і змінами. Відмова від пристосування може означати заперечення реальних фактів. У 

таких ситуаціях людина займає захисну позицію, опирається змінам або звинувачує 

інших людей у змінах, які насправді відбуваються з нею. Причиною цього може бути 

відсутність чіткого розуміння людиною дійсного стану речей. Однак, якщо людина 

похилого віку надто легко з великим бажанням вдається до пристосування, це може 

викликати непередбачуваність її поведінки. Така людина стає істеричною, 

імпульсивною. З огляду на це, в старості важливо підгримувати баланс між сталою 

ідентичністю та відкритістю щодо нового досвіду. 

Властиві для раннього і зрілого віку продуктивні прагнення не покидають 

багатьох людей у період старості, виявляються в наступних типах активності: 

- "прометеї". Для таких людей життя є полем постійних битв. У старості вони 

продовжують боротьбу з новими труднощами - хворобами, намагаються розширити 

суб'єктивний простір життя; 

- "продуктивно-автономні". Активно ставляться до життя, орієнтуються на 

високі досягнення, успіх, використовуючи різноманітні стратегії. У їхньому Я-образі 

домінують позитивні елементи. Такі люди є самостійними, критично переосмислюють 

соціальні стереотипи і загальноприйняті норми. 

Духовне життя людей похилого віку може бути особливо багатим в умовах 

спрямованості на утвердження моральних цінностей (добра, справедливості, істини, 

краси). Цілісна особистість реалізує себе шляхом безумовного утвердження моральних 

цінностей, однак, іноді трапляється, що індивід, прагнучи досягнути високого рівня 

морального розвитку може порушити загальноприйняті норми моралі. 

Оптимальному переживанню старості сприяють гуманістична спрямованість 

особистості, віра, самоактуалізація духовно-морального потенціалу "Я", позитивного 

життєвого досвіду, життєвої мудрості, орієнтація на творчість у взаємодії з молодшим 

поколінням, побуті, організації свого дозвілля, в переживанні спогадів та складанні 

заповіту. Егоїстична спрямованість особистості, несамостійність, песимізм, відсутність 

віри у добро, соціальна ізоляція зумовлюють різноманітні негативні прояви у 

внутрішньому житті і соціальній взаємодії особистості в період старості. 

Я-концепцію в старості визначає прагнення людини інтегрувати своє минуле, 

теперішнє і майбутнє, осмислити зв'язки між подіями власного життя. Реалізації цього 

прагнення сприяє успішне розв'язання індивідом вікових криз і конфліктів, 

формування адаптивних особистісних властивостей. 

Висновки. Дослідження Я – концепції в похилому віці містять суперечливі дані. 

Виявлено, що разом із загальним зниженням цінності «Я» з віком наростають чинники 

компенсації, які  підтримують стабільність «Я-концепції»,які були названі 

психологічним віком. Найважливішою характеристикою пізнього віку є прагнення до 

осмислення життя, підведення підсумків своєї діяльності. Минуле для людей похилого 

віку більш значиме, ніж майбутнє, вони наче занурені в нього.  Люди похилого віку 

повинні «підтвести підсумки» і змиритися з минулим. Через спогади вони можуть 

переглянути, «переоцінити», можливо, прийняти своє життя. Позитивна і активна Я-

концепція в старості визначає продовження особистісного розвитку та оптимістичне 

ставлення до життя, сповільнює фізичне старіння. 
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В період старості надзвичайно важливо підтримувати рівновагу між адаптацією 

і змінами, баланс між сталою ідентичністю та відкритістю щодо нового досвіду. 

Оптимальному переживанню старості сприяють гуманістична спрямованість 

особистості, віра, само актуалізація духовно-морального потенціалу «Я», позитивного 

життєвого досвіду, життєвої мудрості, орієнтація на творчість у взаємодії з молодшим 

поколінням, побуті, організації свого дозвілля, в переживанні спогадів та складанні 

заповіту. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ Я – КОНЦЕПЦИИ В ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация. В статье освещается проблема Я-концепции в преклонном возрасте. Я-концепцию в 

старости определяет стремление человека интегрировать свое прошлое, настоящее и будущее, 

осмыслить связи между событиями своей жизни. Реализации этого стремления способствует 

успешное решение индивидом возрастных кризисов и конфликтов, формирования адаптивных 

личностных свойств. 

Выявлено, что вместе с общим снижением ценности «Я» с возрастом нарастают факторы 

компенсации, которые поддерживают стабильность «Я-концепции», которые были названы 

психологическим возрастом.  Подчеркивается важность в данный период поддерживать равновесие 

между адаптацией и изменениями, баланс между постоянной идентичностью и открытостью по 

новому опыта. Оптимальном переживанию старости способствуют гуманистическая направленность 

личности, вера, самоактуализация духовно-нравственного потенциала «Я», положительного 

жизненного опыта, жизненной мудрости, ориентация на творчество во взаимодействии с младшим 

поколением, быту, организации своего досуга, в переживании воспоминаний и составлении завещания. 

Ключевые слова: Я-концепция, самосознание, идентификация, пожилой возраст, адаптация, 

ассимиляция, аккомодация. 

SUMMARY 

 

OSOBENNSOTI SELF - CONCEPT IN THE ELDERLY 

Abstract. The article deals with the problem of self-concept in old age. Self-concept in old age defines 

human desire to integrate their past, present and future, to understand the connections between the events of their 

lives. Implementations of this desire to contribute to the successful resolution of individual age crises and 

conflicts, the formation of adaptive personality characteristics. 

 Revealed that with the overall decline in the value of the "I" with age increasing compensation factors 

that support stability "self-concept" that were identified psychological age. The major characteristic of the aged 

is a desire for understanding life, summarizing its activities. Positive and active self-concept as old age sets 

continuing personal development and an optimistic attitude to life, physical slows aging. 

The importance in this period to maintain a balance between adaptation and change, sustainable balance 

between identity and openness for a new experience. The optimum age experiences promote humanistic 

orientation identity, faith, self-actualization, spiritual and moral potential of "I", positive life experience, 

wisdom, focus on work in concert with the younger generations, life, organizing their leisure in the experience 

and memories of testator. 

Key words: self-concept, self-awareness, identification, advanced age, adaptation, assimilation, 

accommodation. 
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УДК 159.942.5 
 

ЕМПАТІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ  

ПСИХОЛОГА 
 

ШТИХ І.І., СЬОМОЧКІН М. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті йде мова про емпатію як процес осягнення емоційних станів іншої людини, здатність 

емоційно відгукуватися на переживання інших людей.. У науковій літературі існують різні підходи до 

визначення емпатії як властивості особистості. Актуальним на сьогодні є визначення чинників 

розвитку емпатії й оптимального рівня її вираженості для ефективної роботи практичного психолога. 

Метою статті є аналіз дослідження, проведеного серед студентів – майбутніх психологів з визначення 

рівня їх професійних емпатійних здібностей, ціннісних орієнтацій та спрямованості їх особистості.  

Ключові слова: емпатія, емпатійні здібності, комунікативні здібності, співпереживаня, 

співчуття, емоційність, фахові навички, гуманістична спрямованість особистості. 

 

Актуальність теми. Розвиток ринкових взаємовідносин у суспільстві вимагає 

появи конкурентоздатного фахівця. Особливо жорстко визначені критерії відбору за 

рівнем професійної компетентності молодих спеціалістів тих професій, які тільки 

завойовують місце на ринку праці. До таких, власне, й належить достатньо «молода» у 

вітчизняному просторі професія практичного психолога. Складність його роботи 

зумовлена необхідністю постійного тісного душевного контакту психолога з клієнтами. 

Тому вже на етапі професійної підготовки повинен забезпечуватись супровід 

формування професійно–комунікативних здібностей майбутніх психологів. 

Професійне становлення значною мірою залежить від самої особистості 

майбутнього спеціаліста, від його бажання, мотивації та інших характеристик, але 

створити умови для такого становлення - задача закладу освіти. Сучасна філософія 

освіти вищої школи окреслила образ студента як творчої, вільної особистості, яка 

розкриває свій потенціал у науково–дослідній діяльності, вміє самостійно організувати 

власне навчання та саморозвиток.  

Беручи до уваги всю складність розуміння емпатії як психологічного феномена 

та враховуючи погляди науковців про емпатію, як професійно важливу якість 

практичного психолога, ми розуміємо доцільність вивчення даної теми в наш час.  

Актуальним на сьогодні є визначення чинників розвитку емпатії й оптимального рівня 

її вираженості для ефективної роботи практичного психолога. Окремої уваги потребує 

розвиток професійної емпатії студентів-психологів у процесі фахової підготовки. 

Теоретичні та методологічні засади професійної підготовки майбутніх 

практичних психологів розглядаються в роботах Т. М. Данилової, Н. М. Дуднік,          

Л. М. Кобильника, М. О. Коць, Н. Ф. Литовченко, О. В. Літвінової, Л. В. Логінової,     

О. О. Міненко, В. Г. Панка, Н. І. Пов’якель, Л. П. Скорич, І. Г. Тимощука,                     

О. Л. Туриніної, Н. В. Чепелєвої та ін.[1;2;4] 

 Науковцями розглядаються професійно значущі якості особистості психолога, 

які потрібно в свою чергу розвивати та вдосконалювати (І. В. Дубровіна, Є. П. Ільїн,    

Р. В. Овчарова, Г. К. Маркова). Однією з таких якостей виділяють емпатію (М. А. 

Анімов, В. М. Вартанян, П. П. Горностай, Т. М. Данилова, Н. Ф. Каліна, Х. Когут, Т. В. 

Мінько, Л. В. Мова, К. Роджерс, О. П. Саннікова, І. Г. Тимощук, Н. В. Чепелєва та ін.). 

[3;4] 

У науковій літературі існують різні підходи до визначення емпатії як 

властивості особистості (Ю.Б. Гіппенрейтер, І.М. Юсупов, К. Роджерс ) та емпатії, як 

процесу (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл ), рівнів її розвитку (Ю.Б. Гіппенрейтер, 

А.Е. Штейнмец, І.М. Юсупов ), механізмів формування (І.Г.Осухова та ін.) [2;3].  
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Різні аспекти розвитку особистості висвітлювалася в роботах вітчизняних 

психологів і педагогів (К.О.Абульханова-Славська, М.Й.Боришевський та ін.), що 

стали методологічним та теоретичним підґрунтям багатьох досліджень цієї проблеми. 

Особлива увага почала приділятися емоційному розвитку, чутливості, сприйманню та 

співпереживанню.  Низка досліджень привчена окремим аспектам розвитку емпатії та її 

компонентів (Л.П.Алексєєва, Л.П.Виговська. Т.П.Гаврилова та ін.). 

 Актуальність дослідження емпатії і, як наслідок, розвиток емпатійних 

здібностей у представників професій сфери «людини – людина» насамперед пов’язана 

ще й з тим, що в нашій країні в теперішній час дуже багато агресії, нетерпимості, 

відсутності толерантності. Складна ситуація в економіці, соціальній структурі, 

міжособистісних стосунках зумовлює агресивні тенденції в стосунках, конфліктність, 

поділ на своїх і чужих. А до чужих співчуття нема, відповідно нема емпатії. Тим 

страшніше розуміння того, як легко можна обмежити, а то й повністю придушити 

здатність до емпатії-простим поділом на своїх і не своїх. 

Багатозначність розгляду емпатії дослідниками дає підставу виділити в 

структурі емпатії наступні компоненти: 

1. Емоційний – здатність розпізнавати і розуміти емоційні стани іншої. 

Характеризується як пасивне співчуття, форма співучасті в емоційному стані партнера, 

за яким немає дієвого початку («я бачу, що йому погано»). 

2. Когнітивний – здатність подумки переносити себе в думки, почуття і дії 

іншого. Характеризується сприйняттям і розумінням внутрішнього світу іншої людини, 

проявом співчуття («мені шкода його, мені небайдуже, що йому погано»). 

3. Поведінковий – здатність використовувати способи взаємодії, що полегшують 

страждання іншої людини; допомагаюча, сприятлива поведінка як відповідь на 

переживання іншого. Характеризується як прагнення до надання дієвої допомоги («я 

допоможу, я спробую допомогти»). 

Існують різні критерії виділення видів і форм емпатії, наприклад : 

1) генезис емпатії (на основі цього критерію виділяють глобальну, егоцентричну 

і просоціальну емпатію); 

2 ) диспозиційність емпатії (особистісна й ситуативна емпатія); 

3) рівень розвитку емпатії (елементарно – рефлекторні та особистісні форми 

емпатії). 

Такий критерій визначення форм емпатії, як напрям емпатичних переживань, 

пов'язаний із загальною спрямованістю особистості та її ціннісними орієнтаціями. 

Згідно з цим критерієм, емпатія ділиться на співчуття і співпереживання. 

У сучасній психології вже не заперечується той факт, що емпатія може бути 

спрямована як на самого себе, так і на іншу людину. Форму емпатії, спрямовану на 

себе, позначають як співпереживання, почуття дискомфорту або дистрес. Вона виникає 

в ситуації, коли сприймається стан партнера викликає напругу і фрустрацію власних 

міжособистісних потреб суб'єкта емпатії, і він опиняється емоційно вразливим. При 

цьому індивід відчуває подібні з об'єктом емпатії переживання , але вони звернені на 

себе. 

Форму емпатії, спрямовану на іншого, позначають як співчуття, 

співпереживання чи емпатичну турботу. У співчутті відбивається переживання 

індивідом неблагополуччя іншого безвідносно до власного благополуччя. Воно 

виникає в ситуації, коли сприймається стан партнера актуалізуються моральні 

спонукання на його користь і викликається потреба допомогти йому.Досліджень ролі 

емпатії в професійній діяльності практичного психолога небагато, тому ця тема є 

актуальною у наш час. Ми провели дослідження емпатійних здібностей у студентів 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

56 

першого та п’ятого курсу спеціальності «Практична психологія» за методикою А. 

Мехрабяна і Н. Епштейна.  

Нами виявлено, що у першокурсників низький і дуже низький рівень емпатії 

складають 46,1 % досліджуваних,  а серед п'ятикурсників   лише 8,3%. Середній рівень 

у першокурсників показали 46, 1 % студентів  серед п'ятикурсників – 66, 7%. Високий 

рівень емпатії теж репрезентований більшою кількістю респондентів – 16,6% серед 

п'ятикурсників, проти 8,5 % на першому курсі. Можемо припустити, що за час 

навчання емпатійні здібності студентів – психологів систематично формуються 

психолого – педагогічними засобами навчально – виховного процесу, а також завдяки 

самовихованню, саморозвитку студентів через усвідомлення значення емпатійних 

здібностей у власній професійній діяльності. Діагностична та переддипломна практика, 

за час якої слід провести і корекційно - розвивальну роботу, сприяє налагодженню 

контактів з дітьми навчального закладу, з колегами, батьками, спонукає застосовувати 

свої комунікативні навички, соціальну перцепцію і такі її механізми як ідентифікація, 

рефлексія,без яких емпатія немислима. 

Здатність до емпатії розвиває проникливість - здатність до швидкого і 

адекватного пізнання людей і відносин, до прогнозування поведінки людини. На рівні 

особистісних характеристик проникливість припускає наявність гуманістичної 

спрямованості людини, ціннісних орієнтацій, вольових рис характеру. Як компонент 

висококваліфікованого спілкування проникливість припускає ряд умінь: уважно 

слухати людей, враховувати вікові та індивідуальні особливості співбесідників і ін.  

Як бачимо, емпатія пов’язана з гуманістичною спрямованістю особистості. 

Гуманність розуміють як дотримання принципів рівності між всіма людьми, пошани і 

справедливості, а також вимогливості у виконанні цих принципів. Поняття 

«гуманність» знімає протиставлення "альтруїзм - егоїзм", що припускає або 

жертовність, або корисливе себелюбство. Для людей високорозвинених і соціально 

здорових властива гуманістична спрямованість, яка виявляється в співпереживанні 

людині, що потрапила в біду, в готовності прийти їй на допомогу, в потребі творити 

добро і протистояти злу. Гуманна людина вміє не тільки розділити горе, але і порадіти 

успіхам, визнати досягнення інших людей. Їй чуже відчуття заздрості і зловтіхи, вона 

бореться проти жорстокості, насильства, знехтування гідності людини, вона поважає 

всіх людей незалежно від їхнього віку, статі, соціального стану, національної 

приналежності. Гуманістична спрямованість проявляється успілкуванні і поведінці: у 

сприянні, співучасті, допомозі.  

Отже, поняття «гуманність» та «гуманістична спрямованість» тісно пов'язані з 

поняттям емпатії. В перспективі передбачається дослідження зв’язку гуманістичної 

спрямованості особистості студентів з їх здатністю до емпатії. 

У всіх є загальний базовий рівень емпатії, саме завдяки їй встановлюється 

зв'язок між дитиною і батьками, а пізніше - між дітьми. Співчуття, здатність прощати, 

входити в чуже становище, чуйність, альтруїзм, жалість, допомогу, здатність 

отримувати задоволення від акторської гри - все це базується на емпатії. Іншими 

словами, емпатія - це не "я розумію, що ти відчуваєш", а "я відчуваю твої 

переживання". "Я відчуваю, що ти боїшся, що ти радієш, дивуєшся, злишся". При 

цьому своє "Я" зберігається, воно доторкається до переживань іншого, але не 

розчиняється в ньому. 

Висновки. Проаналізувавши існуючі визначення поняття «емпатія», ми 

розглядаємо емпатію як соціально – психологічну властивість особистості, що 

представляє сукупність соціально – психологічних здібностей індивіда, за допомогою 

яких дана властивість розкривається як по відношенню до об'єкта, так і до суб'єкта 

емпатії. До низки таких здібностей входять: здатність емоційно реагувати на 
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переживання іншої людини, здатність розпізнавати емоційний стан іншого і подумки 

переносити себе в думки, почуття і дії іншої людини, здатність використовувати 

способи взаємодії, що полегшують страждання іншої людини. 

Отже, проблема емпатії – одна з найскладніших у психологічній науці, через 

невловимість цього феномена для дослідників, про що свідчить розмаїття у визначення 

її суті, механізмів, функцій, та її важливої ролі у моральному розвитку особистості. 

Накопичений матеріал потребує певної систематизації, узагальнень та доповнень. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ЭМПАТИЯ КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПСИХОЛОГА 

В статье идет речь о эмпатии как процессе постижения эмоционального состояния другого 

человека, способности эмоционально реагировать на переживания других людей . В научной литературе 

существуют различные подходы к определению эмпатии как свойства личности. Актуальным сегодня 

является определение причин развития эмпатии и оптимального уровня ее выраженности для 

эфективный работы практического психолога. Целью данной статьи является анализ исследования, 

проведенного среди студентов - будущих психологов по определению уровня их профессиональных 

эмпатических способностей, ценностных ориентаций и направленности их личности. 

Ключевые слова: эмпатия, эмпатические способности, коммуникативные способности, 

сопереживание, сострадание, эмоциональность, профессиональные навыки, гуманистическая 

направленность личности. 

SUMMARY 

 

EMPATHY AS A COMPONENT  OF PROFESSIONAL ABILITY OF PSYHOLOGISTS 

The article is devoted to the empathy as a process of understanding the emotional state of another 

person, the ability to respond to the emotional experiences of others. In the literature there are different 

approaches to the definition of empathy as individual property. Determining factors in the development of 

empathy and the optimal level of it‟s severity are relevant today for effective work of Psychologist. The purpose 

of the article is an analysis of a study conducted among students - future psychologists to determine their level 

of professional empathy abilities, values and direction of their personality. 

Key words: empathy, empathy skills, communication skills, compassion, emotional, professional skills, 

humanistic orientation of the individual. 
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САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 
 

ШТИХ І.І., МАРУШКА В.Я. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті висвітлюється проблема самовизначення особистості в юнацькому віці. Розглянуто 

короткі характеристики юнацького віку, новоутворення та соціальну ситуацію розвитку. 

Самовизначення - центральне особистісне новоутворення раннього юнацького віку, що виявляється як 

формування його представниками подальшого життєвого плану та способів його реалізації. Юнацьке 
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самовизначення має комплексний характер, так як розповсюджується не тільки на професійну сферу, а 

й на сімейну, громадянську тощо. Е.Еріксон вважав головним особистісним надбанням юнаків 

ідентичність, яка співзвучна з поняттям самовизначення. 

 У ранньому юнацькому віці ціннісно – потребова сфера відіграє значну роль у якісних 

трансформаціях самосвідомості особистості в процесі особистісного самовизначення та пошуку сенсу 

життя. Характерною рисою ранньої юності є формування життєвих цілей та планів. Цей вік є 

сенситивним для становлення ціннісних орієнтацій як стійкого елементу життєвої перспективи.  

Упродовж раннього юнацького віку ціннісно – смислова сфера розвивається більш інтенсивно та 

набуває зрілості.  

Ключові слова: юність, віковий розвиток, самовизначення, ідентичність, рефлексія, 

самопізнання, самореалізація, соціальна ситуація розвитку, новоутворення,  спрямованість 

особистості. 

 

Юність – це етап онтогенезу психіки, коли впродовж відносно незначного часу 

відбуваються глибинні зміни особистості. При цьому в юнаків не тільки з’являються 

нові інтереси, прагнення, але й відмирають, втрачаються чи суттєво видозмінюються 

старі. В даному періоді на перший план висуваються мотиви, які пов’язані з життєвими 

планами молодої людини, її майбутніми намірами. 

Протягом історії людства процес дорослішання стає тривалішим в міру 

зростання вимог (професійних, правових, моральних тощо), які ставляться до члена 

соціуму, і з урахуванням можливостей суспільства нести додаткові витрати на тривале 

утримання і навчання підростаючого покоління. Юнацький вік виділився історично 

недавно, а універсальним феноменом, що охоплює і хлопчиків, і дівчат, всі прошарки 

суспільства, став тільки з кінця ХХ ст., з розвитком індустріалізації та урбанізації. 

Період юності складає частину розгорнутого перехідного етапу від дитинства до 

дорослості, точніше, від підліткового віку до самостійного дорослого життя. Однак, 

юність, - відносно самостійний період життя, що має власну цінність. 

Юнацький вік є останньою межею між дитинством та дорослістю. Цей вік 

розпочинається в період з 15-17 і триває приблизно до 23 років. Даний період 

поділяється на два етапи: рання юність (15-17-18 років) та безпосередньо юність (18-23 

роки) [1; 2]. 

В юності у молодої людини виникає проблема вибору життєвих цінностей. 

Юність прагне сформувати внутрішню позицію стосовно себе ("Хто Я?", "Яким Я 

повинний бути?"), стосовно інших людей, а також до моральних цінностей. Саме в 

юності молода людина свідомо обирає своє місце серед категорій добра і зла. "Честь", 

"гідність", "право", "обов'язок" та інші, що характеризують особистість, гостро 

хвилюють людину в юності. 

Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці визначається як поріг дорослого 

життя. Вона характеризується тим, що основними завданнями є вибір професії, 

життєвого шляху, соціальне та особистісне самовизначення. Для реалізації цих завдань 

необхідна сформована психологічна готовність до дорослого життя, тобто повинні 

бути розвинені особистісні якості, властивості, здібності, потреби, які б дозволили 

юнакові реалізувати себе у праці, громадському житті, сім'ї. Критеріями такої 

готовності є наступні: 1) розвинені потреби в спілкуванні й комунікативні здібності; 2) 

адекватно сформовані і розвинені потреби та мотиви; 3) розвинена самосвідомість, 

рефлексія; 4) достатньо сформований і розвинений досвід; 5) сформований характер; 6) 

розвинений інтелект та мислення; 7) розвинене уміння ефективно використовувати свої 

психофізіологічні особливості у праці та соціальній взаємодії. 

В період юності молода людина продовжує рефлексувати на свої стосунки з 

сім'єю в пошуках свого місця серед близьких людей. Вона проходить через уособлення 

і навіть відчуження від всіх тих, кого любив, хто був відповідальний за неї в дитинстві і 

підлітковому віці. Це вже не підлітковий негативізм, а часто лояльне, але тверде 
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відсторонення рідних, що прагнуть зберегти безпосередні стосунки з сином чи 

донькою. 

Для хлопців та дівчат типовим є пошук сенсу життя. В юності, коли людина 

здійснює свідомий вибір свого життєвого шляху, потреба осягнути сенс свого життя 

набуває потужного орієнтувального призначення. Ставлення молодої людини до світу 

набуває особистісного забарвлення. Рефлексія власних особистісних якостей, 

прагнення самореалізації зумовлюють пошук юнаками цінностей, які визначають сенс 

існування. Проблема пошуку сенсу життя значною мірою зумовлює стан 

психологічного здоров'я юнака. 

Центральним новоутворенням раннього юнацького віку є особистісне 

самовизначення, що постає як потреба юнаків і дівчат зайняти внутрішню позицію 

дорослої людини, усвідомити своє місце в суспільстві, зрозуміти себе і свої 

можливості. Нерідко на позначення цього феномена використовують 

поняття "ідентичність" - усвідомлена індивідом самототожність. Ідентичність 

забезпечує неперервність минулого, теперішнього і майбутнього індивіда. Вона 

утворює одну систему координат для організованих та інтегрованих форм поведінки у 

різних сферах життя людини, узгоджує особисті схильності і таланти з раніше 

пропонованими батьками, однолітками і суспільством ідентифікаціями. Допомагаючи 

людині визначити своє місце у суспільстві, особистісна ідентичність забезпечує основу 

для соціальних порівнянь - порівнянь себе з ровесниками, дорослими, своїм ідеалом, а 

також із собою в минулому, актуальному теперішньому, потенційному близькому і 

віддаленому майбутньому. Внутрішнє чуття ідентичності (Его-ідентичності) допомагає 

визначити напрям, цілі і зміст майбутнього життя молодої людини. Формування його є, 

за твердженням Е. Еріксона, головним завданням та найважливішою проблемою 

юності. З цим пов'язана властива ранньому юнацькому віку криза ідентичності - 

особливий момент розвитку, коли однаково динамічно наростає вразливість і 

розвивається потенціал особистості. 

Формування ідентичності є тривалим і складним процесом. Він залежить від 

прийняття індивідом власних рішень (криза ідентичності), а також від взяття на себе 

зобов'язань щодо здійсненого вибору, системи цінностей чи майбутньої професійної 

діяльності.  

За своєю суттю особистісне самовизначення є процесом свідомого визначення 

суб'єктом своєї сутності та місця у системі суспільних відносин, світі, що виявляється в 

активному ставленні людини до себе та навколишньої дійсності. У старших класах 

воно означає формування у хлопців і дівчат стійких та усвідомлених переконань; 

оволодіння нормами поведінки, принципами, ідеалами; вироблення умінь спостерігати 

та осмислювати явища навколишнього життя, розуміти себе. Обумовлюється воно не 

стільки системою засвоєних знань, скільки готовністю до прийняття рішень, 

самостійних і відповідальних дій у нових ситуаціях. 

Зміст особистісного самовизначення реалізується через сенсотворення - 

формування у старшокласників загальних уявлень про сенс життя, пошук сенсу 

власного існування; мотивацію - спонукання до спрямованої діяльності 

особистості; самореалізацію і самовираження - свідоме утвердження особистістю 

власної позиції в певних проблемних ситуаціях. Центральним моментом в 

особистісному самовизначенні юнаків і дівчат є усвідомлення себе суб'єктом 

самопізнання, самозміни, самовдосконалення.  

Самовизначення пов'язане з новим сприйняттям часу - співвіднесенням 

минулого і майбутнього, сприйняттям сьогодення з точки зору майбутнього. У 

дитинстві час усвідомлено не сприймалося і не сприймалося, тепер усвідомлюється 

часова перспектива; «Я» охоплює належне йому минуле і спрямовується в майбутнє. 
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Але сприйняття часу суперечливо. Почуття незворотності часу часто поєднується з 

уявленням про те, що час зупинився. Старшокласник відчуває себе то дуже молодим, 

навіть зовсім маленьким, то, навпаки, зовсім старим і все що зазнали. Лише поступово 

встановлюється зв'язок між «мною як дитиною» і «тим дорослим, яким я стану», 

спадкоємність сьогодення і майбутнього, що важливо для особистісного розвитку. 

Спрямованість у майбутнє тільки тоді благотворно впливає на формування 

особистості, коли є задоволеність сьогоденням. При сприятливих умовах розвитку 

старшокласник прагне в майбутнє не тому, що йому погано в сьогоденні, а тому, що 

попереду буде ще краще 

Виниклий не так давно термін «особистісне самовизначення» . Більшістю 

вітчизняних авторів аналізується в контексті професійного самовизначення (Е.А. 

Клімов, М.С. Пряжников, Є.І. Головаха та А.А. Кронік) [2; 4]. У зарубіжній психології 

особистісне самовизначення дуже близько за своїм змістом до поняття «особистісна 

ідентичність» (Н.В. Антонова, М.Р. Гінзбург). Теорія ідентичності Е. Еріксона є одним 

з напрямків психоаналітичного тлумачення даного феномена. Ідентичність досягається 

як сприятливий психосоціальний результат до кінця ранньої юності (18 років), якщо 

цього не відбувається, то розвиток періоду закінчується придбанням феномену 

«дифузійної ідентичності» тобто відбувається змішання ролей, про які дитина 

дізнається до юнацького віку, вони не інтегруються в стрижневу ідентичність, не 

вдається вирішити серйозний конфлікт між двома важливими ролями з протилежного 

системою цінностей. Е. Еріксон визначив ідентичність як почуття тотожності і 

безперервності власної особистості при сприйнятті інших людей, які визнають цю 

тотожність і безперервність. Почуття ідентичності супроводжується відчуттям 

цілеспрямованості і осмисленості власного життя, впевненості у зовнішньому 

схвалення.  

Самовизначення - найважливіше досягнення особистості, воно ґрунтується на 

стійко сформованих інтересах і прагненнях суб'єкта, спирається на формування 

світогляду і пов'язане з новим сприйняттям часу. Молода людина задає собі питання: 

що значу я в цьому житті? Які мої можливості? Яке місце я займаю в цьому світі? З 

точки зору самосвідомості самовизначення характеризується усвідомленням себе як 

члена суспільства і конкретизується в новій суспільно значущої позиції. Дитина 

перебуває на віковому перехресті вибору в самому широкому сенсі цього слова. 

Соціальна ситуація задається ситуацією множинних соціальних виборів. У зв'язку з 

необхідністю самовизначення в юнацькому віці відбувається зміна навчальної 

мотивації. Навчання починає розглядатися молодими людьми як передумова 

майбутньої професії, тому в якості провідного виду діяльності в даному віці називають 

навчально-професійну діяльність. Професійна орієнтація навчальної діяльності 

спирається на головні інтереси особистості. Підґрунтям професійного самовизначення 

виступає особистісне самовизначення людини, система базових цінностей і смислів, що 

визначають її ставлення до себе і до життя в цілому. 

У руслі психоаналітичного напряму Дж. Марсіа запропонував статусну модель 

ідентичності, яка широко застосовується в дослідженнях підлітків. Він спробував дати 

операціонально визначення: «структура Его – внутрішня самостворювана, динамічна 

організація потреб, здібностей, переконань та індивідуальної історії». Дана гіпотетична 

структура проявляється феноменологічно через спостережувані патерни «вирішення 

проблем». Наприклад, підліток повинен вирішити такі проблеми: йти вчитися або 

працювати, яку вибрати роботу, чи вести статеве життя і т.п. Рішення кожної такої 

проблеми вносить певний внесок у досягнення ідентичності. У міру прийняття все 

більш різноманітних рішень щодо себе і свого життя розвивається структура 

ідентичності, підвищується усвідомлення своїх слабких і сильних сторін, 
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цілеспрямованості і осмисленості свого життя. Автор підкреслює, що розвиток 

ідентичності може включати багато інших аспектів, але його модель базується саме на 

акті вирішення проблем. У вітчизняній психології подібний підхід до вивчення 

особистісної ідентичності близький А.В. Петровському, який визначає його як 

свідомий акт виявлення та утвердження власної позиції в проблемних ситуаціях. 

Розвиток особистості в ранньому юнацькому віці проходить чотири стадії: 

 на першій стадії відбувається осмислення суб'єктом своїх внутрішніх 

характеристик; 

 на другий суб'єкт усвідомлено досліджує свій «образ Я» у різних ситуаціях; 

 на третій він поміщає свій «образ Я» в різні ситуації; 

 на четвертій стадії відбувається відділення своєї реальної особистості від свого 

«образу Я». 

Отже, проаналізувавши психолого – педагогічну літературу з питань 

самовизначення в юнацькому віці приходимо до висновку, що головною суперечністю 

юності є потреба в самовизначенні та неадекватний життєвий досвід. В ході вирішення 

цієї суперечності юнак шукає своє місце в дорослому світі, формує свої подальші 

життєві плани та шляхи їх реалізації, тому головним особистісним новоутворенням 

ранньої юності є самовизначення. 

Самовизначення - центральне особистісне новоутворення раннього юнацького 

віку, що виявляється як формування його представниками подальшого життєвого 

плану та способів його реалізації. Юнацьке самовизначення має комплексний характер, 

так як розповсюджується не тільки на професійну сферу (вибір майбутньої трудової 

діяльності), а й на сімейну (вибір шлюбного партнера, створення сім'ї), громадянську 

(суспільні позиції, вибір друзів) тощо. Його формування ускладнюється дисбалансом 

між швидким дорослішанням, статевим дозріванням і повільнішим настанням 

соціальної зрілості юнака. Американський психолог Е.Еріксон вважав головним 

особистісним надбанням юнаків ідентичність, яка співзвучна з поняттям 

самовизначення. 

 Проведений нами аналіз психологічної літератури показав, що у ранньому 

юнацькому віці ціннісно – потребова сфера відіграє значну роль у якісних 

трансформаціях самосвідомості особистості в процесі особистісного самовизначення та 

пошуку сенсу життя. Характерною рисою ранньої юності є формування життєвих цілей 

та планів. Цей вік є сенситивним для становлення ціннісних орієнтацій як стійкого 

елементу життєвої перспективи.  Упродовж раннього юнацького віку ціннісно – 

смислова сфера розвивається більш інтенсивно та набуває зрілості.  
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АННОТАЦИЯ 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация. В статье освещается проблема самоопределения личности в юношеском возрасте. 

Рассмотрены краткие характеристики юношеского возраста, новообразования и социальную 

ситуацию развития. Самоопределение - центральное личностное новообразование раннего юношеского 

возраста, оказывается как формирование его представителями дальнейшего жизненного плана и 

способов его реализации. Юношеское самоопределение имеет комплексный характер, так как 

распространяется не только на профессиональную сферу, но и на семейную, гражданскую и тому 

подобное. Э. Эриксон считал главным личностным достоянием юношей идентичность, созвучна с 

понятием самоопределения. 

Ключевые слова: юность, возрастное развитие, самоопределение, идентичность, социальная 

ситуация развития, новообразования, направленность личности. 

 

SUMMARY 

 

SELF-IDENTITY IN ADOLESCENCE 

Abstract. The article deals with the problem of self-identity in adolescence. Considered a brief 

description of adolescence, tumors and social situation of development. Self-determination - the central 

personality tumors early adolescence, manifested as the formation of his future life by the plan and its 

implementation. Youthful determination is complex, as applies not only to the professional sphere, but also in 

family, civil and more. E. Erickson considered personal property primarily boys identity that is consonant with 

the concept of self-determination. 

Our analysis of the psychological literature showed that in early adolescence value - User must sphere 

plays a significant role in the qualitative transformation of self-identity in the process of self-determination and 

personal search for meaning in life. A characteristic feature of early adolescence is the formation of life goals 

and plans. This age is sensitive to the formation of value orientations as a sustainable element of life 

perspective. During early adolescence value - sense sphere develops and becomes more intense maturity. 

Key words: adolescence, age development, self-identity, reflection, self-knowledge, self-fulfillment, 

social situation of development, cancer, orientation of the individual. 

 

 

 

УДК 159.923.4 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ У ПІДЛІТКІВ 
 

ШТИХ І.І., ПОПОВИЧ Б.В. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті досліджується питання прояву акцентуацій характеру у підлітків. Аналізуються наукові 

погляди на те, що таке акцентуація,  як вона пов’язана з характером, яким чином проявляється. 

Розкриваються чинники розвитку акцентуацій, серед яких найбільш поширеними є умови виховання; 

перешкоди в діяльності; когнітивна криза; дисгармонійність Я-образу; несформованість спонукальної 

сфери, спадкові ознаки.  

 В складному підлітковому віці при комбінуванні з певними соціальними умовами (сім'я, школа, 

референтна група) з'являються передумови для виникнення акцентуації. При сприятливому перебігу 

кризових моментів, індивідуальному психолого – педагогічному супроводі, а також застосуванні 

психотерапевтичних методів акцентуації можуть зникати, або принаймні згладжуватися їхні прояви в 

поведінці підлітка. 

Ключові слова: характер, темперамент, акцентуація, норма, межа норми, дезадаптація, умови. 

 

Актуальність теми. Підлітковий вік є одним з найбільш складних і проблемних 

у житті кожної людини. В цьому віці виникають різноманітні труднощі соціальної 

адаптації, пов'язані з його психологічними особливостями, що особливо стосується 

підлітків з акцентуаціями характеру. 

Вивчення характеру, його класифікаційні ознаки дозволяють визначати і 

диференціювати особистість в соціальному аспекті. Психотерапевти вважають, що 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

63 

типи акцентуації характеру схожі і частково збігаються з типами психопатій. Ще на 

зорі вчення про психопатії виникла проблема відмежування їх від крайніх варіантів 

норми. Бехтєрев В.М. згадував про «перехідні стани між психопатією і нормальним 

станом»; Ганнушкін П.Б. подібні випадки позначав як «латентну психопатію», 

Кербіков О.В. – як «передпсихопатію», Ушаков Г.К. – як «крайні варіанти нормального 

характеру» [1]. Найбільшу популярність здобув термін К. Леонгарда – «акцентуйована 

особистість». Проте правильніше говорити про «акцентуацію характеру», оскільки 

особистість – поняття набагато складніше, ніж характер. Вона включає інтелект, 

здібності, схильності, світогляд і тощо. В описах К. Леонгарда йдеться саме про типи 

характеру [3].  

Акцентуації як крайні варіанти норми стали предметом дослідження багатьох 

науковців (В. М. Бехтєрев, П. Б. Ганнушкін, О. В. Кербіков, Е. Кречмер, К. Леонгард, 

А. Є. Личко, Р. К. Ушаков) і водночас латентним явищем для оточуючих, в тому числі 

для батьків, педагогів, психологів, соціальних працівників. Доведено, що загострені 

риси характеру виступають детермінуючим фактором багатьох поведінкових актів 

суб'єкта, в тому числі і формування шкідливих звичок (Г. В. Ложкін, Н. І. Пов'якель) 

[1;2;5]. 

 Зазвичай акцентуації розвиваються в період становлення характеру і 

згладжуються з дорослішанням. Особливості характеру при акцентуації можуть 

виявлятися не постійно, а лише в деяких ситуаціях, в певній обстановці, і майже не 

виявлятися в звичайних умовах. Соціальна дезадаптація при акцентуації або зовсім 

відсутня, або буває нетривалою. До критеріїв Ганнушкіна П.Б., Кербікова О.С. можна 

додати ще одну важливу ознаку, що відрізняє акцентуацію і психопатії. Личко, писав, 

що «при психопатіях декомпенсації, гострі афектні і психопатичні реакції, соціальна 

дезадаптація виникають від будь-яких психічних травм, в найрізноманітніших важких 

ситуаціях, від всіляких приводів і навіть без видимої причини.» [1].  

При акцентуаціях порушення виникають лише при певного роду психічних 

травмах, в деяких важких ситуаціях, а саме лише тоді, коли вони адресуються до 

«місця найменшого опору», до «слабкої ланки» даного типу характеру. При кожному 

типові акцентуації є властиві йому, відмінні від інших типів, «слабкі місця». 

Все це зумовлює актуальність вивчення акцентуацій характеру особистості 

підлітка та необхідність аналізу причин формування акцентуацій у  підлітковому віці.  

Метою статті є розгляд типів акцентуацій підлітків та визначення чинників, що 

впливають на їх формування.  

У науково-методичній літературі існує декілька напрямків вивчення проявів 

акцентуацій характеру підліткового віку та людини у цілому:  

– медичний – як фактор виникнення розладів психіки: неврозів, реактивних 

станів, психозів (В.М.Бехтєрєв, П.Б.Ганнушкін, А.Є.Личко та ін.);  

– соціально-правовий – взаємозв'язок із девіантними формами поведінки 

(Т.В.Драгунова, М.Раттер, В.А.Татенко та ін.);  

– соціально-психологічний – як фактор виникнення форм дезадаптації 

(Г.В.Бурменская, В.Л.М'ясищев, Т.М.Титаренко та ін.);  

– психолого-педагогічний – як розвиток особистісних труднощів учнів у 

навчальній діяльності та спілкуванні (Л.Н.Анциферова, Е.Г.Ейдеміллер, 

О.В.Скрипченко та ін.) 

Всі типології людських характерів виходили з ряду загальних ідей. Основні з 

них такі: характер людини формується в процесі онтогенезу досить рано і впродовж 

решти її життя проявляє себе як більш-менш стійкий; поєднання особистісних рис, які 

утворюють характер людини, є корелятивним, внаслідок чого утворюються виразно 

відмінні типи, що дозволяє розробляти типології характерів. 
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К.Леонгард виділив 10 типів акцентуацій: гіпертимний, тривожний, дистимний, 

педантичний, збудливий, емотивний, застрягаючий, демонстративний, циклотимний, 

екзальтований. А. Є. Личко назвав виділені ним 10 типів: гіпертимний, сенситивний, 

астено-невротичний, психастенічний, епілептоїдний, нестійкий, шизоїдний, 

істероїдний, циклоїдний, лабільний. Саме розбіжності у назвах створюють плутанину у 

ідентифікації конкретного випадку при користуванні обома теоретичними 

конструктами [3;4]. 

К. Леонгард показав [3], що акцентуації можуть як сприяти, так і перешкоджати 

соціальній адаптації, призводити до протиріч і непорозумінь, наслідком яких нерідко є 

формування шкідливих звичок у акцентуйованого суб’єкта. Йдеться про зрілих, 

сформованих особистостей, а в підлітковий період, коли соціальна адаптація тільки 

розпочинається, прояви такого роду більш вірогідні. В цьому віці протиріччя і 

непорозуміння суб'єкта з соціумом гіперболізуються. Тому і вірогідність агресивних 

дій з боку носіїв акцентуацій характеру є досить значною. 

На думку А. Є. Личко [4], більш правильно говорити про «акцентуацію 

характеру» на тій підставі, що особистість – поняття набагато складніше, ніж характер. 

Воно включає інтелект, здібності, світогляд та ін. Характер найтісніше пов´язаний з 

темпераментом, який визначає зовнішню, динамічну форму вираження сутності 

людини. А характер як одна з істотних особливостей психічного складу особистості є 

цілісним утворенням, що характеризує людське «Я» як єдність. 

Підлітковий вік є періодом становлення характеру – у цей час формується 

більшість характерологічних типів. Саме в цьому віці різні типологічні варіанти норми 

(«акцентуації характеру») виступають найбільш яскраво, тому що риси характеру ще 

не згладжені й не скомпенсовані життєвим досвідом. 

У підлітків від типу акцентуації характеру залежить багато чого –особливості 

транзиторних порушень поведінки («пубертатних кризів»), гострих афективних реакцій 

і неврозів (як у їхній картині, так й у відношенні зухвалих їхніх причин). Тип 

акцентуації також значною мірою визначає відношення підлітка до його соматичних 

захворювань, особливо тривалих 

Ознайомившись з  поняттям «характер» і поняттям «акцентуація характеру», 

можна зробити висновок, що хоча в цілому питання про динаміку акцентуації 

розроблене ще недостатньо, вже зараз можна ясно говорити про загострення рис 

характеру в підлітковому віці. Надалі, очевидно, відбувається їх згладжування або 

компенсація, а також перехід явної акцентуації в приховані. 

Поширеність акцентуації в суспільстві сильно варіює і залежить від багатьох 

факторів, таких як соціокультурні особливості середовища, статеві і вікові відмінності 

та інше.  

Виділені К.Леонгардом десять типів акцентуйованих особистостей інколи 

подіяляють на дві групи: акцентуації характеру (демонстративний, педантичний, 

застрягаючий, збудливий) й акцентуації темпераменту  (гіпертимний, дистимічний, 

тривожно – боязкий, циклотимний, емотивний). 

Отже, ми теоретично дослідили і виявили такі найбільш поширені чинники 

появи акцентуацій у підлітків: 

– умови виховання. Розвиток певної акцентуації характеру, негативних 

тенденцій у поведінці підлітка часто спричинюють безконтрольність або домінуюча 

надопіка дорослих, жорсткі стосунки, надмірність вимог і очікувань стосовно дитини, 

страх утрати її, дефіцит любові і спілкування з підлітком та ін. 

– перешкоди в діяльності. Деякі ознаки акцентуацій характеру підлітків 

проявляються, коли їм доводиться долати перешкоди в діяльності, спрямованій на 

задоволення особисто значущих потреб. Авторитарний стиль спілкування у школі, 
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домінування методів примусу в навчанні є недопустимими, оскільки можуть 

спровокувати конфліктні ситуації, найрізноманітніші форми дезадаптивної поведінки 

підлітків – нехтування чи незнання норм соціальної взаємодії. Школа має забезпечити 

максимальний простір для вільної і природної самореалізації особистості учня. Однак 

його свобода не має загрожувати безпеці й психологічному комфорту інших учнів, 

перешкоджати здобуттю ним повноцінної освіти. 

–  когнітивна криза. Розширення сфери діяльності і взаємодії підлітка з 

оточуючими значно випереджає його психологічну компетентність. Тому часто 

виникають зовнішні і внутрішні бар'єри в діяльності та спілкуванні, що спричинює 

психологічні зриви.  

– дисгармонійність Я-образу. Суттю цього фактора є неадекватні та суперечливі 

уявлення про себе, а також неадекватні самооцінка і рівень домагань, комплекс 

неповноцінності. 

– несформованість спонукальної сфери. Йдеться про відсутність стійких 

інтересів і цілей, несформованість соціально цінних потреб і норм, невміння адекватно 

задовольняти актуальні потреби, одержувати справжнє задоволення тощо. 

– спадкові ознаки. До цього фактора належать тип нервової системи, 

захворювання нервової системи, фізичні вади, спадкові та хронічні хвороби. 

Отже, в складному підлітковому віці при комбінуванні з певними соціальними 

умовами (сім'я, школа, референтна група) з'являються передумови для виникнення 

акцентуації. При сприятливому перебігу кризових моментів, індивідуальному 

психолого – педагогічному супроводі, а також застосуванні психотерапевтичних 

методів акцентуації можуть зникати, або принаймні згладжуватися їхні прояви в 

поведінці підлітка. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА У ПОДРОСТКОВ 

Аннотация. В статье исследуется вопрос проявления акцентуаций характера у подростков. 

Анализируются научные взгляды на то, что такое акцентуация, как она связана с характером, каким 

образом проявляется. Раскрываются факторы развития акцентуаций, среди которых наиболее 

распространенными являются условия воспитания; препятствия в деятельности; когнитивная кризис; 

дисгармоничность Я-образа; несформированность побудительной сферы, наследственные признаки. 

В сложном подростковом возрасте при комбинировании с определенными социальными 

условиями (семья, школа, референтная группа) появляются предпосылки для возникновения 

акцентуации. При благоприятном течении кризисных моментов, индивидуальном психолого - 

педагогическом сопровождении, а также применении психотерапевтических методов акцентуации 

могут исчезать, или по крайней мере сглаживаться их проявления в поведении подростка. 

Ключевые слова: характер, темперамент, акцентуация, норма, граница нормы, дезадаптация, 

условия. 
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SUMMARY 

 

PSYCHOLOGICAL FACTORS IN TEENAGERS CHARACTER ACCENTUATION 

Abstract. The paper examines whether the manifestation of character accentuations in adolescents. 

Analyzed scientific views on what the accentuation, as it relates to the nature of how evident. Revealed factors of 

accentuations, the most common are the conditions of education; interference in the activities; Cognitive crisis; 

dysharmoniynist self-image; aborted incentive areas hereditary characteristics. 

In a difficult adolescence, when combined with certain social conditions (family, school, reference 

group) there are prerequisites for the emergence of accentuation. At congenial moments of crisis, individual 

psychological - pedagogical support and application of psychotherapeutic methods accentuation may disappear, 

or at least flatten their manifestations in the behavior of adolescents. 

Key words: character, temperament, accentuation, norm limit of normal, exclusion conditions. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ 

НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ 
 

СУВОРОВА Ю.С. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглянуто проблему опанувальної поведінки особистості, а саме студентів 

Мукачівського державного університету. Представлено зарубіжних та вітчизняних вчених, які 

займались даною проблемою; стратегії та стилі опанувальної поведінки особистості, а також дано 

визначення поняттям: “копінг-поведінка”, “копінг-стратегії”. Визначено стратегії опанувальної 

поведінки,  використовувані у важких життєвих ситуаціях. Висвітлено вплив особистісних 

властивостей особистості на вибір стратегії опанувальної поведінки. Представлені результати та 

висновки проведеного дослідження на різних напрямах підготовки. 

Ключові слова: копінг, опанувальна поведінка, копінг-стратегії, копінг-стилі, особистісні 

властивості,  важка життєва ситуація. 

 

На сьогодні гостро постає питання про здатність  людини опановувати нові 

ситуації. Кожна нова ситуація вимагає нових підходів її вирішення або трансформацію 

відомих. Вміння вирішувати складні ситуації свідчать про високий рівень розвитку 

особистості. 

Проблема опанувальної поведінки є менш досліджуваним явищем, та попри це 

надзвичайно важливим, оскільки вміння опановувати нові, важкі, життєві ситуації 

вимагає від особистості високих вольових зусиль, високий рівень самоконтролю, 

рефлексії, гнучкість мислення та інших особистісних якостей. 

Як відомо, основним механізмом, що запускає копінг-поведінка є ситуація, тому 

необхідно вивчати процеси подолання в різних ситуаціях, що дозволяє розкрити 

спеціальні копінг-стратегії, залежно від ситуаційного контексту. 

Тим не менш, одна і та ж ситуація може мати різне значення для людей і мати 

різний вплив на них. Тому в сучасних копінг-дослідженнях важливо, з одного боку, 

вивчати копінг через специфіку змісту ситуації, а, з іншого боку, через вивчення 

особистості та її особливостей, які виступають опосередковуючою ланкою між 

ситуацією і поведінкою. 

Об’єкти та методи дослідження 

Над даною проблемою працювали багато дослідників як у вітчизняній, так і 

зарубіжній літературі, і розглядали її у різних підходах, а саме: суб'єктно-діяльнісний 

підхід (Рубінштейн С.Л., Абульханова К.О., Брушлинский А.В., Знаків В.В., Сергієнко 

О.О.), когнітивний транзактний підхід до опанування зі стресовою поведінкою 

(Лазарус Р., Фолкман С.); вітчизняний підхід до стресу (важких життєвих ситуацій) та 
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опанування ними (Анциферова Л.І., Бодров В.О., Китаєв-Смик Л.О., Грановська Р.М., 

Нікольська М.І., Сирота Н.О., Ялтонский В.М.).  

Копінг або копінг-поведінка - порівняно молоде поняття в психології, яке являє 

собою цілий напрям нових досліджень в науці [11, 12]. Копінг походить від 

англійського слова «to соре» - долати, справлятися. У вітчизняній психології, як 

правило, вживають терміни опанувальна або адаптивна поведінка. 

Багато вчених працювали над копінгом, але принципово новий підхід до копінг-

поведінки запропонували С. Фолкман і Р. Лазарус. Перш за все, копінг розглядається 

ними як динамічний процес з складовими структурними елементами [11]. Розуміння 

копінгу як процесу, де людина використовує різні прийоми і способи подолання, а 

також їх поєднання, підкреслюється і вітчизняними авторами Л.І. Анциферовою, К. 

Муздибаєвим, С. К. Нартовою-Бочавер та ін [1, 7, 8].  

На сьогоднішній день залишається відкритим питання про те, наскільки 

мінливий копінг у конкретної людини залежно від оцінки - стресової ситуації, 

об'єктивних характеристик, даної ситуації і особистісних особливостей самої людини 

[11]. В даний час поняття «coping behavior» використовується для визначення способів 

поведінки в різних ситуаціях - від важких життєвих ситуацій до повсякденних подій [1, 

7, 8]. 

Копінг-стратегії –це  засновані на усвідомлюваних зусиллях конкретні дії для 

регуляції суб'єктом емоційної та інтелектуальної напруги з метою оптимальної 

психологічної адаптації до зовнішніх обставин [4].  

Одними з перших класифікацію копінг-стратегій запропонували С. Фолкман і Р. 

Лазарус. Вони запропонували два типи копінгу – проблемно-орієнтований копінг 

(problem-focused) і емоційно-орієнтований копінг (emotional-focused) [10, 11, 12]. 

Проблемно-орієнтований копінг, на думку авторів, пов'язаний зі спробами 

людини поліпшити відносини «людина-середовище» шляхом зміни когнітивної оцінки 

ситуації, наприклад, пошуком інформації про те, що робити і як вчинити, або шляхом 

утримання себе від імпульсивних або поспішних дій. Емоційно-орієнтований копінг 

(або тимчасово допомагає) включає в себе думки і дії, які мають за мету знизити 

фізичний або психологічний вплив стресу. Ці думки або дії дають відчуття 

полегшення, проте не спрямовані на усунення загрозливої ситуації, а просто дають 

людині відчути себе краще. Прикладом емоційно-орієнтованого копінгу є: уникнення 

проблемної ситуації, заперечення ситуації, уявне або поведінкове дистанціювання, 

гумор, використання транквілізаторів для того, щоб розслабитися [11]. 

Дана класифікація, на думку С. Фолкман і Р. Лазаруса, не вказує на те, що 

людина вдається виключно до одного типу копінгу. Кожна людина використовує 

комплекс прийомів і методів проблемно-орієнтованого, так і емоційно-орієнтованого 

копінгу для того, щоб впоратися зі стресом [11].  

Поділ стратегій на два типи копінгу умовний. Їх функція може бути визначена 

тільки контекстом ситуації, в якій вони застосовуються. Стратегія, яка на перший 

погляд, належить проблемно-орієнтованого копінгу, може виконувати емоційно-

орієнтовану функцію. І навпаки, стратегія, яка на перший погляд є емоційно-

орієнтованою, як, наприклад, прийняття валіума, щоб знизити тривогу, може бути 

проблемно-орієнтованою, якщо людина знає, що прийняття ліків вплине на її 

емоційний стан [10]. 

Копінгові дії утворюють стратегії, копінг-стратегії утворюють стилі копінг-

поведінки, а ті характеризуються функціональністю або, навпаки, 

дисфункціональністю. Функциональні копінг-стилі спрямовані на подолання проблеми, 

дисфункціональні містять непродуктивні стратегії, а це означає, що копінг-стилі 

розрізняються за принципом продуктивності та непродуктивності. 
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Більшість класифікацій опанувальної  поведінки побудовано на основі двох 

типів опанування, виділених С. Фолкман і Р. Лазарусом: емоційно-орієнтоване 

опанування і проблемно-орієнтоване опанування. Дослідники сходяться на виділенні 

трьох базових стилів: 

1) Проблемно-орієнтований стиль (суб'єкт опанування аналізує, що трапилося, 

звертається за допомогою до інших, шукає додаткову інформацію); 

2) Емоційно-орієнтований стиль (занурення у власні переживання, 

самозвинувачення, залучення інших в переживання); 

3) Уникання (відхід від проблеми, спроби не думати про неї, часто поєднується з 

інфантильною оцінкою того, що відбувається) [4]. 

Для вивчення опанувальної поведінки особливий інтерес представляє 

підлітково-юнацький період, який в цілому розглядається в психології як етап переходу 

від дитинства до дорослості, що характеризується формуванням нового рівня 

самосвідомості, пов'язаного з істотними внутрішніми змінами, що проявляються у 

посиленні особистісного, психологічного аспекту саморегуляції поведінки [9]. 

Загалом, можна говорити про те, що студентська діяльність обумовлює 

вироблення нових форм поведінки (копінг-поведінки) для подолання всіх труднощів, 

що зустрічаються у студента на шляху і висуває високі вимоги до особистісних 

ресурсів. 

Постановка задачі 

Основне завдання даної роботи полягає в тому, щоб проаналізувати вибір стилів 

і стратегій опанувальної поведінки студентів різних напрямків навчання (гуманітарні 

та економічні науки), а також показати детермінацію вибору суб'єктом стилів і 

стратегій опанувальної поведінки як свідомої ціле направленої поведінки суб'єкта. 

Метою даної роботи постає виявлення копінг-стратегій, які використовують 

студенти  та зв'язок опанувальної поведінки з певними особистісними властивостями. 

Об'єктом дослідження є опанувальна поведінка особистості (студента). 

Предметом дослідження виступають стилі та стратегії опанування, як окремі 

елементи свідомої соціальної поведінки, за допомогою яких суб'єкт справляється з 

життєвими труднощами в різні періоди життя. 

Результати та їх обговорення 

Для досягнення поставленої мети нами було використано певний діагностичний 

інструментарій, а саме: методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан), 

методика «Диагностика рефлексии» (А.В. Карпов), методика «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер; адаптований 

варіант Т. Крюковой), опитувальник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций" 

SACS (за С. Хобфоллу), опитувальник «СЖО», методика «Тип поведенческой 

активности» (Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка), методика «Личностный профиль 

кризиса». У даному дослідженні брали участь студенти перших, третіх, четвертих і 

п’ятих курсів Мукачівського державного університету, а саме гуманітарного і 

економічного факультету. Вибірка досліджуваних становила 122 особи: 63 студенти 

гуманітарного факультету, 59 студентів економічного факультету. Проведене 

експериментальне дослідження дало змогу отримати багатий емпіричний матеріал для 

подальшого аналізу. 

Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан) визначає стратегію, яку  

зазвичай використовує досліджуваний у житті при розв’язанні важких питань. За 

даними результатами можна говорити про те, що студенти-економісти схильні 

використовувати стратегію «вирішення проблем» (Хсер = 8, 02; Ϭ  = 2,37) в той час як 

студенти-психологи в рівній мірі використовують стратегію «вирішення проблем» 

(Хсер = 7,29; Ϭ  = 2,41) і стратегію «пошуку соціальної підтримки» (Хсер = 7,06; Ϭ  = 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

69 

2,13). Студенти-економісти застосовують активну поведінкову стратегію, при якій 

людина прагне використовувати всі наявні особистісні ресурси для пошуку можливих 

способів ефективного вирішення проблеми, а студенти-психологи поєднують вище 

згадану стратегію з стратегією пошуку соціальної підтримки - це активна поведінкова 

стратегія, при якій людина для ефективного вирішення проблеми звертається за 

допомогою і підтримкою до навколишнього середовища: сім'ї, друзів, значущих інших. 

Також ми помітили те, що серед студентів обох факультетів є група людей, які  

використовують стратегію «уникнення проблем» (пасивну поведінкову стратегію), це 

говорить про те, що вони намагаються уникнути контакту з навколишньою його 

дійсністю, піти від вирішення проблем. Ця стратегія може проявлятись як замкнутість, 

скритість, агресивність. Результати за даною методикою представлені на Рис. 1 
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Рис. 1 Результати дослідження за методикою «Индикатор копинг-

стратегий» (Д. Амирхан) 

Для виявлення поведінки в стресових ситуаціях була проведена методика 

«Копінг - поведінка в стресових ситуаціях». Аналізуючи результати за даною 

методикою було з’ясовано, що для досліджуваних груп найбільш притаманними 

стратегіями поведінки у стресових ситуація є «копінг орієнтований на вирішення 

завдання»; «копінг орієнтований на емоції» та «копінг орієнтований на уникнення», але 

у студентів різних напрямів показники також різні, тому для більш наочного 

представлення результатів дані були зображені графічно на  Рис. 2. 
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Рис. 2 Результати дослідження за методикою «Копінг - поведінка в 

стресових ситуаціях» 

Отримані результати нам говорять, що у студентів переважає «копінг 

орієнтований на вирішення завдання», тобто домінує здатність студентів визначати 

проблему і знаходити альтернативні рішення, ефективно справлятися із стресовими 

ситуаціями, тим самим сприяючи збереженню як психічного, так і фізичного здоров’я, 

але на другому місці у студентів «копінг орієнтований на уникнення», а це свідчить 

про проте, що студенти прагнуть уникнути важкої ситуації, не бажають  контактувати з 

оточуючим світом, витісняють необхідність розв'язання проблеми. Це є пасивний стиль 

відповіді на проблему, супроводжується бажанням думати про щось інше, а не про її 

вирішення, відволіканням на спілкування або відпочинок, більше спати чи дивитися 

телевізор тощо.  

Щоб визначити, які все ж таки стратегії використовують студенти для 

опанування стресовими ситуаціями, який спосіб вони застосовують, нами був 

використаний опитувальник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций" SACS (за 

С. Хобфоллу), який допоміг отримати нам наступні результати: у студентів-психологів 

у стресових ситуацій  прослідковується середній ступінь вираження до імпульсивних 

дій (Хсер = 19,25; Ϭ  = 3,86) і той же час до впевнених незалежних дій (Хсер = 19,22; Ϭ  

= 3,48), «непрямі дії» (Хсер = 18,75; Ϭ  = 3,10), високі результати показала стратегія 

«уникнення» (Хсер = 18,57; Ϭ  = 2,96). Можна припустити, що така полярність в 

результатах пов’язана з поєднанням при порівнянні трьох різних курсів (першого, 

третього, п’ятого). Що ж до студентів-економістів, то вони схильні при подоланні 

стресових ситуацій до впевнених незалежних дій (Хсер = 20,93; Ϭ  = 3,22), обережних 

дій (Хсер = 20,42; Ϭ  = 3,64), в той же час до непрямих (маніпулятивних) дій (Хсер = 

19,56; Ϭ  = 3,65), середні результати показали стратегії «агресивних дій» (Хсер = 18,86; 

Ϭ  = 3,64) та «імпульсивних дій» (Хсер = 18,86; Ϭ  = 3,47). 

Для більш наочного представлення, узагальнимо отримані результати для даної 

методики за допомогою графічного зображення  (Рис. 3). 
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Рис. 3 Результати дослідження за методикою «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций" SACS (за С. Хобфоллу) 

 Для визначення рівня сформованості життєвих орієнтацій, на які опираються 

студенти при вирішенні важких ситуацій було проведено опитувальник «СЖО». 

Результати опитувальника показали, що  студенти Мукачівського державного 

університету, як економісти так і психологи є цілеспрямованими людьми, вони 

сприймають процес свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений змістом. 

В обох досліджуваних групах високі бали за шкалою «Локус контролю життя». Високі 

бали відповідають уявленню про те, що людина здатна контролювати своє життя, 

вільно приймати рішення і втілювати їх в житті.  

Дані результати в обох групах  по відношенню до шкал співпадають, невелика 

різниця спостерігається тільки в самих значеннях, тому для кращого представлення ми 

зобразили дані графічно (Рис. 4). 

 
Рис. 4 Результати дослідження за опитувальником  «СЖО» 
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Для досягнення поставленої мети нами також була використана методика «Тип 

поведенческой активности» (Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка), призначена для 

діагностики типів поведінки людини, рівня її загальної активності, та особливостей 

особистості. Отже, за отриманими результатами ми можемо сказати, що як у студентів-

психологів (Хсер = 432,02; Ϭ  = 46,36), так і у студентів-економістів (Хсер = 425,61; Ϭ  

=56,47) спостерігається проміжний (перехідний) тип особистісної активності. Для 

таких особистостей характерно прагнення: збалансувати ділову активність, напружену 

роботу зі зміною занять і вміло організованим відпочинком; моторика і мовна 

експресія помірно виражені. Особи типу даного не показують явну схильність до 

домінування, але в певних ситуаціях і обставинах впевнено беруть на себе роль лідера; 

для них характерна емоційна стабільність у поведінці, відносна стійкість до дії 

стресогенних факторів, хороша пристосовність до різних видів діяльності. Обидві 

досліджуванні групи відносяться до одного типу поведінкової активності, та у 

студентів-психологів даний показник більш виражений. 

Також нами була проведена методика «Диагностика рефлексии» (А.В. Карпов), 

яка призначена для діагностики рівня розвитку рефлексивності особистості. І в 

результаті опрацювання даних ми виявили, що у студентів гуманітарного і 

економічного факультетів середній рівень рефлексивності. Це говорить про те, що 

досліджувані контролюють свою поведінку в ситуації, в якій опинились; здатні до 

осмислення та аналізу, того що відбувається, а також до співвіднесення своїх дій з 

ситуацією і їх координації відповідно до мінливих умов і власним станом. Також їм 

присутній аналіз вже виконаної роботи та планування нових дій, та як ми пам’ятаємо 

рівень рефлективності середній, що говорить нам про недостатнє використання 

отриманого досвіду раніше, що призводить до утруднення при вирішенні аналогічних 

ситуацій у майбутньому.  

Якщо ми будемо розглядати опанувальну поведінку як індивідуальний спосіб 

взаємодії особистості з складними життєвими подіями, який ґрунтується на 

індивідуальному досвіді, що детермінує вибір способу вирішення даних подій саме 

рівень рефлективності особистості буде визначати якість опанувальної поведінки 

студентів.  

Висновоки. Дана робота підтверджує істотне зростання інтересу сучасних 

дослідників до даної проблеми. Наявні дані дозволяють припустити існування 

динаміки копінг-стратегій та особистісної обумовленості характеристик такої 

поведінки. 

Так, в результаті психодіагностичного дослідження, ми виявили, що студенти 

гуманітарного і економічного факультету Мукачівського державного університету 

використовують конструктивні поведінкові стратегії подолання важких життєвих 

ситуацій, а саме: стратегія вирішення проблем та стратегія пошуку соціальної 

підтримки, але їм притаманна і стратегія уникнення - це є пасивний стиль відповіді на 

проблему, супроводжується бажанням думати про щось інше. З огляду на отримані 

стратегії, можемо говорити, що стилі опанування студенти також використовують 

різні, а саме проблемно-орієнтований стиль, емоційно-орієнтований стиль; стиль 

уникання, тобто прослідковується певна полярність в стилях і стратегіях опанування. 

Така полярність може бути через середній рівень рефлексії, що говорить нам про 

недостатнє використання отриманого досвіду раніше, що може призводити до 

утруднення при вирішенні аналогічних ситуацій у майбутньому. 

Отримані результати, дозволяють припустити, що опанувальна поведінка є 

важливою характеристикою у формуванні дорослої особистості, а здатність до 

конструктивних стратегій стає першочерговим питанням, оскільки безпосередньо 

впливає на психічне здоров’я особистості, тому є необхідним подальше вивчення 
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опанувальної поведінки та факторів, що на неї впливають. Також результати  

підтверджують важливість і необхідність корекції неконструктивних стратегій 

опанувальної поведінки у важких ситуаціях.  
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АННОТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ 

В статье рассмотрена проблема совладающего поведения личности, а именно студентов 

Мукачевского государственного университета. Представлено зарубежных и отечественных ученых, 

которые занимались данной проблемой; стратегии и стили совладающего поведения личности, а 

также дано определение понятиям: "копинг-поведение", "копинг-стратегии". Определены стратегии 

совладающего поведения, используемые в тяжелых жизненных ситуациях. Розкрыто влияние 

личностных свойств личности на выбор стратегии совладающего поведения. Представлены 

результаты и выводы проведенного исследования на различных направлениях подготовки. 

Ключевые слова: копинг, совладающее поведение, копинг-стратегии, копинг-стили, личностные 

свойства, тяжелая жизненная ситуация. 

 

SUMMARY 

 

THE PECULIARITIES OF  COPING BEHAVIOR STUDENTS 

The article considers the problem of coping person's behaviour, namely on the example of Mukachevo 

State University students. The foreign and national scientists who were involved in this issue are presented; the 

strategies and styles of coping behaviour are described and definitions are given: "Coping behaviour", "coping 

strategies". The strategies of coping behaviour used in difficult life situations are defined. The personality traits 

which influence on the choice of coping behaviour strategy are described. There are results and conclusions of 

the research.  

Key words: coping, coping behaviour, coping strategies, coping styles, personality traits, difficult life 

situation. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. 
 

ЩЕРБАН Т. Д., ШОШ Д. Б. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто психологічні особливості міжособистісної взаємодії підлітків в 

учнівському середовищі. А також представлені результати та висновки проведеного дослідження 

вивчення проблеми міжособистісної взаємодії в учнівському середовищі. Розкривається сутність 

поняття «взаємодія» та «конфлікт», визначаються основні напрями наукових досліджень проблеми 

міжособистісної взаємодії в учнівському середовищі. 

Ключові слова: підлітковий вік, міжособистісна взаємодія, конфлікти. 
 

Проблема міжособистісної взаємодії є актуальною, оскільки відноситься до 

числа найважливіших для підлітка сфер життєдіяльності. Міжособистісна взаємодія 

відіграє головне значення у формуванні особистості підліткового віку. Головний зміст 

підліткового віку - перехід від дитинства до дорослого життя: всі сторони розвитку 

піддаються якісній перебудові, виникають і формуються новоутворення, закладаються 

основи свідомої поведінки, формуються соціальні установки. Цей процес 

перетворення і визначає основні психологічні особливості особистості підлітків. 

Від того, як буде складатися міжособистісна взаємодія підлітків, залежить формування 

особистості. Саме у  міжособистісній взаємодії найчастіше за все виникають 

конфліктні ситуації, які супроводжуються відчуженням, напругою, дискомфортом, і 

нерідко перетворюються у довготривалу ворожнечу. 

Міжособистісні і міжгрупові конфлікти негативно позначаються на всіх 

процесах життєдіяльності школи. Конфлікти між учнями деструктивно впливають як 

на тих, що конфліктують, так і на весь клас. У класі, де склався несприятливий 

соціально-психологічний клімат, діти погано засвоюють програмний матеріал, проста 

образа може призвести до прояву жорстокості відносно своїх противників. Незважаючи 

на значну актуальність проблеми конфліктів у життєдіяльності школярів, сучасний 

учень в умовах загальноосвітнього навчального закладу позбавлений можливості 

зрозуміти сутність конфлікту, побачити його витоки, зміст, хід розвитку, наслідки, 

можливі способи розв’язання та запобігання конфлікту, набути досвіду раціональної 

поведінки у конфлікті. Займатися своєчасною діагностикою і профілактикою 

конфліктів в шкільних колективах украй необхідно. 

Проблема міжособистісної взаємодії займає істотне місце у психологічній науці. 

В Українській психології вагомий внесок у дослідження даної проблеми зробили          

С. Максименко, В. Синиченко, Н. Чепелєва, І. Ващенко, М. Боришевський, Ложкін,    

Н.І . Пов'якель, Л. В. Долинська, А.Я.Анцупов та А.І.Шипілов, Г. М. Андрєєва,             

О. М. Леонтьєв, Б. Г. Ананьєв. Вагомим є і дослідження зарубіжних вчених, таких як   

К. Левін, І. С. Кон, Дж. Хоманс, Д. І. Фельдштейн, Т. Лірі, , Д. Джонсон, Р.Джонсон,   

Р. Херріот. Та попри всі дослідження дана тематика  все ж таки залишається 

актуальною та мало досліджуваною з точки зору практичного значення. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є процес міжособистісного спілкування підлітків. 

Предмет дослідження – психологічні особливості конфліктів в учнівському 

середовищі. 

Теоретичні методи дослідження – аналіз, осмислення та систематизація науково-

теоретичних, методологічних джерел з проблеми міжособистісної взаємодії в 

учнівському середовищі. Емпіричні методи - метод соціометрії, «Методика 
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діагностики схильності до конфліктної поведінки» (Тест К.Томаса), методика 

«Неіснуюча тварина», «Методика діагностики міжособистісних стосунків» Т.Лірі.  

Постановка задачі 
Метою статті є проаналізувати та емпірично дослідити психологічні особливості 

міжособистісних стосунків в учнівському середовищі. 

Мета роботи передбачає розв'язання таких завдань: визначити теоретичні засади 

дослідження проблеми міжособистісної взаємодії в учнівському середовищі; 

проаналізувати поняття конфлікту як типу міжособистісних відносин; емпірично 

вивчити психологічні особливості конфліктів в учнівському середовищі. 

Результати та їх обговорення 

Г.М. Андрєєва вважає, що «природа міжособистісної взаємодії може бути 

правильно зрозуміта, якщо її не ставити в один ряд з суспільними відносинами, а 

побачити в ній особливий ряд відносин, які виникають всередині кожного виду 

міжособистісних відносин.  Леонтьєв О.М. вважає, що спілкування - визначена сторона 

діяльності, тому що воно присутнє в будь-якій діяльності в якості її елемента.          

В.М. Соковкин аналізує людську взаємодію, як комунікацію, як діяльність, як 

відношення, як взаєморозуміння і як взаємовплив.  Б.Г. Ананьєв підкреслював, що 

особливою і головною характеристикою спілкування, є те, що через 

нього людина будує свої відносини з іншими людьми. К. Левін, розглядав спілкування 

в підлітковому та юнацькому віці з точки зору соціально-психологічного явища. Левін 

вважає, що в цьому віці розширюється життєвий світ підлітка, юнака, коло його 

спілкування, групової приналежності і типу людей, на яких вони орієнтуються. 

Ельконін Д.Б. розглядав значимість спілкування в підлітковому шкільному віці з 

позиції культурно-історичної теорії. Ельконін Д.Б. зазначав, що в підлітковому віці 

спілкування є провідним видом діяльності. [1] 

Завдяки спілкуванню, підлітки будують відносини, включаються в різні види 

діяльності. Усі дослідники (Л. С. Виготський, Л. І. Божович, І. С. Кон та ін) сходяться в 

тому, що спілкування з однолітками для підлітків має величезне значення. Відносини 

з товаришами у центрі життя підлітка і багато в чому визначають всі інші сторони 

їхньої поведінки і діяльності.  

Взаємодія — взаємозалежний обмін діями, організація людьми взаємних дій, 

спрямованих на реалізацію спільної діяльності. Під час взаємодії відбувається обмін 

діями, зароджуються спорідненість, координація дій обох суб'єктів, а також стійкість їх 

інтересів, планування спільної діяльності, розподіл функцій тощо. За допомогою дій 

відбуваються взаємне регулювання, взаємний контроль, взаємовплив, взаємодопомога. 

Це означає участь кожного учасника взаємодії у розв'язанні спільного завдання з 

відповідним коригуванням своїх дій, врахуванням попереднього досвіду, активізацією 

власних здібностей і можливостей партнера. Спілкуючись, обмінюючись інформацією, 

людина виробляє форми і норми спільних дій, організовує і координує їх. Це 

забезпечує уникнення розриву між комунікацією і взаємодією.[4] 

Традиційно види взаємодії поділяють на дві групи: 

1. Співробітництво. Воно передбачає дії, які сприяють організації спільної 

діяльності, забезпечують її успішність, узгодженість, ефективність. Цей вид взаємодії 

позначають також поняттями «кооперація», «згода», «пристосування», «асоціація». 

 2. Суперництво. Цю групу утворюють дії, які певною мірою розхитують 

спільну діяльність, створюють перепони на шляху до порозуміння. їх позначають 

також поняттями «конкуренція», «конфлікт», «опозиція», «дисоціація». [3] 

Д. І. Фельдштейн виділяє три форми міжособистісної взаємодії підлітків:  

1. Інтимно-особистісне спілкування – взаємодія, заснована на власних симпатіях 

- «я» і «ти».  
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2. Стихійно-групове спілкування - взаємодія, заснована на випадкових 

контактах – «я» і «вони». Такий вид спілкування призводить до появи різноманітних 

підліткових компаній, неформальних груп.  

3. Соціально-орієнтоване  спілкування – взаємодія, заснована на спільному 

виконанні суспільно-важливих справ – «я» і «суспільство». [5] 

Міжособистісні стосунки є полем постійного зіткнення та узгодження інтересів і 

тому міжособистісні конфлікти є однією з первинних і типових форм взаємостосунків 

людей. Міжособистісний конфлікт – це зіткнення людей у процесі їх взаємовідносин, 

таке визначення подано у Г. І. Козирєва. А. С. Кармін трактує поняття 

міжособистісного конфлікту як окремий випадок взаємодії людей у процесі їхнього 

спілкування та спільної діяльності. Міжособистісний конфлікт проявляється у 

взаємодії між двома і більше особами. Феноменології конфлікту як одному з основних 

видів спілкування присвячено роботи В.В. Дружиніна, Г.І. Кримської, В.В. Панчука, 

М.І. Станкіна та інших. [3] 

У дослідженні взяли участь учні шостого класу Мукачівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  № 4 у кількості 22 осіб. Школа спеціалізована 

за напрямками поглибленого вивчення іноземних мов: англійської та німецької. 

Першим методом, який був застосований у дослідженні є метод соціометрії. 

Соціометрична техніка застосовується для діагностики міжособистісних і між групових 

відносин з метою їхньої зміни, поліпшення і удосконалення. За допомогою соціометрії 

можна вивчати типологію соціального поводження людей в умовах групової 

діяльності, судити про соціально-психологічну сумісність членів конкретних груп. 

Дослідження доводить, що кількість популярних та зірок у класі переважна 

більшість. Таким чином, кожен член групи займає певну позицію, яка не завжди є 

однаковою  у ділових та особистісних стосунках.  Характер стосунків, які існують в 

групі свідчить про відсутність поділу групи на окремі угрупування за статевою 

ознакою. У даній групі положення, як дівчаток, так і хлопчиків, сприятливе в рівній 

мірі. 

Розрахунки свідчать, що в даному класі спостерігається високий рівень 

конфліктності, що обумовлено негативним відношенням більшості членів класу до 

певних учнів. Рівень згуртованості класу є низьким. 

Наступним етапом нашого дослідження було виявлення особистісних 

характеристик учнів за допомогою методики «Неіснуюча тварина». Всі істотні ознаки, 

які характеризують якості дитини можна поділити на три категорії: 

- позитивні – адекватна самооцінка, доброзичливість, відкритість, сміливість; 

- нейтральні – тенденція до діяльності, до рефлексії, балакучість; 

- негативні – завищена або занижена самооцінка, агресивність, замкнутість, тривожність, 

егоцентризм. 

В результаті дослідження ми отримали наступні результати (див. табл. 1) 

Таблиця 1  Частота прояву ознак за методикою «Неіснуюча тварина». 

 Позитивні Нейтральні Негативні 

1 1 2 4 

2 0 2 6 

3 1 3 5 

4 1 3 2 

5 0 3 5 
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6 1 2 2 

7 1 3 1 

8 1 1 4 

9 1 2 3 

Сума 7 21 32 

Середнє 

значення 
0.78 2.33 3.55 

Результати свідчать, що у досліджуваних у різній мірі проявляються позитивні, 

негативні та нейтральні риси. Зокрема, частота прояву позитивних ознак становить 7, 

середнє значення на одного випробуваного становить 0.78; частота прояву нейтральних 

ознак становить 27, середнє значення – 3; частота прояву негативних ознак становить 

32, середнє значення становить – 3.55. Можна зробити висновок, що найбільш 

вираженими рисами у досліджуваних є негативні риси особистості, зокрема такі як: 

агресивність, тривожність, страх, інфантильність. (див. рис. 1). 

Рис. 1. Найбільш виражені риси особистості. 

Наступною методикою нашого дослідження була діагностика схильності до 

конфліктної поведінки К.Н.Томаса, адаптація Н.В. Гришиної. Результати проведеного 

дослідження представлені у таблиці 2.  

 

ТАБЛИЦЯ 2. ЧАСТОТА СТИЛІВ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ У ВІДСОТКОВОМУ ЗНАЧЕННІ. 

СТИЛІ 

КОНФЛІКТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ, У % 

РІВНІ ВИЯВЛЕННЯ 

НИЗЬКИЙ 

(0-3 БАЛИ) 

СЕРЕДНІЙ 

(4-7БАЛИ) 

ВИСОКИЙ 

(8-12БАЛИ) 

УНИКНЕННЯ 13,5% 40,9% 45,6% 

СПІВРОБІТНИЦТВ

О 
45,4% 36,4% 18,2% 

ПРИСТОСУВАННЯ 31,8% 45,4% 22,7% 

ЗМАГАННЯ 36,4% 40,9% 22,7% 

КОМПРОМІС 27,3% 45,4% 27,3% 
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Результати свідчать, що найчастіше учні обирали уникнення, як стиль поведінки 

у конфлікті. На середньому та високому рівнях даний стиль використовували 86.5% 

учнів. У цієї категорії досліджуваних відсутнє прагнення до співпраці, бажання не 

брати на себе відповідальність за прийняття рішення, прагнення вийти із ситуації, не 

поступаючись, не наполягаючи на своєму, утримуючись від дискусій. Стиль 

пристосування на середньому та високому рівнях використовує 68.1 % учнів. Даний 

стиль поведінки свідчить про відмову від власних інтересів на користь інтересів іншої 

людини. Готовність поступитись, нехтуючи власними інтересами, ухилитись від 

обговорення спірних питань, згодитися з вимогами, претензіями. Змагання, як тип 

поведінки використовують 63.6 % досліджуваних, що свідчить про те, що дані учні 

прагнуть наполягти на своєму шляху відкритої боротьби за свої інтереси. В першу 

чергу бажають задовольнити власні інтереси, ігнорують інтереси і думки інших людей. 

Стиль поведінки компроміс використовують 72.7% учнів. Даний стиль поведінки 

свідчить про прагнення врегулювати розбіжності, поступаючись кому - не будь на 

користь іншого. Пошук середніх рішень, коли ніхто багато не витрачає, але й багато не 

виграє. Найменший показник  по стилю співробітництва  - 54.6% учнів застосовують 

даний стиль при вирішення конфлікту. Це свідчить про те, що досліджувані ще не 

готові до пошуку рішень, що задовольняють інтереси обох сторін в ході відкритого 

обговорення. 

Для дослідження характерологічних тенденцій використано методику 

діагностики міжособистісних стосунків» Т.Лірі. Дана методика призначена для 

дослідження уявлень суб’єкта про себе та ідеальне «Я», а також для вивчення 

взаємостосунків в малих групах. Дані дослідження за методикою Т.Лірі подані в 

таблиці 3. 

Таблиця 3. Типи міжособистісних стосунків за методикою Т. Лірі. 

 Середнє значення 

(Мχ) 

Мода (Mo) Медіана (Md) 

1 октант 

(авторитарність) 

8,13 6 8,5 

2 октант (егоїстичність) 7,18 8 8 

3 октан (агресивність) 8,09 9 8,25 

4 октант (підозрілість) 8,09 7 7 

5 октант 

(підпорядкованість) 

7,45 7 7 

 

6 октант (залежність) 7,36 7 7 

7 октант 

(доброзичливість) 

8,13 7 8 

 

8 октант (альтруїзм) 8,09 8 8,5 

 

В таблиці представлені середні значення, мода й медіана значень, за якими ми 

аналізували вибір досліджуваних. В результаті проведеного дослідження можна 

зробити висновок, що найбільш вираженим у даної групи досліджуваних є агресивний 

тип міжособистісних стосунків. Високі показники за даною шкалою спостерігаються у 

56% досліджуваних, середнє значення 8,13. Це свідчить про те, що дані досліджувані є 

строгими і різкими в оцінці інших, схильні у всьому звинувачувати оточуючих, 

глузливі, дратівливі. 

Авторитарний тип міжособистісних стосунків виражений у 50%, середнє 

значення 8,09 тож можна сказати, що у групі чітко спостерігаються авторитарні риси, 

прагнення до домінування. Високі показники за шкалою доброзичливість виражені у 
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45% середнє значення 8,13 досліджуваних, шкала альтруїзму виражена у 55% 

досліджуваних. Це свідчить про схильність до співробітництва і компромісу у 

конфліктних ситуаціях, відповідальність, орієнтованість на прийняття і соціальне 

схвалення. Залежний тип міжособистісних стосунків виражений у 36% середнє 

значення 7,36 досліджуваних. Це свідчить про те, що дані досліджувані невпевнені у 

собі, боязливі, не вміють проявляти опір. Високі показники за шкалами егоїстичність та 

підпорядкованість спостерігаються у 32% досліджуваних. 

Найменш вираженим у даної групи досліджуваних є підозрілий тип особистості. 

Високі показники за даною шкалою спостерігаються у 23% досліджуваних, середнє 

значення 8,09. Дана шкала характеризується критичністю, замкнутістю та 

відчуженістю по відношенню до зовнішнього світу. Результати графічно представлені 

(див. рис. 2.) 

Рис. 2 Типи міжособистісних стосунків у відсотковому значенні. 

 

Отже, можна зробити висновок, що у міжособистісних стосунках досліджуваних 

домінують некомформні тенденції і схильності до конфліктних проявів, незалежність 

думки, наполегливість у відстоюванні своєї думки, тенденція до домінування та 

лідерства. 

Висновки. У роботі представлене теоретичне та емпіричне  дослідження  

проблеми міжособистісної взаємодії в учнівському середовищі. Аналіз та опрацювання 

психологічної літератури, дає можливість зрозуміти наскільки важливою є у наш час 

проблема конфлікту, а саме проблема конфліктів у міжособистісних відносинах. 

Сьогодні причинами виникнення конфліктів є дуже багато факторів, серед яких 

виділяються перш за все, різні людські потреби. Прагнучи до їх задоволення людина 

вимушена вступати в конфліктну ситуацію. Конфлікт - це процес різкого загострення 

протиріччя і боротьби двох і більше сторін при вирішенні проблеми, що має 

особистісну значимість для кожного з його учасників. 

Проведено емпіричне дослідження за методиками: «Методика діагностики 

схильності до конфліктної поведінки» (Тест К.Томаса), методика «Неіснуюча тварина», 

«Методика діагностики міжособистісних стосунків» Т.Лірі, метод соціометрії. 

За результатами дослідження можна стверджувати, що на конфліктність учнів 

помітний вплив надає агресивність. Наявність в класі агресивних учнів підвищує 

вірогідність конфліктів не лише з їх участю, але і без них – між іншими членами 

класного колективу. У міжособистісних стосунках досліджуваних домінують 
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некомформні тенденції і схильності до конфліктних проявів, незалежність думки, 

наполегливість у відстоюванні своєї думки, тенденція до домінування та лідерства. 

Таким чином, особливості конфліктів між учнями школи визначаються, перш за 

все, специфікою вікової психології дітей, підлітків. На виникнення, розвиток і 

завершення конфліктів помітний вплив надає характер навчально-виховного процесу, 

його організація в конкретній загальноосвітній установі. Проведене дослідження не 

вичерпує всіх аспектів проблеми міжособистісної взаємодії в учнівському середовищі. 

Його результати можуть стати основою поглибленого вивчення процесу 

міжособистісного спілкування підлітків та психологічних особливостей конфліктів в 

учнівському середовищі. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В УЧЕБНОЙ СРЕДЕ. 

В статье рассмотрены особенности межличностного взаимодействия подростков в учебной 

среде. А также представлены результаты и выводы проведенного исследования изучение проблемы 

межличностного взаимодействия в ученической среде. Раскрывается сущность понятия 

«взаимодействие» и «конфликт», определяются основные направления научных исследований проблемы 

межличностного взаимодействия в ученической среде. 

Ключевые слова: подростковый возраст, межличностное взаимодействие, конфликты. 

 

SUMMARY 

 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTERPERSONAL INTERACTION AMONG 

STUDENTS 

In the article considered the problem of psychological characteristics interpersonal interaction among 

students teenagers. Also, the findings and conclusions of the research investigation the problem of interpersonal 

interaction among students. The essence of the concept of "interaction" and "conflict", identifies the main areas 

of research problems of interpersonal interaction among students. 

Key words: adolescence, interpersonal interaction, conflict. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ  

У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

ЩЕРБАН Т. Д., КУЛЕШОВА В. В. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто особливості розвитку пізнавальних процесів у молодших школярів. А 

також представлені результати та висновки проведеного дослідження вивчення особливостей 

розвитку пам‟яті у молодших школярів. Розкривається сутність таких понять: «пізнання», 

«пізнавальні процеси», «пам‟яті», «молодший школяр». 

Ключові слова: молодший школяр, пізнавальні процеси. 
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Пізнавальні процеси і процес навчання - це класична проблема як сучасної, так і 

традиційної педагогічної психології. Вона була предметом пильної уваги багатьох шкіл 

і наукових напрямів. Той чи інший варіант її рішення знаходив своє вираження в різних 

педагогічних системах навчання, творці яких спиралися на результати психологічних 

досліджень. Пізнання - це процес придбання нових знань. Знання - це перевірений 

практикою результат пізнання дійсності, вірне її відбиття у мисленні людини. 

Психологія пізнання пов’язана з «фізіологією пізнання», тобто вивченням нервових і 

мозкових процесів, що супроводжують акти пізнання й осмислення. Серед 

пізнавальних процесів виділяють відчуття, сприймання, пам’ять, увагу, уяву, мислення, 

уявлення. 

Молодший шкільний вік є періодом інтенсивного психічного та особистісного 

розвитку. У молодшому шкільному віці закріплюються і розвиваються основні  

характеристики пізнавальних процесів, необхідність яких пов'язана зі вступом до 

школи. З «натуральних», за Виготським, ці процеси повинні стати «культурними», 

тобто перетворитися на вищі психічні функції, пов'язані з мовою, стати довільнішими і 

опосередкованішими. 

Психологічні особливості розвитку пізнавальних процесів у молодших школярів 

займають істотне місце у психологічній науці. В українській психології вагомий внесок 

у дослідження даного питання зробили Л. С. Виготський, П. І. Зінченко,                        

А. А. Смирнова, С. Л. Рубінштейн, С. Д. Максименко, К. Д. Ушинський, Д. Б. Ельконін, 

В. В. Давидов, С.Н. Костроміна, О. М. Леонтьєв. Вагомим є і дослідження зарубіжних 

вчених, таких як Ф. Барлетта, Дж. Катона, Г. Олпортом, Г. Ю. Айзенк, А.Г Ком,       

Ю.З. Гільбуха, А. Бергсона, Р. Аткінсона. Та попри всі дослідження дана тематика  все 

ж таки залишається актуальною та мало досліджуваною з точки зору практичного 

застосування у навчанні. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є пізнавальні процеси молодших школярів. 

Предмет дослідження – психологічні особливості пам’яті молодших школярів. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, осмислення та систематизація науково-

методичних джерел пізнавальних процесів у молодших школярів; емпіричні методи – 

методики «Картинки», методика «Запам’ятай 10 слів»(за З.М. Істоміної), методика 

«Піктограма». 

Постановка задачі 
Метою статті є проаналізувати та емпірично дослідити особливості розвитку 

пам’яті молодших школярів. 

Мета роботи передбачає розв'язання таких завдань: визначити теоретичні засади 

дослідження особливостей розвитку пам’яті молодших школярів; емпірично вивчити 

особливості розвитку пам’яті молодших школярів. 

Результати та їх обговорення 

Молодший шкільний вік пов'язаний зі вступом у школу. Пізнавальні психічні 

процеси складають основу успішності у навчанні. Важливого значення у цьому набуває 

пам'ять. Дослідники приділяли цьому особливу увагу, оскільки пам’ять – це основа 

психічної діяльності. Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, людина має засвоїти 

знання про навколишній світ, оволодіти нормами поведінки, набути певних навичок і 

вмінь. Усе, що людина безпосередньо відображає за допомогою процесів відчуття і 

сприймання, фіксується, упорядковується, зберігається в її мозку, утворюючи 

індивідуальний досвід, і за потреби використовується в подальшій діяльності. Досвід є 

раціональним елементом пізнання, який забезпечує цілісне сприймання об'єктів 

дійсності та надає процесові відображення динамічної характеристики. Пам'ять - це 

відображення предметів і явищ дійсності у психіці людини в той час, коли вони вже 
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безпосередньо не діють на органи чуття. Вона являє собою ряд складних психічних 

процесів, активне оволодіння якими надає людині здатності засвоювати й 

використовувати потрібну інформацію [3]. 

Пам'ять включає такі процеси: запам'ятовування, зберігання, забування та 

відтворення. Запам'ятовування пов'язане із засвоєнням і накопиченням індивідуального 

досвіду. Його використання вимагає відтворення запам'ятованого, регулярне 

використання досвіду в діяльності суб'єкта сприяє його збереженню, а невикористання 

— забуванню. Проблема вивчення пам’яті є однією з центральних у навчанні. Часто 

саме погана пам’ять є причиною неуспішності. Для підвищення показників пам’яті 

необхідно знати причини її зниження та фактори її мають вплив на результативність 

пам’яті особистості [1].  

Встановлено, що молодший шкільний вік є сенситивним періодом для розвитку 

пам'яті, коли особливо динамічно змінюється співвідношення мимовільного й 

довільного запам'ятовування. Пам'ять у дітей молодшого шкільного віку розвивається у 

двох напрямках - довільності та усвідомлення. Вона поступово набуває рис 

довільності, стає свідомо регульованою і опосередкованою. У молодшому шкільному 

віці значно зростають здатність заучувати і відтворювати інформацію, продуктивність і 

міцність запам'ятовування навчального матеріалу, а з часом підвищується точність 

упізнавання збережених у пам'яті об'єктів [2]. 

Пам'ять у дітей молодшого шкільного віку достатньо хороша. Вони легко 

засвоюють нове, конкретне і яскраве. Як і всі психічні процеси, пам'ять дитини тісно 

пов'язана з усім її розвитком. Можна було б сказати, що це період нагромадження 

великої кількості уявлень, які відображають те, що учень бачить навколо себе, чує з 

вуст учителя, від оточення, однолітків, старших братів і сестер, про що читає та ін. Діти 

молодшого шкільного віку краще запам’ятовують при застосуванні наочності. 

Продуктивність запам’ятовування при цьому вища ніж словниковий матеріал. Краще 

запам’ятовується слова, які позначають предмет, ніж абстрактність [1]. З’ясовано, що у 

навчанні необхідно враховувати індивідуально-типологічні особливості мнемічної 

діяльності кожного учня, давати завдання і вправи на розвиток недостатньо 

сформованих видів пам’яті для повноцінного її розвитку [4]. 

Емпіричне дослідження проводилось на базі Мукачівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, № 4. Вибірка склали учні віком від 7 до 9 років, 

становить – 50 осіб.  

Результати емпіричного дослідження наступні. Щодо методики «Картинки», 

більша частина учнів другого класу має високий рівень зорової пам’яті (63 % 

школярів). Середній рівень зорової пам’яті,  отримала менша частина школярів (37 %). 

Низький рівень не виявлено в жодного школяра. Результати представлено графічно за 

допомогою діаграми (див. рис. 1.). 

 
Рис. 1. Оцінка зорової пам’яті за методикою «Картинки» (учнів 2-го класу) 
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Більша частина учнів третього класу має високий рівень зорової пам’яті (78,3% 

школярів). Середній рівень зорової пам’яті,  отримала менша частина школярів (21,7 

%). Низький рівень не виявлено в жодного школяра. Результати представлено графічно 

за допомогою діаграми (див. рис. 2.). 

 
Рис. 2. Оцінка зорової пам’яті за методикою «Картинки» ( учнів 3-го класу) 

Результати дослідження за методикою «Картинки» свідчать про те, що рівень 

зорової пам’яті в школярів 2-х і 3-х класів є достатньо високим. Відмінності між 

класами виявлено, про це свідчать дані подані вище. Починаючи навчальну діяльність, 

у школярів поступово зростає продуктивність запам'ятовувати.  

Наступна методика, яку використано для дослідження: «Запам’ятай 10 слів»(за 

З.М. Істоміної). З метою визначити обсяг короткочасної слухової вербальної пам'яті. 

Аналізуючи результати проведеного діагностичного дослідження, можна 

зазначити, що високий рівень короткочасної слухової вербальної притаманний 33,4% 

учнів, середній рівень властивий - 48,1% учнів, а низький – 18,5% (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Оцінка обсяг короткочасної слухової вербальної пам'яті (для учнів 

2-го класу) 

Щодо учнів 3-го класу, високий рівень короткочасної слухової вербальної 

пам’яті притаманний 52,2% учнів, середній рівень властивий – 47,8% учнів, що 

проілюстровано у (рис. 4.). 
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Рис. 4. Оцінка обсяг короткочасної слухової вербальної пам'яті (для учнів 

3-го класу) 

Дані обстеження за методикою «Запам’ятай 10 слів»(за З.М. Істоміної) у 2-го і 3-

го класу значимо відрізняються. Це свідчить про, те що у молодших школярів 

поступово розвиваються і вдосконалюються процеси пам’яті, які пов’язані з 

навчальною діяльністю та успішністю навчання - чим старше становляться учні і краще 

навчаються, тим пам’ять стає більш довільною, ніж на початку навчальної діяльності. 

Третя методика дослідження - «Піктограма», діагностики опосередкованої 

слухової пам'яті в учнів 2-го та 3-го класів. Результати наступні: більша частина учнів 

другого класу має високий рівень опосередкованої слухової пам’яті, (60% школярів), а 

іншим - 40% властивий середній рівень опосередкованої слухової пам’яті. Низький 

рівень не виявлено в жодного школяра. Результати представлено графічно за 

допомогою діаграми (див. рис. 5.). 

 
Рис. 5.Діагностика опосередкованої слухової пам'яті(для учнів 2-го класу) 

Що до учнів 3-го класу більша частина учнів третього класу має високий рівень 

опосередкованої слухової пам’яті (70% школярів), середній рівень опосередкованої 

слухової пам’яті властивий – 30% учнів. Результати представлено графічно за 

допомогою діаграми (див. рис. 6.). 
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Рис. 6. Діагностика опосередкованої слухової пам'яті(для учнів 3-го класу) 

Результати даної методики у 2-му та 3-му класі, свідчить про те, що в учнів 2-го 

та 3-го класів переважає високий рівень опосередкованої слухової пам’яті. Це дає нам 

можливість зробити висновок, що в учнів добре розвинута пам’ять і з віком вона 

підвищується, про це свідчать дані подані вище. У другому класі – це 60% високого 

рівня опосередкованої пам’яті, а в третьому – 70%. Отже, у молодшому шкільному віці 

відбуваються інтенсивний розвиток довільної пам'яті, довільного запам'ятовування й 

відтворення. Цьому сприяє, в першу чергу сам процес навчання. Притому даний процес 

є більш ефективним при організації психологічного та педагогічного супроводу. Для 

розвитку пам’яті доцільно використовувати наступні ігри: «Хто відгадає?», «Повтори 

рухи», «Запам’ятай слова», «Тахітоскоп». 

 

Висновки. У роботі представлене теоретичне та емпіричне  дослідження  

особливостей розвитку пам’яті молодших школярів. Аналіз та опрацювання 

психологічної літератури, дає можливість зрозуміти наскільки важливою є розвиток 

пам’яті у школярів.  Емпіричні результати свідчать, що для молодше шкільного віку 

характерно: 

- Формування довільності, репродуктивності, стійкості; 

- Розвиток довільної уваги, пам’яті, мислення; 

- Розвиток всіх видів пам’яті. 

Починаючи навчальну діяльність, у школярів зростає продуктивність 

запам'ятовувати, оскільки це пов’язано з навчанням. Це доводить те, що у молодших 

школярів розвиваються і вдосконалюються всі процеси пам’яті. Це пов’язано із 

успішністю навчання. З віком в учнів зростає роль та рівень довільності пам’яті, ніж на 

початку навчальної діяльності. 

Отже, у дітей молодше шкільного  віку  потрібно  розвивати  усі  види  пам’яті – 

образну, словесно-логічну, короткочасну, довготривалу  і  оперативну. Потрібно  

звертати  увагу  на  розвиток  вміння керувати  процесами  пам’яті та використовувати 

вправи, які б розвивали психічні процеси у дітей. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассмотрены особенности развития познавательных процессов младших школьников. 

А также представлены результаты и выводы проведенного исследования является изучение 

особенностей развития памяти у младших школьников. Раскрывается сущность таких понятий: 

«познание», «познавательные процессы», «памяти», «младший школьник». 

Ключевые слова: младший школьник, познавательные процессы. 

 

SUMMARY 

 

FEATURES DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

The article deals with the peculiarities of cognitive processes in primary school children. Also, the 

findings and conclusions of the research study of the characteristics of memory in primary school children. The 

essence of concepts "knowledge", "cognitive processes", "memory", "junior student." 

Key words: junior student, cognitive processes. 

 

 

 

УДК 159.922.73-057.874 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЕГОЦЕНТРИЗМУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА  
 

ВАРГА В.С., БАСАРАБ Є.В. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розкривається сутність поняття «егоцентризм», визначаються основні напрями 

наукових досліджень цього феномену. Прослідковується важливість правильної і своєчасної корекції, 

вивчення чинників, що провокують високий рівень егоцентризму у молодших школярів. Розпочаті спроби 

виділити й описати причини високого рівня егоцентризму, що призводять до порушень у системі 

міжособистісних відносин з однолітками. 

Ключові слова: егоцентризм, молодший шкільний вік, егоїзм, самооцінка. 

 

Зміни у соціально-політичному та економічному житті нашої країни 

безпосередньо позначаються не тільки на окремій особистості, але й впливають на її 

взаємодію з іншими людьми. Взаємодія, як процес взаємовпливу суб’єктів, вимагає від 

людини уміння координувати свою точку зору, свої вчинки з іншими людьми, уміння 

стати на їх місце, змінити свою пізнавальну позицію. Ці вміння мають формуватися 

уже на ранніх етапах онтогенетичного розвитку людини. У Державному стандарті 

початкової загальної освіти наголошується, що «функціональною підготовкою за роки 

початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування 

і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань». 

Ефективному спілкуванню та співпраці з іншими людьми може перешкоджати 

егоцентрична спрямованість особистості, яка є віковою особливістю дітей 

дошкільного віку, хоча яскраво проявляється і у молодших школярів, а це зумовлює 

конфлікти, суперечки та непорозуміння між однолітками в процесі спілкування та 

спільної діяльності.  

Дослідження егоцентризму продиктовано потребами оздоровлення 

поведінки учнів, оскільки врівноваженому поводженню учня заважає насамперед 

особистісна тривожність, егоцентричність, напруженість, емоційність, що викликає 

різний рівень ситуативної тривожності, хвилювання, зниження розумової 

продуктивності в цілому.  

Егоцентризм пов'язаний із егоцентричною позицією, яка сприяє 

автономізації особистості, віддаленню самої себе у самосвідомості і в реальних 

стосунках від інших людей. Така автономізація є дуже своєрідним способом 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

87 

реалізації егоцентричних потреб, до яких відносять потреби: в успіху, у співчутті, в 

опіці, у спілкуванні та емоційних контактах, у самоствердженні, у захисті «Я».  

Об’єкти та методи дослідження 

Егоцентризм як психологічне явище є предметом дослідження багатьох 

зарубіжних і вітчизняних вчених. Поняття «егоцентризм» більшість науковців 

використовують для позначення вікових особливостей психічного розвитку 

(Е. Блейлер, Ж. Годфруа, О. Запорожець, І. Каган, Г. Крайг, Б. Пєтров, Ж. Піаже, 

М. Станкін, С. Степанов, Г. Цукерман та ін.). Значна частина наукових праць 

присвячена егоцентризму дитячого мислення і мовлення (К. Бенсон, Л. Венгер, 

Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, Н. Мізіна Л.Обухова, Ж. Піаже, 

Л. Фрідман, Г. Цукерман та ін.). Як властивість особистості егоцентризм 

досліджували Б. Братусь, Т. Пашукова, К. Платонов, Х. Шрьодер. Проблема 

егоцентризму досліджуються і в українській психолого-педагогічній науці (А. Богуш, 

І. Вєтров, Є. Гейко, Т. Гура, О. Мельничук, Є. Чорний, Н. Шевченко) [1]. 

Поняття егоцентризму сформульовано в роботах Ж. Піаже, який описав 

проблему як певну інтелектуальну позицію по відношенню до світу, що розвивається в 

міру процесу пізнання дитиною себе і навколишнього в динаміці власного розвитку, 

нерозривно пов'язаного з зовнішніми змінами і впливами. 

У вітчизняній психології егоцентризм трактується як соціально-психологічне 

явище, яке виступає механізмом спільної діяльності та спілкування людей. У цьому 

значенні егоцентризм розглядається як спрямованість особистості на саму себе, свій 

внутрішній світ. Егоцентрично зорієнтована особистість вимагає, щоб оточуючі люди, 

а не вона особисто, задовольняли всі її бажання, враховували її думки і наміри. Така 

спрямованість заважає адекватно розуміти партнерів по взаємодії. Протилежною 

егоцентричній спрямованості є децентрована спрямованість, яка передбачає 

врахування точок зору інших людей, їх намірів [2]. Тому існує думка (Д. Ельконін, 

Ж. Піаже, Х. Шрьодер), що ефективна міжособистісна взаємодія, яка ґрунтується на 

розумінні партнерів, залежить від розвитку механізму децентрації. Досить часто 

поняття «егоцентризм» пов’язують та ототожнюють з поняттям «егоїзм». Проте 

теоретичний аналіз літературних джерел свідчить про хибність такої думки. 

Егоцентризм – нездатність суб’єкта, зосередженого на своїх інтересах, врахувати 

думку, потреби, погляди, плани інших людей і координувати їх зі своїми власними. 

Егоїзм означає переважання в світогляді людини своєкорисливих інтересів, які 

проявляються в корисливій поведінці всупереч інтересам інших людей [3]. 

Егоцентризм відрізняється від егоїзму, що представляє собою, перш за все 

моральну ціннісну орієнтацію особистості і проявляється в корисливій поведінці 

всупереч інтересам інших людей. Егоїст може усвідомлювати цілі і цінності 

оточуючих, але навмисно нехтує ними; таким чином, він може і не бути 

егоцентричним. Егоцентрик ж може вести себе як егоїст, але не обов'язково тому, що 

він протиставляє свої інтереси інтересам іншого, а тому, що чужу позицію він не 

сприймає, будучи цілком сконцентрованим, на власних інтересах [4]. 

 Справа навіть не в тому, що егоїст ізолюється від світу, як міркують деякі. 

Навпаки, егоїст чудово бачить все розмаїття життя. Справа в тому, що це 

різноманітність його не цікавить, так само як не цікавить і те, що може статися з 

іншими людьми, якщо він задоволений собою і його бажання і вимоги 

задовольняються. Крім того що він егоцентрист, він до того ж стає холодним і 

байдужим до всього іншого, йому все рівно на інших людей і вже не досить того, що 

він є центром уваги. Будучи повністю поглиненим тією спотвореною формою любові, 

яку він відчуває до самого себе, він не поважає і не в змозі цінувати навіть цю увагу. 
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Егоїст проявляє одночасно і ревнощі егоцентризму, і повну нездатність до любові, яка 

вже стала основною рисою його особистості [5]. 

У процесі дослідження особливостей егоцентризму молодших школярів 

використовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження: 

теоретичний аналіз і систематизація наукових літературних джерел з проблеми 

дослідження; спостереження; бесіда; психодіагностичні методи (тести). Для 

визначення рівня самовідношення – «Методика визначення емоційного рівня 

самооцінки» А. В. Захарова; для визначення рівня егоцентричної спрямованості 

особистості – методика «Егоцентричний Асоціативний Тест» (ЕАТ) Т.Сцустрової; для 

з’ясування особливостей сімейних взаємин у сприйняті дитини – «Малюнок сім’ї». 

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у тому, що визначені 

та систематизовані методи дослідження егоцентризму молодшого школяра, які можуть 

бути використані практичними психологами, соціальними працівниками, класними 

керівниками та вчителями для розробки корекційних програм або для подальшого 

дослідження цієї проблеми.  

Постановка задачі 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та практичне дослідження 

психологічних особливостей  егоцентризму молодших школярів. Досягнення мети 

вимагало розв’язання таких завдань: 

1. Визначити теоретичні засади дослідження проблеми егоцентризму. 

2. Проаналізувати причини виникнення егоцентризму. 

3. Емпірично дослідити егоцентризм молодшого школяра. 

Об’єкт дослідження – егоцентризм молодшого школяра. Предмет дослідження – 

психологічні особливості егоцентризму молодшого школяра. 

Результати та їх обговорення 

Програма емпіричного дослідження включала вивчення низки показників: 

визначення рівня егоцентризму, впливу сім’ї на його становлення, залежності з 

самооцінкою та відношення досліджуваних до осіб найблищого оточення. 

У дослідженні взяли участь учні четвертого класу Мукачівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  № 4 у кількості 25 осіб. Школа спеціалізована 

за напрямками поглибленого вивчення іноземних мов: англійської та німецької. 

Молодші школярі, які брали участь у дослідженні, відзначались неоднорідністю 

за успішністю, поведінковими реакціями, швидкістю виконання поставлених завдань. 

Аналіз результатів дослідження рівня егоцентризму учнів четвертого класу у 

складі 25 осіб, за егоцентричним асоціативним тестом Т. Сцустрової, дав можливість 

виділити три групи дітей. Це, зокрема, такі групи: а) діти з  високим рівнем 

егоцентризму; б) діти з середнім рівнем егоцентризму; в) діти з низьким рівнем 

егоцентризму. 

За результатами обробки отриманих відповідей отримано такі дані:  більша 

частина учнів четвертого класу має високий рівень егоцентризму, що виявлено у 

52,00% школярів, що свідчить про їх невміння і небажання орієнтуватися на думку 

оточуючих людей. Середній рівень егоцентризму семантичної сфери свідомості 

виявлено у 40,00%, тобто вони не є звернутими лише на власне ―Я‖. Низький рівень 

егоцентризму продемонструвало 8,00% досліджуваних четвертого класу, що складає в 

цілому двоє учнів, це вказує на відсутність у них власної позиції та невміння її 

відстоювати. Результати представлено графічно за допомогою діаграми (див. рис.1). 
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Рис. 1 Рівні егоцентризму молодших школярів 

Аналізуючи результати проведеного діагностичного дослідження за методикою 

визначення емоційного рівня самооцінки, автора А. В. Захарова, можна зазначити, що 

високий рівень егоцентризму притаманний 56% учнів, а іншим 44% властивий середній 

рівень, що проілюстровано у Рис. 2. 

Рис. 2 Рівні егоцентризму за методикою А. В. Захарова 

Згідно даної методики можна сказати, що 72% учнів у четвертому класі 

вважають себе унікальними, а от 27% визнають власну схожість з іншими. За 

результатами виявлено у 28% учнів високий рівень самооцінки, середній рівень 

властивий 64%, а низький 8% учнів. Результати представлені графічно у діаграмі 

(Рис.3). 

Рис. 3 Рівні самооцінки 

Високий

56%

Середній

44%

Високий

28%

Середній

64%

Низький

8%



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

90 

У більшої половини діагностованих (80%) за методикою «Малюнок сім’ї» 

виявлено позитивний психологічний клімат в сім’ї. Психологічна дистанція з батьком 

виявлена у 44% робіт, з матір’ю – 32%, з іншими членами родини – 28%, з сиблінгом – 

24%. Лише у 28% проявляється психологічна близькість всіх членів родини. 

Найчастіше конфліктні відносини зустрічаються між сиблінгами, що може бути 

зумовлено конкурентністю за увагу батьків. У 36% виявлено прояви тривожності. 88% 

досліджуваних відчувають нестачу у спілкуванні з сім’єю. 26% проявили низьку 

самооцінку та 36% займають егоцентричну позицію у родині. 

Результати дослідження отримані за допомогою діагностичних методик 

засвідчили те, що егоцентризм є характерною віковою особливістю розвитку 

особистості молодших школярів. Також дало змогу впевнитися в тому, що 

егоцентризм не є безпосередньо залежним від рівня самооцінки та позиції яку займає 

дитина в сім’ї. 

Отже, наше дослідження дало змогу дійти висновку, що на рівень егоцентризму 

впливає велика кількість різнобічних факторів, стиль виховання у сім’ї, позиція дитини 

серед однолітків, вираженість рис характеру та багато інших, які можуть стати 

предметом дослідження у наступних наукових працях. 

Висновки. У роботі представлене теоретичне та емпіричне  дослідження  

проблеми егоцентризму молодшого школяра, що виявляється в розкритті сутності та 

змісту цього явища, характеристиці його проявів  залежно від рівня само прийняття та 

середовища виховання у сім’ї. 

 Розглянуто чинники, які вливають на розвиток учнів молодшого шкільного віку. 

На основі чого можна зробити висновок, що специфіка розвитку молодшого школяра 

полягає в тому, що головні умови онтогенезу психіки: органічне дозрівання індивіда та 

його залучення до людської культури злиті в єдиний процес, а взаємодія цих умов 

здійснюється внаслідок власної активності індивіда. 

Проведене діагностичне дослідження вказує на переважання високого рівня 

егоцентричної спрямованості серед молодших школярів (52%), менш представлений 

середній та низький рівні що підтверджується і в результатах іншої методики, де рівень 

егоцентризму складає 56%. Однак  за результатами методики «Малюнок сім’ї» лише 

36% досліджуваних займають егоцентричну позицію у родині.  

Внаслідок недостатньо розвинутих навичок взаємодії з ровесниками у 

молодших школярів домінує сильний ступінь прояву особистісного егоцентризму. 

Власну позицію вони вважають єдино правильною, намагаються нав’язати її іншим і 

виключають існування інших позицій, що призводить до виникнення непорозумінь та 

конфліктів з однолітками.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми егоцентризму 

молодшого школяра. Його результати можуть стати основою поглибленого вивчення 

явища егоцентризму та особливостей його проявів у навчальній діяльності учнів не 

лише молодшого шкільного віку, але і підліткового та юнацького. На сьогодні 

важливою є розробка нових психодіагностичних методик дослідження егоцентризму, а 

також профілактичних та корекційних методів і прийомів його подолання. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭГОЦЕНТРИЗМА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

В статье раскрывается сущность понятия «эгоцентризм», определяются основные 

направления научных исследований этого феномена. Прослеживается важность правильной и 

своевременной коррекции, изучение факторов, провоцирующих высокий уровень эгоцентризма у 

младших школьников. Предприняты попытки выделить и описать причины высокого уровня 

эгоцентризма, которые приводят к нарушениям в системе межличностных отношений со 

сверстниками. 

Ключевые слова: эгоцентризм, младший школьный возраст, эгоизм, самооценка. 

 

SUMMARY 

 

FEATURES EGOCENTRISM OF YOUNGER SCHOOLBOYS 

The article reveals the essence of the concept of "egocentrism", defines the main directions of scientific 

research of this phenomenon. Traced the importance of proper and timely correction, the study of the factors 

causing a high level of egocentrism in primary school. Attempt to identify and describe the reasons for high 

level of egocentrism, which lead to disturbances in the system of interpersonal relations with peers. 

Key words: egocentrism, primary school age, selfishness, self-esteem. 

 

 

 

УДК 159.942-053.4 
 

ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ У СПІЛКУВАННІ 

ДОШКІЛЬНИКІВ З ОДНОЛІТКАМИ 
 

ЩЕРБАН Т.Д., МУЧИЧКА М. В. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто проблему розвитку емоційної стійкості дошкільників в процесі 

спілкування. А також представлені результати та висновки проведеного дослідження вивчення 

емоційної стійкості у спілкування дошкільників з однолітками. 

Ключові слова:  дошкільний вік, емоційна стійкість, емоції, емоційна сфера. 

 

Проблема вивчення емоційної сфери дітей дошкільного віку  є актуальною, як у 

практичному так i у теоретичному аспектах. Насамперед це пов’язано з 

багатозначністю розуміння терміну «емоційний розвиток». Емоційна сфера дитини 

завжди була в полі особливої уваги психологів, оскільки виховання з необхідністю 

передбачає формування і розвиток дитини певного емоційного ставлення до 

оточуючого світу відповідно до цінностей, норм та ідеалів суспільства. 

Емоційна сфера є важливою складовою  розвитку дошкільників. Емоції дітей  

хоча і яскраві, але дуже ситуативні і нестійкі. Інтенсивний розвиток  особистості 

дошкільника визначає  глибокі зміни в його емоційній сфері. Протягом дошкільного 

дитинства емоції дитини набувають глибину та стійкість. Емоційна стійкість 

формується протягом всього дошкільного дитинства, у міру формування складних 

емоцій і змісту функції емоційного відображення, осмислення та управління 

діяльністю. Всі емоційні процеси стають більш врівноваженими. Емоції впливають на 

характер взаємин дітей, регулюють їх спілкування. Саме емоції, як мотиваційна 

система, є фактором успішності спілкування дошкільників. 
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Проблема емоційного розвитку та емоційної стійкості дітей дошкільного віку, 

на сучасному етапі, все частіше привертає увагу педагогів і психологів. Дана проблема 

досліджувалася багатьма психологами  (Л.С. Виготський, Л. С. Зіньківський,                 

О. В. Запорожець, Л. І. Неверович, В. Т. Кудрявцев, Л. П. Стрєлкова та ін ). Вивченням 

емоційних станів дітей займалися такі відомі психологи, як М. Л. Фігурін,                     

Н. П. Денисова, М. М. Аскаріна, К. Г. Бібанова, які наголошували на важливості 

розвитку емоційної сфери, зокрема на вихованні почуттів з перших років життя 

дитини. 

Разом з тим, проблема емоційної стійкості дітей дошкільного віку потребує 

більш грунтовного теоретичного та прикладного дослідження. Відсутність цілісних 

робіт такого плану і явна актуальність проблеми зумовила об’єкт, предмет 

дослідження.  

Об’єкт та методи дослідження 

Об’єкт дослідження: процес формування емоційної стійкості дошкільників. 

Предмет: психологічні особливості емоційної стійкості дошкільників у 

спілкуванні з однолітками. 

Методи дослідження: теоретичні- аналіз, порівняння, систематизація психолого-

педагогічної літератури, щодо емоційного розвитку дошкільників; емпіричні:  

методики «Емоційна ідентифікація» (Є.І. Ізотова),  «Два будиночки», проективний тест 

дитячої тривожності «Вибери потрібне обличчя» (Р. Тэммл, М. Дорки і В. Амен), 

методика «Рівень вольової регуляції». 

Постановка задачі 
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження 

психологічних особливостей емоційної стійкості дошкільників у спілкуванні з 

однолітками.  

Результати та їх обговорення  

Емоції впливають практично на всі сфери психічного розвитку - регуляцію 

поведінки, оволодіння дитиною засобами та способами взаємодії з іншими людьми, 

поведінка в групі однолітків, освоєння соціального досвіду. Емоції виступають як 

зовнішня ознака внутрішнього стану, показник соціально-психічного благополуччя, 

індикатор особистісного розвитку в дошкільному віці [1].    

 Дошкільний вік характеризується бурхливим розвитком емоційної сфери, яка 

справляє величезний вплив на особистісний розвиток дитини, на оволодіння нею 

різноманітними видами діяльності. Дошкільник не вміє самостійно виражати свої 

почуття, емоційні переживання без спеціальної освіти, так як здатність довільно 

керувати своїми діями і емоціями розвивається протягом усього дошкільного 

дитинства[2].  

З віком дитини спостерігається послідовне ускладнення емоційних механізмів, 

що представляють собою замкнуту структуру. Можна виділити кілька ступенів 

ускладнення емоційного розвитку - емоційні реагування, диференціація і стійкість [3]. 

До важливої групи емоційних явищ дослідники відносять емоційну стійкість, як 

врівноважений, спокійний емоційний стан, здатність зберігати стабільність психічних і 

психомоторних процесів при сильних емоціях (Л.М. Аболін, В.Е. Мільман, Я. 

Рейковский, М.І. Дьяченко, В.А. Пономаренко, О.А. Чернікова та ін.). Я. Рейковский 

визначає емоційну стійкість як здатність емоційно збудженої людини зберігати певну 

спрямованість своїх дій, адекватне функціонування та контроль над вираженням 

емоцій. У даних висловлюваннях за емоційну стійкість по суті приймається здатність 

пригнічувати емоційні реакції, тобто «сила волі», яка  проявляється в терплячості, 

наполегливості, самоконтролі, витримці, що ведуть до стабільності ефективності 

діяльності.  
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Емоційна стійкість розвивається протягом дошкільного дитинства у міру 

формування складних емоцій і змісту функції емоційного відображення. Важливим 

фактором розвитку емоційної стійкості у старших дошкільників є зміст і рівень емоцій, 

почуттів та переживань у спілкуванні з дорослими або однолітками. Взаємини дітей, їх 

характер, спрямованість формують, розвивають і коригують емоційну сферу дитини. 

Особливості емоцій впливають на характер взаємин дітей, регулюють їх спілкування. 

Саме емоції, як мотиваційна система, є фактором успішності спілкування дітей у 

дошкільному віці. Тому незадовільна позиція в групі однолітків переживається дітьми 

дуже гостро і нерідко є причиною афективних реакцій. Незадоволеність потреби  

спілкування з однолітками веде до розвитку підвищеної тривожності, агресивності, 

емоційної нестійкості, почуття невпевненості в собі, закріплення негативних емоцій у 

дошкільників [1]. 

Дослідження проводилось на базі дошкільного навчального закладу №8 міста 

Мукачево, Закарпатської області. Всього дослідженням було охоплено 27 дітей 

старшого дошкільного віку, з них 12 дівчат та 15 хлопчиків віком 5-6 років. 

Рівень розвитку емоційної сфери старших дошкільників визначався  за 

методикою «Емоційна ідентифікація» (О.І. Ізотова). Метою використання в нашому 

дослідженні даної методики є виявлення особливостей ідентифікації емоцій різних 

модальностей у дітей старшого дошкільного віку, індивідуальних особливостей 

емоційного розвитку, виявлення можливості дітей у відтворенні основних емоційних 

станів та їх вербалізації. За даною методикою отримано наступні результати (див. 

таблицю 1.) 

Таблиця 1. 

Показники розвитку емоційної сфери старших дошкільників (за методикою 

«Емоційна ідентифікація» Є.І.Ізотова) 

№ 

п/п 
Показники  емоційного розвитку 

Високий 

рівень (%) 

Середній 

рівень(%) 

Низький 

рівень(%) 

1 
сприйняття експресивних ознак 

(мімічних); 
11 81 8 

2 розуміння емоційного змісту; 74 15 11 

3 ідентифікація емоцій; 18 60 22 

 Значна частина дітей продемонструвала середній рівень сприйняття експресії 

(81%), це ті діти, які нестабільно продемонстрували ознаки емоцій за 4-6 

модальностям, мали 1-2 спроби виконання завдання з використанням змістовної 

допомоги (вербальне пояснення способів виконання, наочний показ).74 % 

досліджуваних мають високий рівень розуміння емоцій. Ці діти адекватно 

ідентифікують емоційну ситуацію, правильно співвідносять експресивні ознаки емоцій 

в міміці і жестах, фотографії і піктограми, виразно і довільно відтворюють емоції, їх 

мімічні прояви локалізовані вірно. Високий рівень ідентифікації емоцій 

продемонстрували 60% дітей з усієї досліджуваної вибірки. Такі дошкільники 

правильно ідентифікували емоції, правильно співвідносили схематичне зображення 

емоцій з фотографічним. Адекватно впізнали та вербалізували емоційні стани по 

експресивному комплексу (фотографії) 6 модальностей без використання допомоги. 

Для більш кращого наочного сприймання показників розвитку емоційної сфери  

старших дошкільників результати представлені на рисунку 1. 
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Рис.1 показників розвитку емоційної сфери старших дошкільників 

 

Аналіз  результатів дослідження міжособистісних відносин у дитячому 

колективі  за методикою  «Два будиночки»  довів, що серед досліджуваної групи  

дошкільників переважають  ті, з ким однолітки залюбки спілкуються —  70%. Ці діти 

зазвичай рухливі, достатньо товаристські, з іншими дітьми не конфліктують, віддають 

перевагу іграм і спілкуванню з однолітками. У своїй маленькій групі можуть виступати 

лідерами. Статус «Зірка» у групі отримали 19% дітей, вони зовні привабливі, впевнені 

в собі, мають авторитет серед однолітків, завжди лідирують в іграх, з ними охоче 

прагнуть дружити інші діти. «Ізольованими» серед однолітків виявилось 11% дітей 

старшого дошкільного віку, для цих дітей характерна пасивність їх не помічають 

однолітки, вони прагнуть до конфліктів з однолітками. Найчастіше такий статус в групі 

отримують діти, які часто хворіють або ті, хто недавно прибув у групу. Результати, 

отримані за методикою дослідження міжособистісних відносин у дитячому колективі  

за методикою  «Два будиночки»   для кращого їх сприйняття, зображені на рис. 2. 

19%

70%

11%
"зірки"

"ті, з якими залюбки 
спілкуються"

"ізольовані"

 
Рис.2 Соціометричний статус старших дошкільників у групі . 

 

Аналіз емоційних станів дошкільника у процесі спілкування з однолітками 

включав в себе оцінку рівня тривожності. Рівень тривожності визначався за 
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проективним тестом дитячої тривожності «Вибери потрібне обличчя» (Р. Тэммл, М. 

Дорки і В. Амен). Результати довели, що для переважної частини досліджуваних 

притаманний високий  (30%) і середній (47%) рівень тривожності у спілкуванні з 

однолітками. Середній рівень тривожності є оптимальним для успішного спілкування 

дошкільнят. Високий рівень тривожності виявили ті діти, які отримали статус 

«Ізольованих» за методикою «Два будиночки». Діти частіше вказували на негативні 

емоційні стани у спільній трудовій та навчальній діяльності. Ситуація гри на самоті 

часто трактувалася дошкільнятами як ігнорування з боку однолітків. 22% дітей 

виявили низький рівень тривожності. Низькі показники тривожності у досліджуваних, 

як правило, носять захисний характер. Дитина відгороджується від неприємностей, 

уникає неприємних переживань. Ці дані представлені на рис. 3. 

 

 
Рис.3 Показники емоційного стану за параметром тривожність 

 

Останньою методикою, яку  проведено  є тест «Рівень вольової регуляції».  

Аналіз  результатів дослідження вольової регуляції дошкільників показав, що в 67% 

досліджуваних спостерігається низький  рівень вольової регуляції, 26% досліджуваних 

дошкільників показали середній рівень вольової регуляції і тільки у 7 % 

спостерігається високий рівень вольової регуляції. У дошкільному віці динаміка 

показників вольової регуляції, як правило, характеризується їх поступовими змінами 

без яскраво виражених протиріч Крім того, становлення вольової регуляції у дітей 

п'яти-шести років сприяє мінімізації симптомів вияву кризи 7-ми років і сформованості 

вміння керувати своєю поведінкою, емоціями ставити перед собою цілі і досягати їх. 

Результати, отримані за методикою вивчення рівня вольової регуляції зображені на 

рис.4 
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Рис.4 Показники рівня вольової регуляції дошкільників. 
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Висновки. Отже,  результати дослідження  стверджують, що емоційна стійкість 

розвивається протягом дошкільного дитинства у міру формування складних емоцій і 

змісту функції емоційного відображення. Емпіричні результати довели, що емоційний 

розвиток старшого дошкільника включає в себе формування і актуалізацію у нього 

уявлень про основні емоції. Про що свідчить високий рівень розуміння емоцій та 

середній рівень ідентифікації емоцій. Також було досліджено, що у розвитку емоційної 

сфери дітей старшого дошкільного віку в процесі спілкування з однолітками наявні 

такі проблеми як: тривожність,  закріплення негативних емоцій. Основним джерелом 

негативних емоційних станів є незадоволеність сформованими відносинами з 

однолітками, почуття недооціненості і відстороненості та низький рівень вольової 

регуляції дошкільників. 
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АННОТИЦИЯ 

 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ОБЩЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ 

 

В статье рассмотрена проблема развития эмоциональной устойчивости дошкольников в 

процессе общения. А также представлены результаты и выводы проведенного исследования является 

изучение эмоциональной устойчивости в общение дошкольников со сверстниками. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, эмоциональная устойчивость, эмоции, эмоциональная 

сфера. 

SUMMARY 

 

EMOTIONAL STABILITY RESEARCH PROBLEMS IN COMMUNICATING WITH PEERS 

PRESCHOOLERS 

In the article the problem of emotional stability preschoolers in the communication process. Also, the 

findings and conclusions of the research study of emotional stability in preschoolers communication with peers. 

Кеу words: preschool age, emotional stability, emotions, emotional sphere. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РОЗЛУЧЕННЯ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ДИТИНИ 
 

ВАРГА В.С., МАРКОВИЧ А. М. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розкрито особливості впливу розлучення батьків на психічний стан молодшого 

школяра, представлено низку психологічних змін у їх психічному стані, що виявлені на основі емпіричних 

досліджень.  

Ключові слова: сім‟я, розлучення, психіка, психічний розвиток дитини, неповна сім‟я. 
 

Постановка проблеми.  

Усі людські проблеми починаються і закінчуються у сім'ї. Сім'я – це основа 

збереження культури, етичних норм, традицій народу, основа соціальної естафети 
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суспільства, основа виживання суспільства та окремої особистості, всебічної підтримки 

людини. У всі часи головні функції сім'ї об'єднувалися навколо однієї – виховання 

дітей. Сім'я репрезентує суспільство в цілому, є його мініатюрним відображенням. У 

ній здійснюється соціалізація людини. Досвід, якого людина набуває у сім'ї, визначає її 

індивідуальну поведінку, створює внутрішню конструкцію реальності, на основі якої 

особистість сприймає навколишнє середовище. Частота розлучень в усьому світі, в 

тому числі і в нашій країні, досягає високого рівня і продовжує збільшуватися, що 

спричиняє серйозну занепокоєність громадськості і останнім часом є предметом 

досліджень (С.Т. Агарков, 2004; Г.Ф. Келлі, 2000). Щороку внаслідок розлучень 

додається дуже багато неповних сімей, де дитина буде виховуватися одним з батьків.  

Негативний вплив розлучень на морально-психологічний розвиток дітей, 

безсумнівний. У результаті дитина отримує одностороннє виховання і у неї  може 

скластися спотворене ставлення до шлюбу та сім'ї. Зростання сирітства за живого 

батька збільшує ймовірність девіантної поведінки серед багатьох дітей. Розлучення 

створює травмуючі ситуації, які викликають нервово — психологічні розлади, як в 

батьків, так і в дитини. Сім’я, її стабільність та гармонійність функціонування є 

важливою умовою психічного здоров’я кожної людини. Особливого значення 

психологічний клімат у родині, характер батьківсько-дитячих взаємин набуває у 

процесі розвитку та становлення особистості дитини. Розлучення призводить до 

трансформації сім’ї і, як наслідок, негативно позначається на життєдіяльності дитини.   

Об’єкти та методи досліджень.  

У словнику Ожегова С.І., Шведовой Н.Ю. «розлучення» має низку значень, одне 

з яких «розірвання шлюбу» [8]. 

Курбатов В.І. дає таке визначення: «розлучення — це фінал тривалої 

дезорганізації подружнього життя, хронічних сварок і збройних конфліктів, 

нагромаджених образ та непорозумінь» [7]. 

Олифирович Н.І. вказує, що розлучення - це розрив подружніх взаємин у його 

юридичному, економічному просторі і психологічному аспектах, наслідком чого стає 

реорганізація сімейної системи. Кризисний характер даної події (навіть якщо 

розлучення здійснюється з дозволу обох партнерів) обумовлений тривалістю і 

хворобливістю переживань членів сім'ї та його дестабілізуючим впливом на всю 

сімейну систему. Навіть за тривалий час після припинення відносин зберігаються 

психологічні наслідки розлучення (зазвичай, актуалізуються у зв'язку з синдромом 

річниці) [9]. 

Розлучення – це криза, яка зачіпає всю сімейну систему і тяжко переживається 

як подружжям,так і дітьми. Реакція дітей на розлучення багато в чому визначається 

віком. Неповна сім’я – це сім’я, в якій діти проживають з одним із батьків. Неповна 

родина утворюється внаслідок розлучення, смерті одного з батьків. За офіційними 

даними Міністерства праці та соціальної політики України, кожна сьома дитина 

виховується без батька. 

Трубавіна І. розглядає неповну родину як родину, яка характеризується 

специфічною формою інституювання, порушенням внутрішньої структури та 

деформацією подружніх та батьківських аспектів [9].  

Розлучення, на думку В.О.Сисенко, – це стресова ситуація, яка загрожує 

душевній рівновазі одного або двох партнерів, і особливо дітей. Ситуація розлучення в 

сім’ї наносить велику шкоду психічному здоров’ю дитини, для якої немає і не може 

бути прийнятним розлучення ні з батьком, ні з матір’ю. Особливо хворобливо 

реагують на розлучення 7-12-річні діти і, передусім хлопчики особливо гостро 

переживають розлучення з батьком у віці від 2 до п’яти років [8]. 
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Самоукіна Н.В. зазначає, що дуже страждають після розлучення діти. Як 

зазвичай дитина сприймає ситуацію розлучення сім`ї так, що це саме від неї пішов 

один з членів сім`ї. В деяких випадках, особливо в підлітковому віці, дитина говорить 

про те, що батьки зрадили її , покинувши сім`ю. В підсвідомості дитини формується 

відношення до самого себе, як до такої людини, яку покидають, що надалі може 

проявитися в невпевненості, заниженій самооцінці. Дитина починає сприймати 

відношення між людьми як ненадійні, нестабільні, ті які можуть в будь-який момент 

припинитися. Такі переживання не зникають і тоді, коли батьки прагнуть зберегти 

дружні відносини [6]. 

Фігдор Г. говорить, що хоч для більшості дітей розлучення і втрата одного з 

батьків є важкою травмою, дослідження свідчать, що в кінцевому результаті це 

необов`язково призводить їх до довгого емоційного стресу чи непоправних збитків. В 

більшості випадків саме фон, на якому виникає розлучення, впливає на те, як дитина 

приходить в себе після пережитої хворобливої, вкрай важкої події [10]. 

Наріцин М.М. зазначає, що розлучення є травмою для дитини, але ще більша 

травма – спостерігати, як сваряться і віддаляються один від одного ті люди, які вони 

вважали єдиним і неділимим цілим. Дитині шкодить, як відкриті бійки між батьками, 

так мовчазна напруга між ними [5]. 

Як зазначають Д.Видра, протягом першого року після розлучення батьків, у 

більшості дітей проявляються різні ознаки стресу: злість, незібраність, похмурість - 

основні емоції, які вони зазвичай відчувають в цей період [1]. Дітям дошкільного та 

молодшого шкільного віку, які виховуються у неповних сім’ях, притаманні: 

підвищений рівень тривожності, емоційне відчуження від батька, який не перебуває у 

сім ї (у 78,3% неповних сімей не проживає разом з сім єю батько, у 10,7% – матір; у 

11,0% – обоє батьків, дитину виховує бабуся або, значно рідше, тітка), нижчий рівень 

емоційного благополуччя у сім’ї, порівняно з дітьми цього ж віку з повних сімей [2]. 

На думку М.М. Нариціна, діти можуть злитись на обох батьків за те, що вони не 

зберегли сім`ю. Також можуть звинувачувати себе в тому, що їх погана поведінка 

призвела до розлучення або за те, що нічого не зробили для збереження сім`ї. Дитині 

буває важко подолати чи виразити цю злість. Вона може боятися проявити цю злість до 

одного з батьків, що залишив сім`ю, або може бути залишена поза увагою, позбавлена 

можливості права бачити цю близьку людину [5]. 

В працях М.В.Самоукіної відмічається, що інколи дитяча злість може 

виплеснутися на друзів, вихователів, або виявитися в деструктивній, нестриманій 

поведінці. Сум, пригніченість, стан депресії – майже постійний супутник розлучення. 

Звичайно при такій біді дітям, так само як і дорослим, доводиться проходити важкі 

етапи, пов`язані з розколом сім`ї [6] 

Марова Е. відмічає, що в процесі розлучення та метушні, дитина зазвичай 

почуває себе відкинутою, забутою. Дуже часто батькам буває важко приборкати свої 

почуття, в них залишається мало емоційної енергії, якою вони могли б з ними 

поділитися. Це дуже лякає дитину, вона може чинити відчайдушні зусилля, щоб 

отримати більше уваги до себе [4]. 

Фігдор Г. вважає одним з тяжких негативних наслідків розлучення чи втрати 

для дітей полягає в тому, що батьки, які занурені в свої проблеми, часто не залишається 

для них емоційної енергії. Дитині може здатися, що вона покинута обома батьками, а 

не тільки тим з них, який пішов сім`ї. Крім того в батька чи матері, які залишилися з 

дитиною, в деяких випадках, необхідно знайти додаткову роботу, в результаті, в них не 

залишається часу і сил для дитини [10].  Розлучення, особливо негативно відбивається 

на хлопчиках. В цей період всі діти відчувають особливу потребу почувати себе 
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залежними і захищеними: вони потребують ласки, заспокоєння, можуть бути 

плаксивими і „прищепливими‖. Дослідження показують, що дівчаткам легше 

задовольнити свої потреби бути залежними і захищеними, ніж хлопчики. Батьки, 

зазвичай, більш скуті на ласку по відношенню до синів, вони не хочуть зіпсувати своїх 

дітей, проявом свого піклування про них і задовольнити їх потребу в підвищеній увазі 

в цей період. 

Самоукіна М.В. виділяє одним із наслідків стресу після розлучення для дітей - 

порушення їх адаптації до життя. Існують і наслідки, які відбудуться пізніше, ті, що 

стосуються глибоких змін особистості дитини, уявлення про любов і вірність, про те, 

якою має бути родина. За результатом довготривалих психологічних досліджень, 

майже половина дітей з розлучених сімей вступають в юність подавленими, 

невпевненими в своїх силах та здібностях [6]. 

Катаєва О. зазначає, якщо розлучення дійсно необхідне батькам, то воно 

необхідно і дитині, оскільки після розлучення з`являється можливість налагодити 

життя кожного з членів сім`ї. Разом з тим, необхідно пам`ятати, що для дитини 

стресові ситуації викликають неприємні наслідки, прояви яких інколи продовжуються 

тривалий час. При різних обставинах (крім тих, коли батьки є джерелом загрози для 

дитини), поведінка дитини змінюється, так як вона міняється у всіх людей, які 

переживають психологічну травму [3]. 

Постановка задачі 

Метою дослідження є теоретично обґрунтувати та практично дослідити 

особливості впливу розлучення на психічний розвиток дітей. Були використані такі 

методики: методика «Казка» Л.Дюсс, методика «Поїзд», і методика «Кінетичний 

малюнок сім’ї». 

Методика «Казка» Л.Дюсс, дає можливість за допомогою різних казок виявити 

відношення дитини до батьків, її залежність від них, чи ревнує вона своїх батьків, 

також допомагає виявити відношення дитини до смерті, до агресивності, почуття 

провини, виявити наявність тривоги і страху. При створенні цієї методики автор 

використовував декілька казок, які дають змогу визначити ставлення дитини до 

батьків, і ставлення батьків до дитини, а також як дитина відноситься до тривоги, 

агресивності, руйнування, почуття провини і самокатування. За даною методикою, ми 

змогли визначити як проявляється страх, тривожність, агресивність, почуття провини, 

ревнощі у різних сім’ях, у розлучених і повних сім’ях. Тому можна сказати, що на 

психічний розвиток дітей, як у повних так і в розлучених сім’ях можуть впливати різні 

фактори, і часті конфлікти в сім’ї, і ставлення членів родини один до одного, і також 

час спілкування дорослих і батьків з дитиною. 

Отже, після співвідношення відповідей, які ми віднесли до норми чи патології, 

ми можемо зробити висновок, що в більшості дітей психологічне здоров’я в нормі, але 

є й такі відповіді, які відносяться до насторожу вальних - це може свідчити про 

прихований емоційно-особистісний неспокій, невпевненість, страх, і тривогу у дітей.  
Результати дослідження позитивного і негативного психічного стану дитини за 

методикою «Поїзд», показав що на позитивний психічний стан, припадає (90%) дітей з 

повних сімей, а з розлучених сімей лише (50%) дітей; 

На негативний психічний стан низького ступеня, припадає (10%) дітей з повних 

сімей, а з розлучених сімей ми бачимо великий відсоток , який становить (40%) 

досліджуваних – це може свідчити про те, що на дітей з розлучених сімей досить 

сильно впливає несприятлива сімейна ситуація, неправильний стиль виховання, часті 

конфлікти в сім’ї, можливо дитина почуває себе винною в тому, що її батьки 

розлучилися; на негативний психічний стан високого ступеня, як ми бачимо припадає 

(0%) дітей з повних сімей, і (10%) досліджуваних з розлучених сімей. У розлученій 
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сім'ї спостерігається стан психічної тривоги і неспокою усіх її членів, порушується 

почуття психічної рівноваги, між дорослими часто виникають гострі суперечки, які 

ускладнюють процес виховання дітей.  

Виходячи з цих даних, ми побудували діаграму, щоб краще побачити 

відмінності психічних станів у дітей з повних і розлучених сімей (Рис.1.). 

 
Рис.1. Ступені психічних станів дітей з повних і розлучених сімей 

Результати одержані за методикою «Кінетичний молюнок сім’ї», який надає 

багату інформацію про суб’єктивно сприйману ситуацію досліджуваної дитини, дає 

нам змогу зробити такі узагальнення:  

 на першому місці стоїть другий симптомокомплекс – «Тривожність», ми 

бачимо найбільше середнє арифметичне серед усіх п’яти симптомокомплексів – це 

(1,46) балів отриманих за даним симптомокомплексом;  

 на другому місці стоїть перший симптомокомплекс  -  «Сприятлива 

сімейна ситуація», ми бачимо трохи нижче середнє арифметичне, на відміну від 

попереднього – це (0,64);  

 на третьому місці стоїть третій симптомокомплекс – «Конфліктність в 

сім’ї», ми бачимо ще нижче середнє арифметичне – це (0,36) балів отриманих за даним 

симптомокомплексом;  

 і вже на останньому місці стоять два симптомокомплеси, які мають 

майже однакове середнє арифметичне – це симптомокомплекс «Ворожість у сімейній 

ситуації» - (0,19), і «Почуття неповноцінності в сімейній ситуації» - (0,17). 

Виходячи з цих даних, ми побудували діаграму, щоб краще побачити, який із 

п’яти симптомокомплексів  досліджувані найбільше виявляють в сім’ях (Рис.2.). 
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Рис.2. Зведені показники симптомокомплексів кінетичного малюнка сім’ї. 

Отже, для того, щоб уявити загальну картину результатів, ми розділили 

випробуваних на 2 групи за отриманими даними. Отже, 45%  припадають на  I 

симптомокомплекс - сприятлива сімейна ситуація, тобто стан у родині дитиною 

визначається як сприятливий. Це група I. II група - це сім'ї, в яких виражена 

тривожність дітей. Вони склали 55% . 

Висновки. Отже, як свідчать результати досліджень, виховуючись в неповних 

сім’ях, дітям властиве почуття страху, відчаю, тривоги, роздратування, 

амбівалентності, невпевненості, безпорадності, наявність комплексів тощо. Для дітей з 

неповних сімей характерні низька самооцінка, високий ступінь імпульсивності, 

закритість, в деякій мірі виявляється агресія по відношенню до тих, що оточують; для 

дітей з повних сімей характерні вища самооцінка, допитливість, прагнення до 

спілкування, лідерства; у неповних сім'ях батьки проявляють над авторитет, 

пригнічують сексуальність і прагнуть прискорити розвиток своєї дитини; у повних 

сім'ях батьки проявляють велику упевненість, стабільність у вихованні дітей, 

покладаючись не тільки на себе, але і на чоловіка. Умови виховання дитини у неповній 

сім’ї, знаходять своє відображення на особливостях її психічного розвитку. 

Спостерігається підвищене почуття агресивності по відношенню до одного із батьків, 

або навпаки, залежність від одного із батьків, що супроводжується змінами у 

соціальному та емоційному розвитку індивіда.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні особливостей  

особистісного розвитку дитини, яка виховувалась в неповній сім’ї, будинку 

інтернатного типу на наявність тенденції до самотності і блокування відносин з 

протилежною статтю. і можливостей їх нівелювання у процесі психокорекції. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

1.Видра Д. Развод: трагедия или надежда? [Текст] / Д. Видра // Дошкольное воспитание. - 1999.- 

№ 3. – С. 86 -92. 

2.Докукіна О.М. Виховна діяльність батьків  Початкова школа / О.М.Докукіна – 1995. - №1. – С. 

53-56. 

3.Катаєва О. Родители и дети в карусели развода [Текст] / О. Катаєва, Л. Бирючкова // Мир 

женщины. – 1998. – № 8.- С.7-13. 

4.Марова Є.С. Когда семья остается неполной [Текст] / Є.С. Марова // Семья и школа. – 1980 – 

№ 2 . – С. 23-25. 

5.Нарицын Н.Н. Ребенок – яблоко развода [Текст] / Н.Н. Нарицын // Дочки-метери. – 1999.- №7. 

- С. 8 – 13. 

6.Самоукина Н.В. Парадоксы семьи и брака. Психологические Записки о любви семьи, детях и 

родителях [Текст] / Н.В. Самоукина – М.: Русская деловая литратура, 1998. – 564 с. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

102 

7.Смирнова Е.О., Собкин В.С., Асадулина О.Э., Новаковская А.А. Специфика эмоционально-

личностной сферы дошкольников, живущих в неполной семье // М., Вопросы психологии. 1999. № 6.  

8.Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы и условия [Текст] / В.А. Сысенко – М., 

1981. – С.67-69. 

9.Трубавіна І.М. Консультування сім’ї [Текст] / І.М. Трубавіна – К.: ДЦССМ,2003. – С.68. 

10.Фигдор Г.А., Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой [Текст] / Г.А. Фигдор. 

– М.: Наука, 1995.- 376 с. 

АННОТАЦИЯ 

 

FEATURES OF DIVORCE TO MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 

В статье раскрыто особенности влияния развода родителей на психическое состояние 

младшего школьника, представлен ряд психологических изменений в их психическом состояние, которые 

выявлены на основе эмпирических исследований. 

Ключевые слова: семья, развод, младшие школьники, конфликты, психика, сихоэмоциональное 

развитие ребѐ нка, неполная сім‟я.  

SUMMARY 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗВОД НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 The article deals with the peculiarities of the impact of parents' divorce on the younger students mental 

condition, a number of psychological changes in their mental state, that are found on the basis of empirical 

research are represented. 

Key words: Family, divorce, younger students, teen conflicts, psyche, psycho-emotional development of 

the child -parent family. 

 

 

 

УДК 159.922.8 

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ  

У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
 

КОРНІЄНКО І. О., ГАЗІЙ Н. В. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглянуто особливості опанувальної у поведінки у підлітковому віці,  проаналізовано 

результати дослідження копінг-поведінки підлітків. Висвітлено головні аспекти та складові копінг-

поведінки. Детально розглянуто та проаналізовано підходи до вивчення опанувальної поведінки та 

копінг стратегій. Встановлено, що в досліджуваних підлітків переважають психологічні захисти 

проекція і раціоналізація незалежно від віку. Виявлено вікові відмінності копінг-поведінки в стресових 

ситуаціях. Констатовано, що учні всіх досліджуваних класів виявляють високий рівень схильності до 

стресу, що є досить проблематичним, оскільки опанувальна поведінка ще повністю несформована, а 

піддаваність стресу велика, і в результаті це може призвести до прояву стресів без приводу, та до 

важкості боротьби з ними. 

Ключові слова: копінг-поведінка, підлітковий вік, копінг-стратегії, стилі копінг-поведінки, 

стрес, конфлікт. 
 

Актуальність і значимість дослідження проблеми формування психологічних 

захистів і копінг - стратегій пов'язана з соціально - політичними змінами в державі і 

суспільстві , які стосуються реформ в освіті, відношення до дітей і впливають на 

процес розвитку особистості та її соціалізації. Особливо важливий цей вплив у 

перехідний період розвитку особистості тобто підлітковий вік. Будь-які зміни, до яких 

не готова особистість ведуть до зростання емоційного дискомфорту, внутрішньої 

напруженості, що проявляється в  поведінці підлітка. У зв'язку, з чим зростає інтерес до 

вивчення формування механізмів психологічних захистів, що сприяють підтриманню 

стабільності та емоційного прийняття підлітками себе і свого оточення. 

Об’єкти та методи дослідження 

Метою дослідження постає визначення особливостей копінг-стратегій у 

підлітковому віці. 
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Об’єкт дослідження – копінг-поведінка у підлітковому віці, предмет 

дослідження – стратегії копінг-поведіни підлітків. 

Проблему копінг–стратегій ґрунтовно представлено в працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців. У загально-психологічному аспекті це 

дослідження  І.Анциферової, В.Бодрова, Л.Дикої, Л.Китаєва-Смика, Т.Крюкової, 

А.Леонової, В.Марішука, В.Медведєвої, С.Нартова - Бочавер, К.Судакова і ряд інших 

дослідників. Вони розуміють "копінг- поведінку", як індивідуальний спосіб взаємодії 

особистості з важкою, кризовою, стресовою ситуацією. 

Методами дослідження виступають аналіз і синтез наукових джерел, а також для 

дослідження опанувальної поведінки було використано ряд психологічних методик: 

- Методика "Індекс життєвого стилю" Плутчика-Келлермана-Конте. 

- Опитувальник CISS – «Coping Inventory for Stressful Situations» або  

«Копінг-поведінка у стресових ситуаціях», N.Endler, J.Parker, (адаптація і апробація 

Т.Л.Крюкової і М.В.Сапроновської ) [1]; 

- Схильність до стресу (Дженкенсона, модифікація Фрідмана і Розенмана) 

- Методика К.Томаса діагностики схильності особистості до конфліктної 

поведінки, адаптація Н.В.Гришиної. 

- опитувальник SACS – «The Strategic Approach to Coping Scale» або 

«Стратегії подолання стресових ситуацій» С.Хобфолл (адаптація Н.Є.Водопьянової і 

Є.С.Старченкової). У подальшому будемо використовувати скорочення «СПСС» [2]; 

- опитувальник WCQ  «Ways of Coping Questionnaire» або «Опитувальник 

способів опанування», С.Фолкман, Р.Лазарус, (адаптація і апробація Т.Л.Крюкової). 

[1]. 

У дослідженні взяло участь 100 учнів загальноосвітньої школи, а саме учні  8-го, 

9-го, 10-го і 11-го класів, з кожного класу по 25 учнів. 

Постановка задачі 

Підлітковий вік має важливе значення у розвитку та становленні особистості 

людини. У цей період значно розширюється обсяг діяльності дитини, змінюється його 

характер, в структурі особистості відбуваються відчутні зміни, 

зумовлені перебудовою раніше сформованих структур і виникненням нових утворень, 

закладаються основи свідомої поведінки, вимальовується загальна спрямованість у 

формуванні моральних уявлень і установок. І все це відбувається на тлі суперечностей 

фізіологічного і психічного розвитку підлітка, на тлі його духовного становлення. 

Звідси підлітковий вік характеризується фахівцями якперехідний, складний, важкий, 

критичний. В це період важливим є формування конструктивних механізмів захисту, і 

копінг-стратегій. Тому важливим завданням є дослідити та проаналізувати копінг-

поведінку підлітка. 

Результати та їх обговорення 

Механізми копінг - поведінки розглядаються як найважливіші форми 

адаптаційних процесів реагування індивідів на стресові ситуації. Ослаблення 

психічного дискомфорту здійснюється в рамках неусвідомленої діяльності психіки з 

допомогою механізму психологічних захистів. Копінг - поведінка використовується як 

стратегія дій особистості, спрямованої на усунення ситуації психологічної загрози. 

Дослідження копінг-поведінки є однією з актуальних проблем при розгляді адаптивних 

можливостей особистості. Проблему нашого дослідження визначено необхідністю 

адекватного розуміння й осмислення поведінки людини в ситуаціях, де ускладнюється 

задоволення актуальних потреб індивіда. 

Вивчення особливостей копінг – стратегій підлітків дає можливість виявити 

основні види захисних механізмів, що використовуються ними, фактори і чинники 

порушення іх поведінки. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Підлітковий вік - це вік серйозної кризи, що зачіпає і фізіологічне, і психічне 

здоров'я дитини. Криза ця безпосередньо пов'язана з періодом статевого дозрівання. У 

цей період не тільки відбувається корінна перебудова раніше сформованих 

психологічних структур, але й виникають нові утворення, закладаються основи 

свідомої поведінки. Для цього складного етапу показовими є негативні прояви дитини, 

дисгармонійність в будові особистості, протестуючий характер поведінки по 

відношенню до дорослих, а також агресивність, підвищена тривожність, жорстокість. 

Тобто в підлітковому віці в силу складності і суперечливості особливостей зростаючих 

людей, внутрішніх і зовнішніх умов їхнього розвитку можуть виникати ситуації, які 

порушують нормальний хід особистісного становлення, створюючи об'єктивні 

передумови для виникнення внутрішньої необхідності підлітка у психологічному 

самозахисті. Кожна людина є мішенню впливу не тільки внутрішньоособистісних 

проблем, але й безлічі інших людей, які оточують її. З іншого боку, кожен має 

можливості не тільки впливати, але і протистояти чужому впливу, тому успіх впливу 

став набагато більшою мірою залежати від індивідуальних психологічних можливостей 

тих, хто впливає, і тих, хто відчуває вплив. Міжособистісна взаємодія, спілкування в 

підлітковому віці є провідною діяльністю, а криза цього віку пов’язана з 

комунікативними протиріччями. Емоційні труднощі, пов’язані з труднощами 

соціальної адаптації, вимагають своєчасної корекції. Досвід соціальної взаємодії 

підліток здобуває в групі однолітків як своєрідної моделі суспільства. Цей процес може 

протікати з різним ступенем успішності. Статус підлітка в колективі справляє сильний 

вплив на його поведінку та самосвідомість. Підліток з метою подолання дискомфорту, 

проблем і стресів, що наповнюють його життя, використовує самі різні самозахисні 

стратегії. Як і в дорослих, вони проявляються переважно в поведінковій, емоційній та 

пізнавальній (інтелектуальній) сферах функціонування особистості. Але є суттєва 

різниця в прояві самозахисних стратегій у дорослих і в дітей. Так, В.В. Лебединський 

1985 вказує, що віковою нормою для підлітка дванадцяти років є емоційний рівень 

реагування на «шкідливості» життя. Разом з тим, фахівці, відзначають, що не стільки 

емоційні, скільки проблемно-орієнтовані, конструктивні способи психологічного 

самозахисту дозволяють долати різні шкільні та життєві труднощі, забезпечуючи 

успішність підлітків. Виходячи з аналізу наукової літератури, встановлено, що рівень 

успішності людини детермінується багатьма складовими. В тому числі представлені 

індивідуально-психологічні особливості особистості, розвиток її афективно- вольової 

сфери, пізнавальних здібностей, рівень розвитку самосвідомості, ставлення до себе, 

рівень домагань, мотивація досягнень, інтернальність локусу контролю, система 

ціннісних орієнтацій, комунікативних навичок та інше.  

   Більшість дослідників копінг-стратегій поділяють їх на активні та пасивні. До 

активних стратегій відносять стратегію ―вирішення проблем‖, як базову копінг-

стратегію. Вона містить усі варіанти поведінки людини, спрямовані на вирішення 

проблемної чи стресової ситуації, а також стратегію ―пошук соціальної підтримки‖, 

спрямовану на одержання соціальної підтримки від середовища. Пасивна копінг-

поведінка забезпечує використання варіантів поведінки, що містять базову копінг-

стратегію ―уникання‖, водночас необхідно враховувати, як свідчать результати деяких 

досліджень, що певні форми уникання можуть мати й активний характер. 

У цілому до базових копінг-стратегій науковці та практики відносять стратегії 

―вирішення проблем‖, ―пошук соціальної підтримки‖ й ―уникання‖ і наділяють їх 

такими характеристиками: 

1. Стратегія вирішення проблем - це активна поведінкова стратегія, 

застосовуючи яку людина прагне використовувати особистісні ресурси для пошуку 

можливих способів ефективного вирішення проблеми. 
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2. Стратегія пошуку соціальної підтримки - це активна поведінкова стратегія, 

застосовуючи яку людина для ефективного вирішення проблеми звертається по 

допомогу і підтримку до оточуючого її середовища: сім'ї, друзів. 

3. Стратегія уникання - це поведінкова стратегія, застосовуючи яку, людина 

прагне уникнути контакту з оточуючим світом, витісняє необхідність розв'язання 

проблеми. 

До способів уникання можна віднести відхід в хворобу, активізацію вживання 

алкоголю, наркотиків, варіантом активного способу уникання - суїцид. Стратегія 

уникання - одна з провідних поведінкових стратегій, яка сприяє формуванню 

дезадаптивної, псевдодолаючої поведінки. Використання цієї стратегії обумовлене 

недостатнім рівнем особистісних копінг-ресурсів і навичок активного розв'язання 

життєвих проблем. Стратегія уникання може носити адекватний або неадекватний 

характер залежно від конкретної стресової ситуації, віку і стану ресурсної системи 

індивіда. 

Найбільш ефективним є ситуативне використання всіх трьох поведінкових 

стратегій. У деяких випадках людина може самостійно подолати труднощі, що 

виникли, в інших випадках їй потрібна підтримка оточуючих, у третіх - вона може 

просто уникнути зіткнення з проблемною ситуацією, наперед оцінивши негативні 

наслідки такого зіткнення. 

Аналізуючи результати дослідження слід сказати, що результати окремо взятих 

вікових груп тобто учнів віком 14, 15, 16, 17 років відрізняються. 

Розглядаючи методику «Індекс життєвого стилю», яка допомагає діагностувати 

8 базисних психологічних захистів, що допомагають людині звести до мінімуму 

негативні або травмуючі особистісні переживання, слід сказати що у всіх 

досліджуваних незалежно від віку і класу переважають психологічні захисти:  

- проекція в основі якої лежить процес, за допомогою якого 

неусвідомлювані і неприйнятні для особистості почуття і думки локалізуються зовні, 

приписуються іншим людям і таким чином стають ніби вторинними. В  учнів восьмих 

класів (21% учнів від всієї кількості), в учнів дев’ятих класів (19%), в учнів десятих 

класів (17%), в учнів одинадцятих класів  (22%). 

- раціоналізація що полягає в тому, що особистість присікає переживання, 

викликані неприємною або суб'єктивно неприйнятною ситуацією за допомогою 

логічних установок і маніпуляцій навіть за наявності переконливих доказів на користь 

протилежного. В  учні восьмих класів (14%), в учнів дев’ятих класів (15%), в учнів 

десятих класів (17%), в учнів одинадцятих класів  (14%). 

Останнє місце в учнів восьмого і дев’ятого  класів посіли психологічні захисти 

витіснення ( в учнів восьмого класу – 6%, дев’ятого - 6%) і заміна ( в учнів восьмого 

класу – 10%, дев’ятого - 8%), в учнів десятих і одинадцятих класів ці механізми також 

посідають останнє місце, що може бути зумовлене тим, що учасники дослідження 

навчаються у старших, випускних класах, і мають однакові мотиви, бажання, погляди, 

цінності. 

Методика «Копінг-поведінка в стресових ситуаціях» вказує на те, що в 

стресових ситуаціях у учнів десятих і одинадцятих класів переважає копінг-поведінка 

орієнтована на вирішення завдань (23% в одинадцятикласників і 24% у 

десятикласників), а в учнів восьмих і дев’ятих класів копінг-поведінка орієнтована на 

уникнення (28%  в учнів дев’ятих класів, і 27% в учнів восьмих класів), що 

пояснюється тим, що учні старших класів є більш дорослими і відповідальнішими, і в 

стресових ситуаціях головним є вирішення завдань, а учні молодших класів тобто 

восьмих і дев’ятих класів  є легковажнішими і тому не прагнуть вирішувати завдання, а 

надають перевагу уникненню. Питання про динаміку копінга безпосередньо пов'язане з 
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проблемою прогнозу тієї чи іншої поведінки людини в стресовій ситуації.  Соціальний 

контекст копінга, а саме специфіка і особливості події, з якими взаємодіє людина в 

процесі подолання, здатні впливати на процес опанування.  

Результати методики «Схильність до стрессу» (Дженкенсона, модифікація 

Фрідмана і Розенмана) свідчать про те, що більшість школярів мають високу 

піддаваність стресу, а саме найбільш схильними до стресу є учні 10- х класів 88% 

учнів, наступними є учні 8 –х класів – 76%, в учнів 9-х класів схильними до стресу є 

72% учнів, а в одинадцятокласників схильними до стресу є 64% учнів, це може 

пояснюватися тим, що у підлітковий період юні хлопці та дівчата особливо вразливі. 

Трапляється, що зриви відбуваються з найменшого приводу, постійно напружені нерви, 

а управління власними емоціями і поведінкою стає неможливим. Найменше 

непорозуміння, невелика проблемка - і підліток перетворюється на вулкан, 

спопеляючий на своєму шляху і батьків, і вчителів, і однокласників. Причини стресу у 

дітей в підлітковому віці настільки різноманітні, що перерахувати їх усі неможливо. 

Прихована або відкрита образа, серйозні неприємності, критичні ситуації  

(і реальні, і надумані), виявлена по відношенню до підлітка насильство в будь-якій його 

формі - все це в підлітковому віці може викликати стрес. Якщо доросла людина зі 

зрілою нервовою системою це переживає спокійно, то у дитини з'являється внутрішня 

паніка чи депресія, що викликають психологічні травми.  

Звертаючись до результатів діагностики схильності особистості до конфліктної 

поведінки можна зазначити що з віком в учнів змінюється стиль поведінки в 

конфліктних ситуаціях,  учні старших класів (11-х) схильні до суперництва (40% учнів) 

як прагнення домогтися задоволення своїх інтересів на шкоду іншому; учні 10-х класів 

– до пристосування (30% учнів) що означає, навпаки, принесення в жертву власних 

інтересів; учні 9-х класів – до компромісу (23% учнів) - як угоди між учасниками 

конфлікту, досягнутої шляхом взаємних поступок;  учні 8-х класів – до уникнення 

(23% учнів) для якого характерно як відсутність прагнення до кооперації, так і 

відсутність тенденції до досягнення власних цілей. 

Результати методика «Стратегії подолання стресових ситуацій» свідчать про 

перевагу в учнів 11-х класів асоціальних  та агресивних дій 14% і 13% відповідно, 

проте ці стратегії подолання стресових ситуацій знаходяться на останньому місці в  

учнів 10- х класів. Перше місце посідають стратегії вступ в соціальний контакт (13%) 

та пошук соціальної підтримки (14%), що є характерним і для учнів дев’ятих і восьмих 

класів, але в дев’ятокласників поряд з цими стратегіями перше місце посідає також 

стратегія асоціальних дій (15%) так само як і в учнів одинадцятих класів, а в учнів 8-х 

класів додається стратегія асертивні дії також у 15% від усієї кількості учнів. 

Наступна методика «Опитувальник способів опанування» Лазарус підтверджує 

результати методики «Копінг-поведінка в стресових ситуаціях», оскільки в учнів 11-х, 

9-х і 8-х класів переважає схильні до позитивної переоцінки (18%, 22%, 16% 

відповідно), проте самоконтроль і прийняття відповідальності знижується, а в учнів 10-

х класів навпаки самоконтроль переважає – 22%, а пошук соціальної підтримки і втеча 

знаходяться на останньому місці. 

Висновки. Результати аналізу сучасних наукових підходів свідчать, що 

психічне і фізичне самопочуття залежить від вибору індивідом копінг-стратегії у 

момент зіткнення з психотравмуючою ситуацією. 

 Використання активних поведінкових стратегій подолання стресу і відносно 

низька сприйнятливість до стресових ситуацій сприяють поліпшенню самопочуття. А 

до його погіршення і наростання негативної симптоматики призводять намагання 

уникнути проблеми і застосування пасивних стратегій, спрямованих не на вирішення 

проблеми, а на зменшення емоційної напруги. Вибір ефективних способів опанування 
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зумовлюється єдністю індивідуальних властивостей особистості, ресурсів та 

параметрів ситуації, що вирішується особистістю. 

Показано, що копінг-поведінка учнів 8-х, 9-х класів має такі психологічні 

особливості: висока представленість уникання і соціального відволікання, низький та 

середній рівень вираженості проблемно-орієнтованої та емоційно-орієнтованої копінг-

поведінки. 

Отже важливо сказати, що для підліткового віку важливими копінг-стратегіями є: 

 позитивна переоцінка; 

 асоціальні дії; 

 агресивні дії; 

 пошук соціальної підтримки. 

Копінг-поведінка в старших підлітків орієнтована на вирішення завдання а у 

молодших підліткі спостерігається копінг-поведінка орієнтована на уникнення. Нами 

було виявлено, що у старших підлітків переважають агресивні дії та асоціальні, 

схильність до стресу в таких учнів також висока.  

Проблема агресивності в підлітковому віці пов’язана з двома основними 

факторами, це період статевого дозрівання і фактор переходу від дитинства до 

дорослого життя і в зв’язку з цим цей період супроводжується психоемоційними 

зрушеннями, дуже часто виражається в агресії. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В статье рассмотрены особенности cовладания в поведении в подростковом возрасте, 

проанализированы результаты исследования копинг-поведения подростков. Освещены главные аспекты 

и составляющие копинг-поведения. Выделены важные копинг-стратегии характерны для 

подросткового возраста. Охарактеризованы особенности копинг-поведения в подростковом возрасте. 

Подробно рассмотрены и проанализированы подходы к изучению совладенческого поведения и 

стратегий копинг-поведения. Установлено, что в исследуемых подростков преобладают 

психологические защиты проекция и рационализация независимо от возраста. Выявлено возрастные 

различия копинг-поведения в стрессовых ситуациях. Констатировано, что ученики всех исследуемых 

классов проявляют высокий уровень склонности к стрессу, что довольно проблематично, поскольку 

совладанческое поведение еще полностью не сформирована, а подчинение стрессу большая, и в итоге 

это может привести к проявлению стрессов без повода, и к тяжести борьбы с ними. 

Ключевые слова: копинг-поведение, подростковый возраст, копинг-стратегии, стили копинг-

поведения, стресс, конфликт. 

SUMMARY 

 

FEATURES COPING STRATEGIES BEHAVIOR IN ADOLESCENCE 

In article features opanuvalnoyi in behavior in adolescence, analyzed the results of the study coping 

behavior among adolescents. Deals with the main aspects and components of coping behavior. Considered in 

detail and analyzes approaches to the study of behavior and opanuvalnoyi coping strategies. Found that in the 

studied adolescent psychological defenses dominated projection and rationalization of all ages. Revealed age 

differences coping behavior in stressful situations. It notes that students studied all classes exhibit a high level of 

susceptibility to stress, which is quite problematic as opanuvalna behavior is quite immature and piddavanist 

great stress, and as a result it can lead to the manifestation of stress without cause, and severity to combat them. 

Key-words: coping behavior, adolescence, coping strategies, coping style behavior, stress, conflict. 
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УДК 159.953.5:316.628-057.874 
 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ШКОЛЯРІВ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ 
 

ЮРКОВ О.С., СУВОРОВА Ю.С. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто проблему мотивації навчальної діяльності школярів на різних вікових 

етапах. А також представлені результати та висновки проведеного дослідження вивчення рівня 

мотивації та домінуючих мотивів на різних вікових етапах навчальної діяльності. 

Ключові слова: мотив, мотивація, учбова діяльність, провідна діяльність, вікова динаміка, 

навчальна діяльність, навчання. 
 

Навчання в житті людини є більше ніж просто вид діяльності. Воно має загально 

визначене поняття, а саме набуття і засвоєння нових знань. Якщо подивитись на 

навчання як на процес набуття індивідуального досвіду, то можна сказати, що саме 

мотиви навчання є першими у ієрархії мотивів людини. 

Навчальна діяльність, як і будь-яка інша, активується, спрямовується та 

припиняється мотивацією, яка є її найважливішою складовою. Саме від мотивації 

залежить переважна частина успіхів у навчанні, її становлення з початком навчання 

обумовлює подальший розвиток особистості як частки суспільства. 

Об’єкти та методи дослідження 

У вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі над питаннями 

мотивації навчальної діяльності працювали: М. Алексеева, Л. Божович, О.К. 

Дусавицький, Б. Вайнер, Р. Гін, О. Ковальов, Г. Костюк, О. Леонтьєв, М. Матюхіна, С. 

Рубінштейн, І. Синиця, В. Сухомлинський та інші. Незважаючи на це, проблема 

мотивації учнів потребує подальшого вивчення у зв’язку зі всезростаючими вимогами 

сучасного суспільства до процесу та результатів навчання, новими умовами освітнього 

процесу у школі. 

Структура та сформованість окремих компонентів вікової динаміки навчальної 

діяльності дуже різняться в межах різних вікових періодів. Так, навчання учнів 

молодших класів відрізняється по складу операційного компонента навчальної 

діяльності від учнів середніх та старших класів. 

На початку шкільного навчання провідною є мотивація вступу до школи. 

Мотиви, які спонукають йти дитину до школи не завжди виявляються пізнавальними. 

Про сформованість мотивації до шкільного навчання свідчить ставлення учнів до нього 

як до серйозної суспільно важливої діяльності, а також бажання виконувати всі вимоги 

дорослих, пізнавальний інтерес до навколишньої дійсності, який постійно зростає, 

прагнення навчитися читати і писати та оволодівати новими знаннями і вміннями. 

Особливістю мотивації молодших школярів є їхня готовність беззаперечно 

виконувати всі завдання вчителя. Важливу роль у мотивації відіграють і отримані 

учнями оцінки. Як показують багато численні дослідження, не всі мотиви школярі в 

цьому віці усвідомлюють однаково. До слабоусвідомлюваних належать мотиви 

обов'язку і відповідальності, престижу, хоч саме вони насправді спонукають до 

навчання. Через вікові особливості школярі не здатні довго утримувати енергію 

сформованого наміру, саме тому перед ними потрібно ставити близькі цілі, а не 

віддалені. 

Для молодшого шкільного віку (6—10 років) характерне активне засвоювання 

змісту й загальних способів розв'язування певного класу задач. Навчальні задачі поки 

що ставить, планує й розгортає учитель, а учень у таких умовах опановує під 

керівництвом педагога основи моделювання, засвоює важливі вміння переходити від 
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предмета до моделі й навпаки. У цей час складаються сприятливі психолого-

педагогічні умови для переходу операцій предметних дій у внутрішній план через їх 

мовленнєве усвідомлення. Молодший учень активно опановує найпростіші форми 

самоконтролю: контроль за результатом, або підсумковий контроль та поточний, або 

покроковий. Дія оцінки у цьому віці за традиційних умов навчання є точною копією 

оцінки педагога, її буквальним відтворенням. У результаті цілеспрямованого 

формування, починаючи з 2—3-го класу, можуть бути розвинуті як ретроспективна, 

так і прогностична форми самооцінювання учнів [1, с. 104]. 

Для середнього шкільного віку (11 — 14 років) характерним є опановування 

самостійною постановкою навчальних задач, усвідомлення власної діяльності, її 

компонентів та операцій. При цьому відбувається переважне "згортання" 

(автоматизація) предметних операцій та їх модельно-графічних зображень. Разом з тим 

активно виникають і "розгортаються" моделі, які фіксують особливості власної 

навчальної діяльності підлітка. У цьому віці стає можливим опанування й всіма 

формами самоконтролю (підсумковим, поточним і плануючим), а це, у свою чергу, 

виступає основою формування систем особистісної саморегуляції учня. Закінчується 

формування дії оцінки, яке, зважаючи на провідну роль для підліткового віку 

діяльності спілкування, відбувається особливо ефективно в процесах сумісно 

організованої навчальної діяльності та з використанням у її межах взаємоконтролю й 

взаємооцінювання учнями один одного [1, с. 104]. 

Загалом у підлітковому віці відбувається зниження рівня навчальної мотивацію 

у зв’язку зі зміною провідної діяльності. З’являється потреба у пізнанні себе і 

оцінюванні своєї особистості. 

У зв'язку з необхідністю професійного самовизначення мотиви учіння у 

старшокласників істотно відрізняються від підліткових. З'являється вибіркове 

ставлення до навчальних предметів з погляду їх значущості для майбутньої професії. 

За словами психолога Лідії Божович (1908—1981), якщо підліток розглядає майбутнє з 

позиції теперішнього, то старшокласник оцінює теперішнє з позиції майбутнього. 

Підготовка до оволодіння майбутньою професією стає основним мотивом учіння 

старшокласників. Їхні мотиви, пов'язані з прагненням за допомогою високих оцінок 

завоювати певне становище в класі, стають недієвими. Оцінка втрачає свою 

спонукальну силу і стає критерієм засвоєння знань [1, с. 104]. 

Школярі старшої ланки володіють вмінням самостійно ставити навчальні задачі, 

висувати гіпотези, планувати способи їх розв’язання та доведення. Також у цьому віці 

учні використовують всі види контролю, що допомагає їм перейти до складних форм 

саморегуляції. 

На сьогоднішній день стає актуальним питання про зниження мотивації до 

навчання, інакше кажучи кількість учнів з зовнішньою мотивацією переважає учнів з 

внутрішньою мотивацією. 

Критерієм поділу мотивів на внутрішні і зовнішні є ставлення до навчальної 

діяльності. Якщо мотивом навчання є процес і результат здобування знань чи засобів 

здобуття знань, він є внутрішнім. Якщо навчання є засобом для досягнення іншої мети, 

окрім пізнавальної, то маємо справу із зовнішнім мотивом. 

Внутрішні мотиви виявляються у інтересі до пізнання і до процесу здобування 

знань. Вони надають учневі впевненість у собі, підвищують його самооцінку, 

самоповагу, сприяють виникненню у нього нових позитивних емоцій. Якщо переважає 

внутрішня мотивація, учні краще розв’язують нестандартні завдання оптимальної 

складності. Отже, внутрішня мотивація сприяє емоційному благополуччю, і навпаки – 

емоційне благополуччя викликає почуття впевненості, захищеності, що сприяє 
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переходу зовнішньої мотивації у внутрішню. Домінуючі внутрішні мотиви визначають 

стійкість учбової мотивації, ієрархією її основних підструктур. 

Мотиви, в яких учіння – це засіб для задоволення інших потреб чи досягання 

інших цілей, є зовнішніми. Зовнішні мотиви поділяються на широкі соціальні мотиви 

(обов’язок перед суспільством, батьками; самовизначення, орієнтація на майбутню 

діяльність; самовдосконалення, саморозвиток у процесі навчання); вузькі особистісні 

мотиви  (прагнення до хороших оцінок, до похвали; мотиви лідерства і престижу); 

негативні мотиві (мотиви уникнення неприємностей з боку вчителів, батьків та 

однолітків) [2, с. 11]. 

Говорячи про зовнішні мотиви до учіння, варто ще зазначити, що дані мотиви 

можуть бути досить дієвими чинниками успішності навчання, але вони збіднюють сам 

його процес. Інакше кажучи: розвиток внутрішньої мотивації означає прогрес, а 

розвиток і збільшення зовнішньої мотивації – регрес мотивації учня». 

Водночас, на думку психологів, помилково вважати, що бажаною і 

«правильною» є тільки внутрішня мотивація. На певних етапах зовнішня мотивація 

відіграє позитивну роль. Наприклад, коли людина оволодіває новою для неї, складною 

діяльністю, зовнішня мотивація допомагає створити ситуацію успіху й уникнути 

синдрому навченої безпорадності, набратися сил і позитивного досвіду для переходу 

діяльності з зовнішнього на внутрішню мотивовану. Саме зовнішня мотивація на 

початку діяльності формує її вольовий компонент, бо дозволяє справлятися з 

нецікавою, складною діяльністю, котра не має для людини особистісного смислу. В 

онтогенетичному плані зовнішня мотивація  має значно більшу вагу на початкових 

етапах систематичного навчання і поступово, у міру оволодіння діяльністю, за умови 

правильно організованої навчальної діяльності поступається своїм місцем мотивації 

внутрішній [2, с. 12]. 

Варто згадати, що на формування навчальної мотивації впливають різні умови:  

зміст навчального матеріалу, організація навчальної діяльності, оцінка учбової 

діяльності, стиль педагогічної діяльності вчителя та індивідуальні властивості 

особистості. А в залежності від віку, як вже згадувалось, накладаються свої вікові 

особливості. 

Постановка задачі 

Метою даного дослідження є теоретичний аналіз вікових особливостей 

навчальної мотивації та практична перевірка даного явища. Об’єктом нашого 

дослідження є мотиваційна сфера школярів на різних етапах навчального процесу.  

Результати та їх обговорення 

Для досягнення поставленої мети нами було використано певний діагностичний 

інструментарій, а саме: методики «Оцінка шкільної мотивації учнів початкових класів 

(Н. Г. Лусканова)», «Мотиваційна структура навчальної діяльності школяра  (М. І. 

Алексєєва, М. Т. Дригус)», були проведені з учнями 4 класу, «Методика вивчення 

мотивів навчальної діяльності учнів (Б. Пашнєв)» та «Методика діагностики мотивації 

до успіху (Т. Елерс)» - у 7 і 10 класі, що відповідає вказівкам авторів щодо 

рекомендованого віку досліджуваних.  

Дослідження проводилось з учнями Мукачівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 10. Вибірка досліджуваних становила 58 осіб: 4 клас – 20 учнів,7 клас – 19 

учнів, 10 клас – 19 учнів. Проведене експериментальне дослідження дало змогу 

отримати багатий емпіричний матеріал для подальшого аналізу. 

Треба звернути увагу на те, що учбова діяльність не виникає автоматично, 

спонтанно у своїй структурній повноті. Нова діяльність поступово доповнює вже 

сформовану у дитини. Різні види діяльності взаємопов’язані в єдиному потоці 
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людського життя, тому істинне розуміння учбової діяльності передбачає розкриття її 

взаємозв’язків з грою і працею. 

Адекватними меті дослідження на першому етапі ми обрали дві діагностичні 

методики, що можуть оптимально відобразити особливості учбової мотивації в учнів 

початкових класів, а саме «Оцінка шкільної мотивації учнів початкових класів (Н. Г. 

Лусканова)» та «Мотиваційна структура навчальної діяльності школяра (М. І. 

Алексєєва, М. Т. Дригус)».  

За методикою Н. Г. Лусканової ми змогли визначити рівень шкільної мотивації 

молодших школярів (4 клас). Результати показали, що у 40 % учнів високий рівень 

шкільної адаптації, у 25% учнів наявна хороша шкільна мотивація, у 10% учнів 

середній рівень шкільної адаптації, у 20% учнів низький рівень шкільної адаптації та у 

5 % (1 учень)  наявна шкільна дезадаптація, що відображено в діаграмі (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Показники шкільної мотивації учнів початкових класів 

Отримані результати свідчать, що в цілому ставлення до школи у дітей 

позитивне, в сумі високі результати за даною методикою мають 65% учнів, хоча 

певний відсоток школярів приваблюють позаурочні аспекти навчання – спілкування з 

вчителем та однолітками, позиція школяра, атрибутика шкільного життя. 

Результати дослідження, за методикою М. І. Алексєєвої і  М. Т. Дригус 

«Мотиваційна структура навчальної діяльності школяра», засвідчили наступне: 

переважаючим мотивом у початкових класах є мотив саморозвитку, середнє значення 

якого 7,75; на другому місці знаходиться мотив позиції школяра, середнє значення 

7,65; зважаючи на результати можна припусти, що учні в цьому віці дані мотиви 

ототожнюють; середнє значення 6,9 отримав мотив досягнення; на четвертому місці 

пізнавальний мотив середнє значення якого 6,35, в нашому дослідженні цей мотив 

займає центральне місце. Наступними є зовнішній мотив (сер. знач. 5,65), 

комунікативний мотив (сер. знач. 5,25) та емоційний мотив (сер. знач. 5,4). Узагальнені 

результати даної методики представлені на рис 2. 

На кінець навчання у початковій школі має домінувати внутрішня мотивація, що 

характеризується наявністю пізнавальних потреб та інтересів, але як ми бачимо у 

даному класі цей мотив займає четверте місце, натомість на першому місці є мотив 

саморозвитку, що не є поганим показником. Неприємним фактом є те, що зовнішній 

мотив в мотиваційній структурі навчальної діяльності стоїть вище за комунікативний 
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та емоційний мотиви, але це підтверджує особливості навчальної мотивації в даному 

віці. У школярів переважає спрямованість на зовнішню сторону навчальної діяльності. 

 
Рис. 2. Результати дослідження за методикою М. І. Алексєєвої і  М. Т. 

Дригус 

Другий етап присвячений вивченню навчальної мотивації учнів середніх та 

старших класів. Діагностичні методики проводились з учнями 7 та 10 класу з метою 

порівняння отриманих показників. За методикою Б. Пашнєва ми отримали наступні 

результати: провідним мотивом навчання у 7-му класі є мотив матеріального 

добробуту (серед. знач. 5,11), на другому місці мотив досягнення успіху (серед. знач. 

4,47), на третьому – мотив отримання інформації (серед. знач. 4,00), наступним є 

пізнавальний мотив (серед. знач. 3,84). Як ми можемо помітити у молодших школярів 

даний мотив також знаходиться на четвертому місці. Нижчі показники мають такі 

мотиви, як  соціально орієнтований мотив обов’язку й відповідальності (серед. знач. 

3,79), мотив орієнтації на соціально залежну поведінку (серед. знач. 3,58), мотив 

престижу (серед. знач. 2,11) та мотив зовнішнього примусу, уникнення покарання 

(серед. знач. 1,11). 

Варто згадати, що навчальна діяльність в підлітковому віці не є провідною. У 

школярів цього віку найяскравіше виявляється потреба бути прийнятим (афіліативна 

потреба), але на сьогодні дана потреба ділить своє місце з мотивом матеріального 

добробуту у зв’язку зі зміною цінностей в суспільстві. 

У 10-му класі ситуація дещо схожа, на першому місці мотив матеріального 

добробуту (серед. знач. 5,89), друге місце розділили пізнавальний мотив та мотив 

досягнення успіху (серед. знач. 4,21), на третьому місці соціально орієнтований мотив 

обов’язку й відповідальності (серед. знач. 4,16), мотив отримання інформації на 4-му 

місці (серед. знач. 3,84), п’ята позиція також поділилась між мотивом престижу та 

мотивом орієнтації на соціально залежну поведінку (серед. знач. 2,00). У десятому 

класі так як і в сьомому мотив зовнішнього примусу займає останнє місце (серед. знач. 

1,68). Дані наведені на рис. 3.  
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Рис. 3. Результати дослідження на методикою Б. Пашнєва 

 

Отримані результати засвідчують, що школярів  середньої і старшої ланки в 

першу чергу мотивує навчатись бажання багато заробляти, а саме мотив матеріального 

добробуту та мотив досягнення успіху. Такі результати можна пояснити розвитком 

суспільства та зміною у ньому цінностей. Суспільство стає споживацьким, а відносини 

в ньому набувають форми «купівлі-продажу». Надалі показники вже розходяться, але 

різниця є не великою, у сьомому класі по ієрархії мотивів на третій позиції стоїть 

мотив отриманні інформації, на четвертій - пізнавальний мотив, а на п’ятій - соціально 

орієнтований мотив обов’язку й відповідальності. Як вже зазначалось у десятому класі 

пізнавальний мотив стоїть на другому місці разом з мотивом досягнення успіху, це 

може бути пов’язано з тим, що школярі старшої ланки почитають інтенсивно 

готуватись до ЗНО та переоцінюють значимість знань. На третьому місці соціально 

орієнтований мотив обов’язку й відповідальності, а на четвертому – мотив отримання 

інформації. 

Варто зазначити, що для школярів обох класів малозначимим є мотив 

зовнішнього примусу, це можна відмітити як позитивний факт, так як учні навчаються 

не тому що побоюються покарання, а з усвідомлених мотивів. «Методика діагностики 

мотивації до успіху (Т. Елерс)» також проводилась з школярами середньої та старшої 

ланки, але тут подібності в результатах не спостерігається. У сьомому класі низька 

мотивація до успіху у 21,05% учнів, середній рівень мотивації присутній у 31,58% 

учнів та помірно високий рівень мотивації у 47,37% учнів. Дуже високий рівень 

мотивації до успіху у даному класі відсутній, що не можна сказати про десятий клас, в 

якому у 10,53%  учнів присутній дуже високий рівень мотивації до успіху. Помірно 

високий рівень мотивації спостерігається у 26,32% учнів, середній рівень мотивації – у 

47,37% та 15,78% учнів мають низьку мотивацію до успіху. Дані наведені в таблиці 1 

та рис 4. 

Таблиця 1.  

Порівняння показників мотивації до успіху у середній та старшій ланці 

 7 клас 10 клас 

Низька мотивація до успіху 21,05% 15,78% 

Середній рівень мотивації 31,58% 47,37% 

Помірно високий рівень мотивації 47,37% 26,32% 

Дуже високий рівень мотивації 0% 10,53% 
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Нагадаємо, що високо мотивовані на успіх учні краще навчаються у школі. 

Результати виявились неоднорідними, помірно високий рівень мотивації до успіху у 

школярів середньої ланки майже у двічі вищий ніж у старшокласників, що говорить 

про надання переваги середньому рівню ризику у 7-му класі. Але низька мотивація до 

успіху у сьомому класі має вищий показник, ніж у десятому. 

Рис. 4. Результати дослідження мотивації до успіху Т. Елерса 

 

Об’єднавши певні шкали, які є тотожні за значенням ми отримаємо наочне 

представлення, того як змінюється рівень мотивації з переходом школярів до вищих 

ланок навчання. Ці дані представлені на рис. 5. 

 
Рис. 5. Порівняльні результати досліджуваних груп 

 

За даними результатами ми можемо говорити, що високий рівень мотивації з 

переходом до старшої ланки спадає, відзначається спад і низького рівня мотивації, та 

зростає кількість дітей, у який середній рівень мотивації, тобто мотиви, які є 

провідними на кожному віковому етапі впливають з різною силою на мотивацію. 

Висновки. Отже, за результатами дослідження можна констатували спад рівня 

навчальної мотивації школярів з настанням нового вікового періоду, тобто провідні 

мотиви школярів впливають на їх навчальну діяльність з різною силою. 
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Із отриманих результатів очевидні важливість і необхідність формування та 

корекції мотиваційної системи учнів, яка визначатиме характер учіння та динаміку 

розумового розвитку. З огляду на це важливим є формування далекоглядної мети 

учіння, подолання негативного ставлення учнів до шкільного навчання, виховання у 

школярів правильної організації самостійного оволодіння знаннями, помічати власні 

навчальні недоліки, застосовувати пізнавальні здібності та свідоме керування своєю 

учбовою діяльністю. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

В статье рассмотрены проблемы мотивации учебной деятельности школьников на различных 

возрастных этапах. А также представлены результаты и выводы проведенного исследования изучения 

уровня мотивации и доминирующих мотивов на различных возрастных этапах учебной деятельности. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная деятельность, ведущая деятельность, 

возрастная динамика, обучение. 

SUMMARY 

 

THE PROBLEM OF MOTIVATING OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF 

SCHOOLCHILDREN ON DIFFERENT AGE STAGES 

The article deals with the problems of motivation of schoolchildren educational activity on different age 

stages. Also the results and conclusions of undertaken researches and study of level of motivation and dominant 

reasons on the different age stages of educational activity. 

Key words: motive, motivation, educational activity, leading activity, age-related dynamics, study. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ  

В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ 
 

КОРНІЄНКО І.О., БІЛАС Г.І. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянута проблема копінг-поведінки як готовність особистості вирішувати життєві 

проблеми. Розглянуто поняття копінгу. Здійснено теоретичний огляд сучасних  підходів у психології 

щодо визначення сутності явища копінгу, копінг-стратегій,  копінг-поведінки та копінг-ресурсів 

особистості. Проведено емпіричне дослідження копінг-поведінки у порівнянні між чоловіками та 

жінками. Представлено результати даного дослідження особливостей копінг-стратегій дорослих. 

Зроблено висновки та охарактеризовано, які стратегії поведінки у стресовій ситуації притаманні жінкам, 

а які чоловікам. 

Ключові слова: копінг, копінг-поведінка, копінг-стратегії, копінг-ресурси, стрес, особистість, 

дорослість, гендерні відмінності. 
 

Постановка проблеми 

Кожна людина у своєму житті стикається з різноманітними життєвими  

перепонами, труднощами, проблемами. Сучасна модель людини у зв’язку з економікою 

та політизацією суспільства, прискореними темпами змін, зростанням інформаційних 

та емоційних навантажень, технологічним прогресом переповнена стресовими 

ситуаціями. Болюче реформування усіх сфер життя призводить до підвищення 
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психоемоційного напруження на особистість. В будь-кого з нас є якісь певні ситуації 

чи проблеми, з якими ми стикаємось в сьогоденні, вони в кожного різні. Дедалі частіше 

нам не вдається вирішити їх за короткий час і у звичайний спосіб, тобто вони самі 

набувають кризового характеру. Тому важливе значення має формування у дорослих 

психологічної готовності до стресових факторів, форм поведінки, що спрямовані на 

оволодіння життєвими проблемами – копінг. 

У зв’язку з цим все більшої актуальності набувають психологічні дослідження, 

що пов’язані із стресовими ситуаціями, зокрема, питання пошуку шляхів подолання 

людиною життєвих проблем та формування стратегії поведінки у таких ситуаціях.  

Об’єкт та методи дослідження 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питаннями копінгу 

займалось чимало вчених: Т.Ю. Більгільдєєва, О.Г. Власова, Р.М. Грановська,          

О.Н. Юрасова, В.О. Бодров, Л.І. Анцифєрова, Ю.М. Швалб. Загальнопсихологічні 

положення про розвиток особистості розглядали Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, Г.С. Костюк, 

Л.С. Виготський, З.С. Карпенко, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, 

Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєва, Ю.М. Швалб та ін.. Суб’єктно-діяльністний підхід 

представляється в роботах К.О. Абульханова-Славська, В.О. Татенко, С.Л. Рубінштейн 

та ін., ситуативно-особистісний підхід (COPE) - Р. Лазарус, С. Фолкман, T. Wills,          

S. Shiftman, когнітивно-транзактний - Л.І. Анцифєрова, В.О. Бодров, Р.М. Грановська, 

Л.О. Кітаєв-Смик, І.М. Нікольська, Н.О. Сирота та ін. 

Постановка задачі  

Вивчення копінг-поведінки бере свій початок від робіт зарубіжного психолога  

Л. Мерфі, який досліджував способи подолання дітьми криз у власному розвитку. 

Спираючись на результати спостережень за дітьми дошкільного віку, дослідник 

визначив копінг, як певну спробу створити нову ситуацію, маючи на увазі конкретний 

образ дій в цій ситуації. Вона постає для суб’єкта новою, а також і повноцінно 

загрозливою. Тому така поведінка розглядається з 2-ох боків: 1) як природжена манера 

поведінки; 2) набута з досвідом [1,2]. 

Термін «копінг» походить від англійського «to cope» (долати, боротися, битися). 

У психологічній літературі існує декілька підходів до розуміння поняття «копінг». 

Перший, найбільш ранній підхід, що розвивається в роботах представника 

психоаналітичного напряму N. Нааn, трактує його в термінах динаміки «Его» як один із 

способів психологічного захисту, використовуваної для ослаблення психічної напруги 

[4]. Цей підхід допомагає уникнути ствердження цінності будь-якої спроби опанувати 

важку ситуацію, а також процес нібито ділиться на дві частини: діяльність (процес) 

опанування і результат цієї діяльності. 

Другий підхід визначає «coping» в термінах рис особистості - як відносно 

постійну схильність індивідуума, стійкий стиль реагування на стресові події певним 

чином. Автори стверджують, що вибір певних копінг-стратегій протягом усього життя 

є досить стабільною характеристикою, мало що залежить від типу стресора. 

І, нарешті, відповідно до третього підходу, розробленого С. Фолькманом та       

Р. Лазарусом, копінг розуміється як динамічний процес і розглядається як когнітивні і 

поведінкові зусилля особистості, спрямовані на зниження впливу стресу 

(транзакціональний підхід, або ситуаційний).  

«Копінг» - це індивідуальний спосіб взаємодії із ситуацією відповідно до її 

власної логіки, значущості в житті людини і її психологічних можливостей [1]. Копінг-

поведінка визначається як поведінка, регульована і сформована за допомогою 

використання копінг-стратегій з урахуванням копінг-ресурсів. 

 Копінг-стратегії – це варіанти реакції особистості на сприйнятну загрозу, спосіб 

управління стресом. Копінг-стратегії поведінки можуть сприяти або перешкоджати 
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успішності подолання стресів, а також впливати на збереження фізичного та 

психічного здоров’я суб’єкта. 

Види копінг-стратегій поведінки розподіляються за трьома основними групами з 

урахуванням ступеня їх адаптивних можливостей: адаптивні; відносно адаптивні, 

неадаптивні. 

Копінг-ресурси – це стабільні характеристики, що забезпечують психологічний 

фон для подолання стресу і сприять розвитку копінг-стратегій. Наявність або 

відсутність копінг-ресурсів призводить до вибору адаптивних або дезадаптивних 

копінг-стратегій поведінки. 

С. Фолкман виділяє наступні види копінг-ресурсів: фізичні (здоров’я, 

витривалість); матеріальні (достаток, гроші); психологічні ( самооцінка, локус 

контролю, мораль); соціальні (соціальні зв’язки людини). 

На думку С.Д. Максименка, особистість - це форма існування психіки людини, 

яка являє собою цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предмет-

ної діяльності і саморегуляції та має свій унікальний і неповторний внутрішній світ [6].  

Дорослість – неоднорідний віковий період, що починається після юності і 

триває до кінця життя. Дослідники відзначають відмінності в копінг-стратегіях, які 

викорис-вуються чоловіками і жінками у важких (стресових) ситуаціях. Відповідні 

реакції чоловіків і жінок на викликаний складними обставинами стрес найвиразніше 

проявляються в способах, до яких вони вдаються, щоб впоратися із своїми 

негативними переживаннями, або в копінг-стратегіях. Жінка, відчуваючи 

пригніченість, намагається думати про можливі причини свого стану. Чоловік, навпаки, 

намагається відгородитися від депресивних емоцій, концентруючись на чому-небудь 

іншому або залучаючись до фізичної активності, щоб таким способом вивести себе з 

цього негативного стану[3]. Дана модель також припускає, що жіноча реакція 

«ретельно обдумати», що характеризується тенденцією до нав'язливого фокусування на 

проблемі, збільшує жіночу вразливість по відношенню до депресії. Тому,  чоловікам і 

жінкам нерідко властиві як різні джерела стресу, так і стилі опанування з ними. 

Негативний вплив стресів на психічне здоров'я у жінок в значній мірі знижується 

завдяки відносинам емоційної прив'язаності до близьких людей; для чоловіків більш 

значущі самоефективність і включеність в соціальні взаємозв'язки. 

 Виходячи із зазначених теоретичних положень, ми поставили за мету – на 

основі результатів проведеного емпіричного дослідження продемонструвати 

особливості копінг-поведінки дорослих у віковому діапазоні від 20 до 60 років між 

чоловіками та жінками.  

Результати та їх обговорення 

У дослідженні взяли участь 130 людей віком від 20 до 60 років, серед який 

жінок – 53 % з усієї вибірки та чоловіків – 47 %, з різним рівнем освіти. З метою 

дослідження гендерних відмінностей ми використали наступні методики: методика 

«Індикатор копінг-стратегій» Д. Амірхана; методика WCQ «Ways of Coping 

Questionnaire» або «Опитувальник способів опанування», С.Фолкман, Р.Лазарус, 

(адаптація й апробація Т.Л.Крюкової). У подальшому будемо використовувати 

скорочення «ОСО»; методика SACS – «The Strategic Approachto Coping Scale» або 

«Стратегії подолання стресових ситуацій» С. Хобфолл (адаптація Н.Є. Водоп’янової  і 

Є.С. Старченкової). Далі «СПСС» [3, 5]. 

Інтерпретацію отриманих даних почнемо з методики «Індикатор копінг-

стратегій» Д. Амірхана, розроблену на основі факторного аналізу різноманітних копіг-

відповідей на стрес. Дану методику можна вважати одним з найбільш вдалих 

інструментів дослідження базисних стратегій поведінки людини. Ідея цього 

опитувальника полягає в тому, що всі поведінкові стратегії, які формуються у людини 
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в процесі життя, можна поділити на три великі групи: вирішення проблем, пошук 

соціальної підтримки і уникнення. Метою застосування було вивчення домінуючих 

поведінкових стратегій подолання стресу в дорослому віці між жінками та чоловіками. 

Результати даного дослідження представленні на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Результати дослідження за методикою «Індикатор копінг-стратегій» 

 

Аналізуючи результати за даною методикою, було з’ясовано, що для 

досліджуваних груп найбільш притаманною стратегією вирішення стресу є стратегія 

«вирішення проблем» (Хсерж = 5,90, σ = 2,7, Хсерч = 7,2, σ = 2,24). За результатами, 

що знаходяться в таблиці 1, можна побачити, що як чоловіки (в більшій ступені – 50%) 

так і жінки (38,6%) шляхи подолання стресових ситуацій, головним чином, 

спрямовують на вирішення проблем.  

Таблиця 1  

Рівень вираженості стратегій копінг-поведінки у жінок та чоловіків за 

методикою «Індикатор копін-стратегій» (у відсотках) 

Копінг-

стратегії 

Жінки Чоловіки 

Дуже 

низьки

й 

рівень 

Низьк

ий 

рівень 

Середн

ій 

рівень 

Висок

ий 

рівень 

Дуже 

низьки

й 

рівень 

Низьк

ий 

рівень 

Середн

ій 

рівень 

Високи

й рівень 

Вирішенн

я проблем 
11,4 30 38,6 20 3,3 16,7 50 30 

Пошук 

соціально

ї підтрим-

ки 

47,1 27,2 14,3 11,4 26,7 43,3 21,7 8,3 

Уникненн

я проблем 
42,9 44,2 12,9 0 33,3 45 15 6,7 

Це свідчить про те, що люди в дорослому віці намагаються використати всі свої 

ресурси для пошуку можливих способів ефективного вирішення існуючої проблеми. 

Також середній рівень вираженості за шкалою «пошук соцільної підтримки» у 

чоловіків – 21,7%  серед вибірки досліджуваних чоловіків. Тому можна сказати, що 

вони, крім вирішення проблем, звертаються за допомогою і підтримкою до 

навколишнього середовища, яке їх оточує (сім’я, рідні, друзі, знайомі). В жінок за 

даною шкалою досить низькі показники – 14,3%. Що стосується результатів, 

отриманих за шкалою «уникнення проблем», то вони відносяться переважно до 

низького рівня: жінки – 44,2%, чоловіки – 45%. Це свідчить про те, що вони не 

намагаються уникати стресових ситуацій і, як наслідок, їх вирішувати. 
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Отже, можемо зробити висновок про те, що дорослим людям притаманні 

адекватні поведінкові стратегії вирішення проблем, в основі формування яких лежить 

життєвий досвід, насичений різного роду стресовими ситуаціями, що, в свою чергу, 

впливає на формування адекватних реакцій на дані чинники. 

Методика «Опитувальник способів опанування» вважається першою 

стандартною методикою у сфері дослідження копінгу і діагностує дві базові стратегії 

опанування - проблемно-фокусовану і емоційно-фокусовану у специфічних ситуаціях 

стресу, наприклад, хвороба, біль, втрата роботи і т.д. В цілому, дана методика 

диференціює людей різного віку і статі, які по-різному діють у специфічних для них 

важких ситуаціях. Результати дослідження наочно представлені на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Результати дослідження за методикою «Опитувальник  

способів опанування» (ОСО) 

Деталізуючи аналіз за шкалами, звернемо увагу на поступове зростання значень 

за шкалою  «позитивна переоцінка». Як у жінок, так і в чоловіків (Хсерж = 13,57,           

σ = 3,74, Хсерч = 13,48, σ = 3,77) наближені значення. Високий рівень вираженості за 

даною шкалою властивий приблизно 32,9% жінкам та 45% чоловікам (узагальнені 

показники вираженості копінг-стратегій наведені в таблиці 2).  

Таблиця 2  

Рівень вираженості стратегій копінг-поведінки у жінок та чоловіків за 

методикою ОСО (у відсотках) 

Копінг-стратегії 

Жінки Чоловіки 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Конфронтаційний 

копінг 
21,4 68,6 10 33,3 40 26,7 

Дистанціювання 2,9 71,4 25,7 31,7 40 28,3 

Самоконтроль 27,1 62,9 10 31,7 58,3 10 

Пошук соціальної 

підтримки 
25,7 65,7 8,6 23,4 58,3 18,3 

Прийняття 

відповідальності 
11,4 62,9 25,7 10 71,7 18,3 

Втеча-уникнення 18,6 55,7 25,7 30 45 25 

Планування ви-

рішення 

проблеми 

32,9 60 7,1 20 40 40 

Позитивна 

переоцінка 
11,4 55,7 32,9 16,7 38,3 45 
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Це свідчить про пошук нового досвіду, що може слугувати індикатором для 

вироблення нових форм поведінки. Проте, така пасивна стратегія може означати 

схильність до самонавіювання позитивного досвіду і таким чином виступати в якості 

захисту.  

Порівнюючи результати ми можемо сказати, що високий рівень копінг-стратегій 

у жінок спостерігається за шкалами: «позитивна переоцінка» - 32,9%, «втеча-

уникнення», «прийняття відповідальності», «дистанціювання» - 25,7% з усієї вибірки. 

Низький рівень вираженості можна побачити за шкалами – «планування вирішення 

проблем» - 32,9%, «самоконтроль» - 27,1% та «пошук соціальної підтримки» - 25,7%.  

В чоловіків шкали «конфронтаційних копінг» та «дистанціювання»   мають 

полярні значення: низький рівень – 33,3% та високий – 26,7%; 31,7% та 28,3%. Також 

найбільш притаманними стратегіями подолання стресу є стратегії «позитивна 

переоцінка» - 45%, «планування вирішення проблем» - 40%. Низькі результати 

досліджуваних також представленні у шкалах « «самоконтроль» - 31,7% та «втеча-

уникнення». Такі результати свідчать про недостатньо сформований репертуар 

опанування. 

  Таким чином, можемо сказати, що як жінки так чоловіки долають негативні 

переживання у зв’язку з проблемою за рахунок цілеспрямованого придушення, 

стримування емоцій, мінімізації їх  впливу на сприйняття ситуації і вибір стратегій 

поведінки; за рахунок її позитивного переосмислення, розгляду її як стимулу для 

особистісного зростання; за рахунок суб’єктивного зниження її значущості та ступеня 

емоційної залежності в неї. Проте жінкам у стресових ситуаціях характерне визнання 

суб’єктом своєї ролі у виникненні проблеми та відповідальності за її рішення, 

заперечення проблем, фантазування, відволікання. А чоловіки вирішують проблеми за 

рахунок не завжди цілеспрямованої поведінкової активності, але й за допомогою 

цілеспрямованого аналізу ситуації і можливих варіантів поведінки, відстоювання 

власних інтересів, вироблення стратегії вирішення проблем, планування власних дій з 

урахуванням об’єктивних  умов, минулого досвіду і наявних ресурсів. 

С. Хобфолл розглядає копінг як узагальнену тенденцію поведінки, а не як 

окремі її типи. Індивідуальний стиль долання стресових ситуацій характеризується 

наступним чином: особистість діє відповідно до соціального схвалювання правил чи ні; 

активна вона або пасивна, чи діє прямо і відкрито або намагається маніпулювати. 

Оцінити такі поведінкові стратегії копінг-поведінки можна за допомогою методики 

«Стратегії подолання стресових ситуацій». Результати порівняння отриманих 

емпіричних даних відображені на рисунку 3. Аналізуючи результати методики СПСС, 

наведені в таблиці 3, можна побачити високий рівень вираженості між двома групами 

(жінки, чоловіки) за такими моделями, як: «агресивні дії» (61,4%, 63,4%), «уникнення» 

(52,9%, 58, 4%), «імпульсивні дії» (47,1%, 45%). Також у жінок виражені шкали 

«пошук соціальної підтримки» (41,4%) та «обережні дії» (32,9%). У чоловіків при 

виникненні стресових ситуацій спостерігаються такі моделі поведінки як «асоціальні 

дії» (45%) та «маніпулятивні дії» (40%). 
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Рис. 3. .Результати дослідження за методикою «Стратегії подолання стресових 

ситуацій» (СПСС) 

Низький рівень вираженості в обох групах охарактеризований за шкалою 

«імпульсивні дії» (30%, 33,3%). У жінок шкала «маніпулятивні дії» становить 41,4% 

досліджуваних, «пошук соціальної підтримки» - 47,1%, «асоціальні дії» - 40%.  

Таблиця 3 Рівень вираженості стратегій копінг-поведінки у жінок та чоловіків за 

методикою СПСС (у відсотках) 

Модель дії 

Жінки Чоловіки 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

Впевнені 

незалежні дії 
32,9 52,8 14,3 25 55 20 

Пошук 

соціального 

контакту 

47,1 32,9 20 35 36,7 28,3 

Пошук 

соціальної 

підтримки 

25,8 45,8 41,4 33,3 33,4 33,3 

Обережні дії 17,1 50 32,9 18,3 50 31,7 

Імпульсивні 

дії 
30 22,9 47,1 33,3 21,7 45 

Уникнення 17,1 30 52,9 18,3 23,3 58,4 

Маніпулятивні 

дії 
41,4 34,9 24,3 11,7 48,3 40 

Асоціальні дії 40 30 30 20 35 45 

Агресивні дії 18,6 20 61,4 8,3 28,3 63,4 

Коли виникає стресова ситуація, дорослі схильні діяти імпульсивно, під 

впливом зовнішніх обставин або емоцій, без попереднього обміркування своїх вчинків, 

зважування всіх «за» і «проти» та прийняття найбільш доцільних і обґрунтованих 

рішень. Адже такі ситуації вимагають великої напруженості та відповідальності за 

наслідками, прагнення віддалитися від таких ситуацій, уникати їх, відкладати 

вирішення виниклої проблеми, переключаючи свою увагу на щось інше. Внаслідок 

цього в дорослих можуть виникати агресивні дії, спрямовані на самого себе або на 

інших людей, також вони звинувачують оточуючих в чому-небудь, відчувають почуття 

гніву, роздратування, внутрішню напруженість та незадоволення. Якщо говорити про 

гендерні відмінності, то жінки прагнуть поділитися своїми переживаннями з іншими 
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людьми, обговорити з ними про ситуацію, яка склалась, знайти саме співчуття та 

розуміння. Також для них характерне обдумування та ретельне зважування всіх 

можливих варіантів рішень, прагнення уникати ризику, довго готуватися, перш ніж 

діяти чи приймати якісь рішення. Дивлячись на показники чоловічої статі, можна 

сказати, що вони більш схильні до навмисних та прихованих спонукань до іншої 

людини, до прийняття рішень та виконання дій, необхідних для досягнення своїх 

власних цілей. Завдяки цьому вони можуть виходити за соціально допустимі рамки та 

обмеження, при цьому проявляючи егоцентризм, прагнення до задоволення власних 

бажань, не враховуючи обставин та інтересів інших людей. 

Отже, можна зробити висновки, що чоловіки справляються із стресовими 

ситуаціями за допомогою активної стратегії опанування, але активний підхід у нашому 

випадку є асоціальним та пасивним (пасивно-агресивним). Жінки долають труднощі 

більш пасивно, ніж чоловіки. В таких ситуаціях вони проявляють стратегію пошуку 

соціальної підтримки та надання такої підтримки іншим, що є активною і 

просоціальною стратегією подолання. До того ж якщо не брати до уваги асоціальні 

форми активного подолання, то жінки та чоловіки не будуть сильно відрізнятися. 

Висновки. Термін «копінг» походить від англійського «to cope» (долати, 

боротися, битися). В психології поняття «копінг» переводиться як психологічне 

подолання, опанування, адаптивна поведінка. Сутність поняття «копінг» складається з 

найбільш ефективної адаптації людини до вимог екстремальної ситуації. Тому, 

«копінг» - це індивідуальний спосіб взаємодії із ситуацією відповідно до її власної 

логіки, значущості в житті людини і її психологічних можливостей. 

Дані нашого емпіричного дослідження свідчать про те, що як жінки так чоловіки 

долають негативні переживання у зв’язку з проблемою за рахунок цілеспрямованого 

придушення, стримування емоцій, мінімізації їх  впливу на сприйняття ситуації і вибір 

стратегій поведінки; за рахунок її позитивного переосмислення, розгляду її як стимулу 

для особистісного зростання; за рахунок суб’єктивного зниження її значущості та 

ступеня емоційної залежності в неї.  

Якщо говорити про гендерні відмінності, то жінки прагнуть поділитися своїми 

переживаннями з іншими людьми, обговорити з ними про ситуацію, яка склалась, 

знайти саме співчуття та розуміння. Для них характерне визнання суб’єктом своєї ролі 

у виникненні проблеми та відповідальності за її рішення, заперечення проблем, 

фантазування, відволікання. Також в стресових ситуаціях відбувається обдумування та 

ретельне зважування всіх можливих варіантів рішень, прагнення уникати ризику, довго 

готуватися, перш ніж діяти чи приймати якісь рішення. Дивлячись на показники 

чоловічої статі, можна сказати, що вони більш схильні до навмисних та прихованих 

спонукань до іншої людини, до прийняття рішень та виконання дій, необхідних для 

досягнення своїх власних цілей. Завдяки цьому вони можуть виходити за соціально 

допустимі рамки та обмеження, при цьому проявляючи егоцентризм, прагнення до 

задоволення власних бажань, не враховуючи обставин та інтересів інших людей. 

  У результаті проведеного дослідження визначено гендерні особливості  копінг-

поведінки дорослого віку в стресових ситуаціях. Перспективою подальших досліджень 

передусім є факторний аналіз отриманих даних та порівняння результатів дослідження 

різних вікових груп, враховуючи гендерний аспект на основі критерію U-Манна Уїтні.  
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АННОТАЦИЯ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ  

ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ  

В статье рассмотрена проблема копинг-поведения как готовность личности решать 

жизненные проблемы. Рассмотрены понятие копинга, разновидности и формы. Осуществлен 

теоретический обзор современных подходов в психологии по определению сущности явления копинга, 

копинг-стратегий, копинг-поведения и копинг-ресурсов личности. Проведено эмпирическое исследование 

копинг-поведения в сравнении между мужчинами и женщинами. Представлены результаты данного 

исследования особенностей копинг-стратегий взрослых. Сделаны выводы и охарактеризованы, какие 

стратегии поведения в стрессовой ситуации присущи женщинам, а какие мужчинам. 

 

Ключевые слова: копинг, копинг-поведение, копинг-стратегии, копинг-ресурсы, стресс, 

личность, взрослость,  гендерные различия. 

SUMMARY 

 
PSYCHOLOGICAL FEATURES  OF ADULT’S COPING BEHAVIOR 

The article the problem of coping-behaviour is under consideration in this artickle,as a phenomenon of 

induvidual's readyness to solve life problems.the essence  of coping different types and forms were 

investigated.the theoretical examination of modern approaches concerning the coping, coping-strategies, 

coping-bahaviour and  coping-resources of the induvidual were made. An empirical study of coping behavior 

compared between men and women. The peculiarities of adult's coping -strategies are presented in this articke. 

All the conclusions  cocncerning behavior strategies that are typical for men and women‟s stressful situations  

were made and characterized. 

Key words: coping, coping behavior, coping strategies, coping resources, stress, personality, 

adulthood, gender differences. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ 

У ПІДЛІТКІВ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ 
 

ЩЕРБАН Т.Д., ТЕРНОВАЙ А.В. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглянуто проблему формування життєстійкості підлітків, а саме підлітків з 

неповних сімей. Узагальнено та систематизовано результати досліджень провідних зарубіжних та 

вітчизняних вчених, які вивчали вплив батьків на формування життєстійкості у підлітків. 

Проаналізовано та виокремлено поняття: “життєстійкість”, “життєздатність”, розкрито їх 

взаємозв‟язок. Визначено психологічні особливості формування життєстійкості у підлітків з неповних 

сімей. Доведено важливу роль сім‟ї, дитячо-батьківських стосунків у формуванні життєстійкості 

підлітка з неповної сім‟ї. 

Ключові слова: життєстійкість, життєздатність, компоненти життєстійкості, 

залученість, контроль, прийняття ризику, підлітковий вік, неповна сім‟я. 
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Розлад сімейних відносин є гострою проблемою сучасного суспільства. 

Змінилося як ставлення до родини, так і характер подружніх відносин. Зросли кількість 

розлучень і відповідно число дітей, що виховуються в неповних сім'ях. Також 

спостерігається підвищення ризику схильності дітей до неврозів через 

неблагополучний психологічний клімат в родині.  

Тому, особливу зацікавленість викликає виховний потенціал неповної сім'ї в 

силу специфіки її життєдіяльності та соціального статусу. Науковий інтерес до 

вивчення неповних сімей підкріплюється динамічною тенденцією їх зростання у 

структурі сучасного суспільства. Так, багато авторів (В.А. Бєлова, І.І. Гуртова, А.С. 

Макаренко та ін.) схильні до думки, що внутрішньосімейні функції у неповній сім’ї 

розподіляються з порушенням, тому такі сім’ї не можуть бути психологічно 

благополучними для дітей. Різного роду порушення у вихованні дітей сприяють 

деформації дитячої особистості і нездатності до нормальної соціальної адаптації 

взагалі та подолання складних життєвих ситуацій. Зокрема серед явно 

неблагополучних сімей велику групу становлять сім'ї з порушенням дитячо-

батьківських відносин. Важливим є те, що у них десоціалізуючий вплив на дітей 

виявляється не прямо, через зразки аморальної поведінки батьків, а побічно, внаслідок 

хронічно ускладнених, фактично нездорових відносин всередині родини, які 

характеризуються порушеннями у виховному процесі. 

Соціально-економічні процеси сьогодення пред'являють високі вимоги до таких 

особистісних якостей підлітка: життєздатність, життєстійкість до стресів, 

конкурентоспроможність, здатність до саморозвитку і самодопомоги, які необхідні при 

зіткненні з серйозними соціальними випробуваннями. Особлива увага багатьох вчених 

(К.О. Абульханова-Славська, А. Адлер, Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, О.Г. Асмолов, 

Л. Бинсвангер, Б.С. Братусь, М.П. Гур'янова, В.В. Знаков, С. Кобаза, О.Ю. Коржова, 

А.І. Лактіонова, С. Мадді, О.В. Махнач, О.О. Рильська, С.Л. Рубінштейн, В. Франкл,    

Е. Фромм та ін.) спрямована на вивчення внутрішніх потенціалів людини, які 

допомагають їй протистояти важким життєвим умовам, зберігаючи свою особистісну 

сутність, цілісність та ідентичність. На думку психологів, такою здатністю може бути 

особлива «життєва здатність» або життєздатність. Поняття життєздатність 

розглядається з двох боків: як сукупність компонентів, що допомагають особистості 

будувати повноцінне життя у важких умовах – життєстійкість; як функціональна 

здатність адаптувати, захищати та зберігати стабільність особистісної системи. Таким 

чином, життєздатність – індивідуальна здатність людини керувати власними ресурсами 

в контексті соціальних норм і умов середовища. Одна зі специфічних форм прояву 

життєздатності – це подолання особистістю несприятливих умов її розвитку. 

Соціальний розвиток особистості, процес і механізми впливу навколишнього 

середовища на соціальне становлення особистості знаходяться в центрі уваги в працях 

Г.М. Андрєєвої, М.І. Бобнєва, В.Г. Бочарової, Л.С. Виготського, І.М. Дашук,             

Є.А. Жадан, О.Р. Кунц, Л.В. Лисенка, Л.Е. Пробст, Л.І. Столярчук та ін. З педагогічної 

точки зору теорії сімейного виховання, як одного з різновидів процесу виховання, 

присвячені роботи Ю.П. Азарова, Т.М. Афанасьєвої, М.І. Буянова, В.А. Сластеніна, 

В.А. Сисенко та ін. Питання материнства і батьківства викладені в працях Д.С. Акивіс, 

В.В. Бойко, С.М. Бурової, Б.І. Кочубей, Ф.С. Махова і ін. Безпосередню увагу 

приділено неповній сім'ї в працях В.А.Бєлової, В. Булгакова,С.І. Голоду, І.І. Гуртової, 

Б.І. Кочубея, Л.В. Лисенко, А.С. Макаренка, Л.Т. Машкової, Н.Я. Соловйова, В.А. 

Сухомлинського, Л.П. Тархова, В.А. Титова та ін. Істотне значення при роботі над 

даним дослідженням мають роботи зарубіжних авторів: американських психологів 

А.X. Маслоу і К.Р. Роджерса з їх теорією самоактуалізації особистості; представників 

сімейної терапії М. Боуена, В. Сатир, К. Вітакера, С. Мінухина; соціологів і педагогів 
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Р. Кембелла, К. Паркінсона, К.Є. Пікхарта, Б. Спока, Д. Фонтана, Д. Фонтенеля, Д.Л. 

Шаллер, які дали практичні рекомендації щодо виховання дітей, поліпшення сімейного 

клімату, взаємовідносин батьків та дітей, подолання проблем підліткового віку як в 

умовах повної, так і неповної сім'ї. 

Об’єкти та методи дослідження 

Сучасний стан розвитку психологічної науки характеризується поширенням 

інтересу дослідників до формування життєстійкості у підлітків з неповних сімей. Ця 

ситуація з одного боку, може пояснюватися загальною необхідністю вирішення 

реальних практичних проблем самопрояву особистості, форм її взаємодії з соціальним 

середовищем, а з іншого – розвитком самої психології, наявністю теоретико-

методологічної бази, і звідси її можливостями для плідного вивчення життєстійкості 

особистості. 

Незважаючи на глибоку розробленість загальних проблем процесу соціалізації в 

цілому і проблем сучасної родини зокрема, питання формування життєстійкості 

підлітків з неповної родини з її специфічними проблемами життєдіяльності та 

особливостями внутрішньо сімейної взаємодії залишаються маловивченими. Така 

ситуація визначає формулювання проблеми дослідження. 

Об’єктом дослідження даної роботи є процес формування життєстійкості 

підлітків. Предметом дослідження є психологічні особливості формування 

життєстійкості підлітків з неповних сімей. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складає: концептуальне 

положення про стилі життя (А. Адлер, М. Вебер, Г. Олпорт), концепція 

індивідуального стилю діяльності (Є. Клімов), результати досліджень стильової сфери 

(Н. Пов’якель, Ю. Швалб), психологічні підходи до аналізу життєвого шляху 

особистості (Б. Ананьєв, К. Альбуханова-Славська), положення про розвиток і 

формування особистості у підлітковому віці (Г. Костюк, Л. Виготський, Л. Божович), 

положення про спрямованість особистості (Л. Божович, В. Семіченко). 

Для дослідження даної теми використовуються наступні методи дослідження 

(теоретичні): аналіз, порівняння, узагальнення наукової психологічної літератури з 

питань сімейного виховання та адаптаційних можливостей дитини, класифікація, 

систематизація результатів теоретичного дослідження. 

Постановка задачі 

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та виокремити психологічні 

особливості, які сприяють формуванню життєстійкості у підлітків з неповних сімей. 

Основне завдання даної роботи полягає в тому, щоб здійснити теоретичний 

аналіз психологічної сутності феномену життєстійкості та виокремити особливості, які 

детермінують формування даного явища життєстійкості та її прояв у компонентах 

життєздатності підлітків, що виховуються в неповних сім’ях. 

Результати та їх обговорення 

Підлітковість – це етап дозрівання і розвитку людини, що знаходиться між 

дитинством та зрілістю. Як зазначає І.С. Кон, підлітковість – фаза переходу від 

залежного дитинства до самостійної та відповідальної дорослості, що передбачає, з 

одного боку, завершення фізичного, зокрема, статевого дозрівання, а з другого – 

досягнення соціальної зрілості [6]. У підлітковому віці розвиток пізнавальних процесів 

досягає такого рівня, що молоді люди стають практично готовими до виконання всіх 

видів розумової роботи дорослої людини, виключаючи найскладніші. Старшокласники 

засвоюють багато наукових понять, вчаться використовувати їх в процесі вирішення 

різних задач. Сформованість теоретичного або словесно-логічного мислення приводить 

до інтелектуалізації всіх інших пізнавальних процесів. Нові інтелектуальні можливості 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

126 

підвищують адаптивні можливості молодої людини до нової соціальної ситуації 

розвитку [8]. 

В ранньому підлітковому віці формується психологічна готовність до 

самовизначення, яка передбачає становлення самосвідомості – усвідомлення своїх 

якостей та їх оцінка, уявлення про своє реальне та бажане Я, про рівень домагань в 

різних областях життя і діяльності, це оцінка себе та інших з точки зору приналежності 

до певної статі чи соціальної групи. Саме нова якість когнітивного розвитку приводить 

не лише до розширення самосвідомості, а також до ускладнення емоційної сфери, 

збільшення діапазону переживань та ставлень, диференціації моральних оцінок. 

Досліджуючи механізми модернізації суспільства, науковці звертають увагу на 

те, що сучасна особистість повинна орієнтуватися у розширеному соціальному 

просторі, виявляти внутрішню гнучкість, різноманітність інтересів, прагнути до 

самовдосконалення, усвідомлювати теперішнє як особливо значимий часовий вимір 

людського буття. Тому в руслі копінг-досліджень зусилля вчених спрямовані на 

вивчення специфічної здатності людини, що допомагає успішно адаптуватися у 

складному швидкоплинному середовищі. На думку психологів, такою здатністю може 

бути особлива «життєва здатність» або життєздатність. Це поняття трактується як 

гнучкість, пружність, еластичність, стійкість до зовнішніх впливів. У вітчизняній 

літературі цей термін вперше був введений Б.Г.Ананьєвим, який, розкриваючи зміст 

структури індивідуального розвитку людини, розглядав життєздатність як фактор його 

довголіття [1]. У зарубіжній науці вперше цю інтегративну якість було розглянуто       

Є. Вернером і його співробітниками в ході сорокарічного лонгітюдного дослідження, 

де життєздатність була визначена як баланс між факторами ризику (бідність, 

перинатальний стрес, дисгармонія батьківського виховання) та захисними факторами. 

В психології існує кілька підходів до дослідження життєздатності. З точки зору 

А.І. Лактіонової та А.В. Махнач, поняття життєздатності включає в себе два поняття: 

здатність чинити опір руйнуванню – життєстійкість (впоратися з важкими життєвими 

ситуаціями, захищати свою цілісність) і здатність будувати повноцінне життя у важких 

умовах – адаптивність (планувати своє життя, рухатися в певному напрямку протягом 

якогось часу). Таким чином, життєздатність – є невід'ємною і стабільною якістю 

особистості: вона змінюється в залежності від виду стресу, його контексту та інших 

чинників, які можна визначити як фактори ризику і захисні фактори. Дослідження, 

проведені А.І. Лактіоновою та А.В. Махнач на підлітковій вибірці, доводять, що якщо 

підліток нормально взаємодіє зі своїм оточенням, здатність до повноцінного існування 

та опір труднощам посилюються, але якщо ця взаємодія порушується, життєздатність 

поступово втрачається, і в процесі адаптації відбувається збій. Збій у процесі адаптації, 

тобто нездатність до вироблення чи в оволодіння навичками, що знаменують початок 

нової стадії розвитку, є наслідком складної і тривалої взаємодії зовнішніх умов і 

внутрішніх процесів індивідуального розвитку [7]. 

З позиції іншого підходу життєздатність розглядається як енергетичний 

потенціал людини (Б.Г. Ананьєв, Д.О. Леонтьєв, С. Мадді та ін.). Згідно цьому підходу, 

життєздатність – психологічний аналог життєвого стрижня людини, який відображає 

міру подолання їм заданих обставин, самого себе, а також міру докладених зусиль по 

роботі над собою і над обставинами свого життя. Це інтегральна характеристика рівня 

особистісної зрілості, а головним феноменом особистісної зрілості і формою прояви 

особистісного потенціалу є якраз феномен самодетермінації особистості. Одна зі 

специфічних форм прояву життєздатності (особистісного потенціалу) – це подолання 

особистістю несприятливих умов її розвитку. Існують свідомо несприятливі умови для 

формування особистості, вони можуть фатальним чином впливати на розвиток, але їх 

вплив може бути подолано, опосередковано, прямий зв'язок розірваний за рахунок 
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введення в цю систему факторів додаткових вимірювань, перш за все самодетермінації 

на основі особистісного потенціалу. Феноменологію, що відображає різні аспекти 

особистісного потенціалу, в різних підходах у зарубіжній та вітчизняній психології 

позначали такими поняттями, як воля, сила Его, внутрішня опора, локус контролю, 

орієнтація на дію, воля до сенсу та ін. [1]. Найбільш повно, з точки зору                     

Д.О. Леонтьєва, цьому поняттю в зарубіжній психології відповідає поняття "hardiness" 

– "життєстійкість", введене С. Мадді. 

Життєстійкість вважається основним функціональним компонентом 

життєздатності, що зберігає стабільність системи особистості, системоутворюючим 

фактором, що задає параметри основних компонентів життєздатності. Життєстійкість 

виявляється ключовою особистісною змінної, що опосередкує вплив стресогенних 

факторів на соматичне і душевне здоров'я, а також на успішність діяльності 

особистості. У теоретичному відношенні поняття життєстійкості вписується в систему 

понять екзистенціальної теорії особистості (С. Кобаза, С. Мадді), виступаючи 

операціоналізацією введеного екзистенціальним філософом П. Тілліхом поняття 

«відвага бути». Ця екзистенційна відвага передбачає готовність «діяти всупереч» – 

всупереч онтологічній тривозі, тривозі втрати сенсу, всупереч відчуттю «занедбаності» 

говорить М. Хайдеггер [5]. 

Л.В. Куліков, описуючи життєстійкість, на передній план виводить три аспекти 

психологічної стійкості: 1) стійкість, стабільність, 2) врівноваженість, відповідність, та 

3) опірність (резистентність). За словами Л.В. Кулікова, стійкість проявляється в 

подоланні труднощів як здатність зберігати віру в себе, бути впевненим у собі, своїх 

можливостях, як здатність до ефективної психічної саморегуляції. Стабільність 

проявляється в збереженні здатності особистості функціонувати, здійснювати 

самоврядування, розвиватися, адаптуватися. Знижена стійкість призводить до того, що, 

опинившись в ситуації ризику людина долає її з негативними наслідками для 

психічного та соматичного здоров'я, для особистісного розвитку, для сформованих 

міжособистісних відносин. Врівноваженість Л.В. Куліков визначає як здатність 

співвідносити рівень напруги з ресурсами своєї психіки і організму, мінімізувати 

негативний вплив суб'єктивної складової у виникненні напруги, здатності утримувати 

напругу в прийнятних межах. Врівноваженість – це також здатність уникати крайнощів 

в силі відгуку на події. Опірність – це здатність до опору тому, що обмежує свободу 

поведінки, свободу вибору, як в окремих рішеннях, так і у виборі способу життя в 

цілому. Найважливішою стороною опірності є індивідуальна і особистісна 

самодостатність в аспекті свободи від залежності. Таким чином, життєстійкість – це 

якість особистості, окремими аспектами якої є стійкість, врівноваженість, опірність. 

Вона дозволяє особистості протистояти життєвим труднощам, несприятливому тиску 

обставин, зберігати здоров'я і працездатність в різних випробуваннях [4]. 

Особистісна якість життєстійкості підкреслює атитюди, які мотивують людину 

перетворювати стресогенні життєві події. Ставлення людини до змін, як і її можливості 

скористатися наявними внутрішніми ресурсами, які допомагають ефективно управляти 

ними, визначають, наскільки особистість здатна впоратися з труднощами і змінами, з 

якими вона стикається щодня. За С. Мадді поняття життєстійкості – це диспозиція, що 

включає в себе три порівняно автономних компоненти: залученість, контроль, 

прийняття ризику. Виразність цих компонентів і життєстійкості в цілому перешкоджає 

виникненню внутрішньої напруги в стресових ситуаціях за рахунок стійкого подолання 

стресів і сприйняття їх як менш значущих. 

1. Залучення визначається як переконаність у тому, що залученість в те, що 

відбувається дає максимальний шанс знайти щось вартісне та цікаве для особистості. 

Вона дає можливість відчувати себе значущим і достатньо цінним, щоб повністю 
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включатися у вирішення життєвих завдань, незважаючи на наявність стресогенних 

факторів і змін. Людина з розвиненим компонентом залученості отримує задоволення 

від власної діяльності.  

2. Контроль являє собою переконаність втому, що боротьба дозволяє вплинути 

на результат того, що відбувається, нехай навіть це вплив не абсолютний і успіх не 

гарантовано; мотивує до пошуку шляхів впливу на результати стресогенних змін, на 

противагу впадання в стан безпорадності і пасивності. Людина з сильно розвиненим 

компонентом контролю відчуває, що сама вибирає свою діяльність, свій шлях. 

3. Прийняття ризику – переконаність людини в тому, що все те, що з нею 

трапляється, сприяє її розвитку за рахунок знань, які він отримує з досвіду, – 

неважливо, позитивного або негативного. Воно полягає в сприйнятті особистістю події 

життя як виклику і випробування особисто собі. В основі прийняття ризику лежить ідея 

розвитку через активне засвоєння знань з досвіду і подальше їх використання [5]. 

Компоненти життєстійкості розвиваються в дитинстві і частково в підлітковому 

віці, хоча їх можна розвивати і пізніше. Їх розвиток вирішальним чином залежить від 

відносин батьків з дитиною. С. Мадді було виявлено, що позитивно на формування 

життєстійких переконань вплинули: відчуття призначення в житті; виховання 

впевненості, підтримання високих стандартів. 

Негативно на розвиток життєстійкості в дитинстві впливають: стреси в 

ранньому дитинстві, такі як серйозні хвороби респондентів або їхніх близьких, 

матеріальні труднощі, розлучення батьків; недолік підтримки, підбадьорювання 

близькими; недолік залученості, відчуженість від значущих дорослих. 

Поняття «життєстійкість» не тотожне поняттю копінг-стратегій, або стратегій 

подолання з життєвими труднощами. З точки зору Р. Лазаруса і С. Фолкман, це 

стратегії, спрямовані на подолання життєвих труднощів. По-перше, копінг-стратегії – 

це прийоми, алгоритми дії, звичні і традиційні для особистості, в той час як 

життєстійкість – риса особистості, установка на виживання. По-друге, копінг-стратегії 

можуть приймати як продуктивну, так і непродуктивну форму, навіть вести до регресу, 

а життєстійкість – риса особистості, що дозволяє справлятися з дистресом ефективно і 

завжди в напрямку особистісного зростання. Сутність конструктивних способів 

поведінки в складних ситуаціях полягає в тому, що вони дозволяють оволодіти важкою 

життєвою ситуацією, діями активними, свідомими, цілеспрямованими і адекватними 

щодо об'єктивних умов ситуації і власних можливостей. При цьому залежно від 

обставин зусилля можуть бути спрямовані або на зміну умов ситуації, або на 

активізацію та розвиток власних здібностей і можливостей [3]. У самому широкому 

плані конструктивну поведінку забезпечує життєстійкість людини, її здатність 

протистояти життєвим труднощам, зберігаючи себе як цілісну особистість. 

Дослідження І. Солкової і П. Томанек присвячені ролі якості життєстійкості в 

життєздатності до повсякденного стресу. Їх дослідження показало, що люди, які мають 

високі показники життєстійкості, мають більше відчуття компетентності, вищу 

когнітивну оцінку, розвиненіші стратегії подолання і відчувають менше стресів в 

повсякденному житті. 

Особливе місце у нашому суспільстві займає неповна сім'я, яка є одним з 

основних соціально-демографічних типів сучасної сім'ї. Це мала група з частково 

неповними зв'язками, де немає традиційної системи відношень «мати-батько-дитина» 

[2]. Неповною називається сім’я, яка складається з одного з батьків з однією, або 

декількома дітьми. Неповна сім’я утворюється внаслідок розірвання шлюбу, 

позашлюбне народжування дитини, смерті одного з батьків або є окремих їх 

проживання. Причини неповних сімей – це розлучення, осиротіння, позашлюбна 

дитина, або структура неповна.  
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Додатковою категорією неповних сімей є функціональні неповні сім’ї, у яких є 

обидва батьки, про те професійні чи інші причини залишають їм мало часу а 

спілкування обмежується кількістю годинами в декількох днів.  

Варіантами неповних сімей вважається сім’ї в яких батьки є прийомними або 

опікунами. Відповідно такі сім’ї позивають нетиповим і серед них виокремлюються 

сім’я з усиновленими дітьми та які виховують дітей чи про опіки. 

 

На думку більшості зарубіжних і вітчизняних психологів, формування емоційно 

здорової дитини залежить від взаємного спілкування дитини з обома батьками,90 % 

дітей батьків які розлучаються, дізнавшись про розлучення відчували короткочасний 

шок з відчуттям болю і страхом. За даними американських дослідників Д. Добсона та 

А. Ніколі, 50 % батьків припиняють відвідувати своїх дітей через три роки після 

розлучення. Близько половини дітей відчувають себе і покинутими. На питання, коли 

вони відчували себе більш нещасними – 5 років після розлучення або 1,5 року, 37% 

дітей відповіли: через 5 років. 

Відомо, що позбавлені в дитинстві достатнього спілкування з батьком, хлопчики 

або засвоюють жіночий тип поведінки, або створюють спотворене уявлення про 

чоловічу поведінку яка антропологічно протилежна жіночій і не сприймають усього 

того, що намагаються прищепити їм матері. Вирощені без батьків хлопчики 

виявляються менш зрілі і цілеспрямовані, не відчувають себе в достатній безпеці, менш 

ініціативні та врівноважені,  важче розвивається здатність співчувати, керувати своєю 

поведінкою. Їм набагато важче виконувати свої батьківські обов'язки. 

Дівчатка, виховані без батьків, менш успішно формують уявлення про мужність, 

надалі у них менше шансів правильно розуміти своїх чоловіків і синів, виконувати роль 

дружини і матері. Любов батька до дочки дуже важлива для розвитку її самосвідомості, 

впевненості в собі, формування свого образу жіночності [2]. 

Висновки 

Теоретичний аналіз вітчизняної літератури з означеної проблеми доводить 

неоднозначність визначення самого поняття життєстійкість. Життєстійкість вважається 

основним функціональним компонентом життєздатності, що зберігає стабільність 

системи особистості, системо утворюючим фактором, що задає параметри основних 

компонентів життєздатності. Л.В. Куліков, описуючи життєстійкість, на передній план 

виводить три аспекти психологічної стійкості: стійкість, стабільність; врівноваженість, 

відповідність; опірність (резистентність). За С. Мадді поняття життєстійкості – це 

диспозиція, що включає в себе три порівняно автономних компоненти: залученість, 

контроль, прийняття ризику. Виразність цих компонентів і життєстійкості в цілому 

перешкоджає виникненню внутрішньої напруги в стресових ситуаціях за рахунок 

стійкого подолання стресів і сприйняття їх як менш значущих. Тому таким важливим є 

вивчення особливостей життєстійкості підлітків з неповних сімей та вплив на прояв 

життєстійкості у структурних компонентах життєздатності. 

Компоненти життєстійкості розвиваються в дитинстві і частково в підлітковому 

віці. Особистісна якість життєстійкості підкреслює атитюди, які мотивують людину 

перетворювати стресогенні життєві події. Поняття життєздатності поєднує у собі два 

поняття: здатність чинити опір руйнуванню – життєстійкість і здатність будувати 

повноцінне життя у важких умовах – адаптивність. Звідси випливає, що життєстійкість 

впливає на ресурси опанування через підвищення само ефективності. 

Сім’я є важливим чинником формування життєстійкості у дітей і у підлітків 

зокрема. Психологічні особливості формування життєстійкості у підлітків залежать від 

того в якій сім’ї вони виховуються. Підлітки які виховуються в неповних сім’ях є менш 

пристосованими до життя. Такі діти виявляються менш пристосованими до життя, 
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менш зрілі та цілеспрямовані, менш ініціативні та врівноважені, важче розвивається 

здатність співчувати, керувати своєю поведінкою, а в майбутньому їм набагато важче 

виконувати свої батьківські обов'язки. Тому для підлітків дуже важливий емоційний 

зв'язок з обома батьками. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У 

ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

В статье рассмотрена проблема формирования жизнестойкости подростков, а именно 

подростков из неполных семей. Обобщены и систематизированы результаты исследований ведущих 

зарубежных и отечественных ученых, которые изучали влияние родителей на формирование 

жизнестойкости у подростков. Проанализированы и выделены понятия: “жизнестойкость”, 

“жизнеспособность”, раскрыта их взаимосвязь. Определены психологические особенности 

формирования жизнестойкости у подростков из неполных семей. Доказано важную роль семьи, детско-

родительских отношений в формировании жизнестойкости подростка из неполной семьи. 

Ключевые слова: жизнестойкость, жизнеспособность, компоненты жизнестойкости, 

вовлеченность, контроль, принятие риска, подростковый возраст, неполная семья. 

 

SUMMARY 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF VIABILITY FORMATION IN TEENAGERS FROM SINGLE-

PARENT FAMILIES 

The article deals with the problem of teenagers viability, namely teenagers from single-parent families. 

The investigation results of foreign leading scientists, who studied parents influence on viability formation in 

teenagersare generalized and systematized. The concepts „ viability ‟ and „ vitality ‟ are analyzed and singled 

out, disclosed their relationship.Psychological features of viability formation  in teenagers from single-parent 

families are determined. The important value of family, parent-children relationships in formation of viability in 

teenagers from single-parent families are proved. 

Key words: viability, vitality, components of viability, involvement, risk-taking,control, adolescent age, 

single-parent family. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА 
 

КОВАЧ О.В. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглядаються гендерні особливості насильства в освітньому середовищі, види та 

фактори, що впливають на насильство працівників освіти. Висвітлюються причини, які можуть 

спонукати особу до прояву насильницької поведінки. Винесено теорії відомих вчених з питань агресії та 

насильства та погляди науковців щодо гендерних особливосте відповідної поведінки. Показано 

результати анкетування студентів щодо прояву насильницької поведінки з боку педагогів. 

Ключові слова: гендер, гендерні відмінності освітній процес, насильство; фізичне насильство, 

психологічне насильство; економічне насильство; сексуальне насильство; агресія; агресивна поведінка; 

детермінанти насилля.  

 

Насильство в освітньому середовищі являє собою значну соціальну проблему. 

Особливо гостро ця проблема постає у сфері формування та розвитку майбутнього 

покоління – в сфері освіти. Це питання характеризується особливим негативним 

впливом педагогів на формування і розвиток особистості. Прихований характер даного 

соціального явища утруднює можливість його вияву та здійснення превентивних 

заходів, тому характер проблеми часто недооцінюється державою. Насильство в 

навчальному закладі може характеризуватися певною формою примусу, панування 

форм та привілеїв, найчастіше з яких є прояви фізичного та психічного впливу на 

вихованців .Гендерні особливості педагогічного насильства дають змогу 

охарактеризувати жінок та чоловіків педагогів та найбільш притаманні форми 

насильства для тої чи іншої статі.   

Об’єкти та методи дослідження 
У вітчизняній та зарубіжній літературі існує багато науковців, які цікавились 

вивченням окремих видів насильства, аналізуючи дане явище з психологічної, 

соціальної, юридичної, філософської точки зору. Загальна характеристика насильства 

відображена у працях таких вчених, як Л.Берковіц, Р.Берон, П.Бурдьє, Й.Галтунг, 

А.Гжегорчик, А.А.Гусейнов, І.О.Ільїн, К.Лоренц,. Причини нaсильницької і агресивої 

поедінки часто не розділяються і стають єдиним предметом дослідження. Серед них 

виокремились такі напрямки: інстинктивна поведінка (вроджене прагнення до смерті і 

руйнування – З. Фрейд, К. Лоренц, Р. Ардрі, Е. Фромм); теорії спонукання (мотивація 

спричинення збитків або шкоди іншим – Д.Доллард, Н. Миллер, А. Бандура, Л. 

Берковіц, Зільманн); когнітивні моделі (емоційні і пізнавальні процеси як основні 

детермінанти агресії – Л.Берковіц, Х.Зільманн); соціальне навчення (засвоєння і 

підтримка шляхом безпосередньої участі в ситуаціях прояву агресії і насильства, а 

також унаслідок пасивного спостереження за такими проявами – А. Бандура, Е.С. 

Борден, А. Басс, С.Г. Паттерсон, Р. Ричардсон).У дослідженні гендерних особливостей 

виокремились такі напрямки: дослідження психологічних відмінностей (Е.Маккобі, 

К.Джеклін, П.Іглі і Д.Штеффен); дослідження статевих відмінностей організації мозку 

(В.Ф. Коновалова, Н.А. Отмахова).Дослідження гедерних особливостей та вияву агресї 

в чоловіків та жінок (У..Бьйорквіст і Л.Ньемела) та соціальні ролі і соціальний статус 

та їх вплив на агресивну поведінку (П.Іглі)   

Дослідження ґрунтується на узагальненні науково-теоретичних та 

методологічних джерел, присвячених вирішенню окресленої проблеми, використання 

методу анкетування. 

Постановка задачі: 
- аналіз теоретико-методологічних підходів до визначення основних причин 

насильницької поведінки; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
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- характеристика гендерних особливостей насильницької поведінки педагогів; 

- аналіз результатів анкетування учнів школи 

Результати та їх обговорення 

Одна із найскладніших проблем, яка постає в освітньому середовищі – проблема 

насильства з боку педагогів. Вирішення даної проблеми є важливим як для освітніх 

закладів для ефективного надання освітніх послуг, так і для держави в цілому. Адже 

тільки в безпечному середовищі зможе сформуватись здорова, гармонійно розвинена  

особистість. 

Психологія визначає насильство як застосування силових методів або 

психологічного тиску з допомогою погроз, завідомо спрямованих на слабких або тих, 

хто не може чинити опір.[6]  

Цікавими є наукові підходи до визначення першопричин насильницької 

поведінки. Споконвічна ворожість людей один до одного, агресія – така риса людської 

природи, що не піддається знищенню – так трактує З. Фрейд у своїх працях відносно 

питання агресії та насильства. Він тлумачить агресію як вихід, "виплеск" потягу до 

смерті — найважливішого  феномену людського існування, що накладає свій відбиток 

на всі життєві прояви людини як істоти кінцевої..[12] 

Насилля та агресія у відомого вченого Е.Фрома виступає як форма 

самоствердження. На його думку: «Садист стає садистом, бо він страждає душевною 

імпотенцією, йому бракує здатності розбудити іншу людини і змусити її полюбити 

себе, і тоді він компенсує цю свою нездатність прагненням до влади над іншими 

людьми». [10] 

Потреба людини досягти соціального схвалення та високої оцінки з боку інших, 

особисту самооцінку чим і підвищує самоповагу та рівень власної гідності Тому вчені 

Х.Грахем і Т. Гур визначають насильство як поведінку, спрямовану на нанесення 

фізичної шкоди людям або шкоди їх власності. Потреба у самоствердженні є 

стимулюючою у здійсненні людиною діяльності та визначаючи поведінку загалом.. 

Особа прагне реалізувати те, що колись було не можливим та недоступним.[9] 

Існує широкий спектр причин вияву насильства людиною, а в даному випадку 

педагогами в освітньому середовищі. Та постає питання гендерних особливостей вияву 

педагогічного насильства.  

Вивчення питання гендерних відмінностей чоловіків та жінок почалося  ще 

наприкінці XIX століття. Науковці Е.Маккобі і К.Джеклін виділили тільки чотири 

психологічних відмінності між статями (здатності до орієнтації в просторі, математичні 

здібності, мовні навички та агресивність). Є дані про те, що жінки перевершують 

чоловіків у тих областях, де насамперед потрібно знання мови, а чоловіки 

перевершують жінок у вирішенні завдань просторового характеру. Але це не являє 

собою вичерпний спектр гендерних відмінностей. Існує ще одна сфера пов'язана з 

гендерними відмінностями, - це агресія. Пряма фізична агресія найбільше притаманна  

чоловікам, що виражаються в прямих фізичних діях. Натомість для жінок імпонує 

непрямий вираз агресивної поведінки.[7] 

У.Бьйорквіст і Л.Ньемела спирались на те, що існує кілька факторів, від яких 

залежить, хто більш агресивний - чоловік чи жінка: гендер учасників конфлікту, тип 

агресії і конкретна ситуація. Наприклад, гендерні відмінності найбільш помітні в 

фізичних формах агресії, а також у ситуаціях, які змушують проявляти агресію 

(наприклад, через виконання певної соціальної ролі), на відміну від ситуацій, коли до 

неї вдаються без жодного примусу. Крім того, схильність чоловіків демонструвати 

агресію зростає у відповідь на значиму провокацію, але не настільки сильна при її 

відсутності. 
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На думку П.Игли причина стійкості цього погляду лежить в тому, що жінки в 

цілому мають знижений соціальний статус і вдома, і на роботі. Люди, що володіють 

меншою владою і більш низьким статусом, змушені багато в чому поступатися впливу 

тих, хто за статусом вище.[7] 

 М.Лагерспетц і його колеги  опитували хлопчиків і дівчаток у віці від 8 до 15 

років, як поводяться школярі з їхнього класу, коли сердяться. Отримані результати 

показали, що хлопчики вдаються до прямих форм агресії, що включає такі дії, як 

гонитва за супротивником, підніжки, стусани, поштовхи, дражнилки, значно частіше 

дівчаток. Зате дівчаткам більш властиві непрямі форми агресії, наприклад, наговір на 

противника за його спиною, бойкотування кривдника, розрив дружніх стосунків, 

демонстрація образи. Таким чином, чоловіки і жінки дійсно відрізняються один від 

одного щодо агресії, причому чоловіки, як правило, більш схильні до подібної 

поведінки, ніж жінки. Однак величина розриву сильно коливається залежно від 

обстановки та інших факторів, а також від форми агресії. [1] 

Жінки, які використовують агресію у житті як відповідь на фрустрацію, як 

зняття стресу, як задоволення, схильні проявляти вербальну та фізичну агресію у 

прямій та непрямій формах. Жінки, що схильні до застосування прямої та непрямої 

фізичної агресії, використовують агресію у житті як вплив на інших.  

У чоловіків пряма фізична агресія має використовуватись як відповідь на 

фрустрацію, як вплив та як захист. Чоловіки, що характеризуються непрямою 

фізичною агресією схильні її використовувати. Як вплив та як задоволення жінки 

більш схильні до непрямої вербальної агресії.. [4] 

Насильство - це застосування силових методів або психологічного тиску з 

допомогою погроз, завідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити 

опір..[5] 

У ситуації насильства як різновиду агресивної поведінки, метою якого є 

заподіяння шкоди іншій людині, поряд з діями фізичного характеру мають місце й такі 

різновиди насильства, як сексуальне, економічне, психологічне. Саме ці види 

насильницьких дій, як правило, виділяються фахівцями, що займаються, проблемою 

гендерного насильства.[11] 

Існують такі види насильства: 

Фізичне насильство – нанесення тілесних пошкоджень, які приводять до болю, 

порушення психічного і фізичного здоров'я або навіть смерті. Фізичне насильство – це 

нанесення побоїв, тілесних ушкоджень, удушення, ляпаси по обличчю, штовхання 

брутальне хватання [8] 

Воно включає всі форми травматизму, що спричинені навмисними діями: 

переломи кісток, черепно-мозкові травми, синці, опіки, подряпини, опіки від цигарок, 

сліди людських укусів; тощо. [3] 

Психологічне насильство – тиск на психіку іншої людини Це вплив на психіку 

людини шляхом залякування, погроз (зокрема фізичною розправою), щоб зламати 

волю до опору, відстоювання своїх прав та інтересів. Примушення людини робити те, 

що суперечить її моральним принципам, висміювання, дратування, кривдження, 

залякування, постійна критика, ігнорування, приниження, терор. 

Економічне насильство виявляється в тому, що одна людина умисно позбавляє 

іншу людину права на житло, їжу, одяг і інше майно або грошей, що необхідні для 

підтримки фізичного і психологічного добробуту (включаючи медичне 

обслуговування, харчування, освіту, матеріальні засоби існування).[8] 

Сексуальне насильство – це залучення осіб до сексуального життя дорослих без 

їх розуміння та згоди на це, а також просте споглядання чи присутність при 

сексуальних діях або експлуатація  у сексуальному плані. 
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Насильство у навчальному закладі: « вид насильства, коли має місце 

застосування сили між учнями або вчителями стосовно учнів ,і в педагогічній практиці 

− вкрай рідко − учнями стосовно вчителів. Насильство у навчальному закладі − форма 

примусу, підкорення з метою завоювання, збереження, панування прав, привілеїв, 

найчастішими є прояви фізичного і психічного (емоційного) насильства»  

Окрім того, до проявів психологічного насильства відносяться також дії, 

спрямовані на приниження самооцінки і самоповаги людини до себе (наприклад, 

постійна критика, приниження, заниження можливостей людини), залякування, 

погрози завдати фізичної шкоди Психологічне або емоційне насильство може бути 

зумисним, усвідомленим чи не усвідомленим, але це завжди поведінка, яка 

продовжується протягом певного часу, а не є поодиноким випадком.[6] 

Насилля в навчальному закладі з боку педагогів виявляється в наступному: 

- приниження;  

- нагадуванні при учнівському колективі про недоліки дитини, особливості 

сім’ї, сімейні події, про які педпрацівнику стало відомо; 

- непосильній праці; 

- ігноруванні фізичних потреб учня (заборона піти до туалету); 

- існування «любимчиків» та «аутсайдерів»; 

- підвищеному тоні, крику, необґрунтованих, неадекватних оцінках; 

- суворій дисципліні, яка тримається на страху, а не на інтересі до 

навчання; 

- авторитаризмі, вимогах без пояснень; 

- недоцільних вимогах до зовнішнього вигляду дитини (зачіски, форми) і 

застосування дій щодо його покращення – підстригання власноруч, зняття прикрас, 

відбір мобільних телефонів тощо; 

- розбещення. [2] 

З метою вияву педагогічного насилля нами було проведене  дослідження в 

Мукачівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. О.С. Пушкіна Дослідження проводилось на 

основі розробленої Анкети «Насильство та його прояви в освітньому процесі». Вибірка 

складала 94 особи  7-8 класів  

За результатами, отриманими за допомогою анкетування виявлено, що учні в 

навальному процесі частіше зустрічаються з представниками жіночої статі 

педагогічних працівників. Загальний проявом педагогічного насильства  становлять 

45%. Це дає змогу стверджувати що насилля в освітньому процесі подеколи 

проявляється. Найчастіше це спостерігається в представників жіночої статі (45%.) та 

чоловічої статі (30,4%). Наявність фізичного насильства в школі складає 60,9% 

відповідей досліджуваних що характеризує прояв фізичного насилля з боку педагогів. 

Фізичне насильство виявляють жінки (42,3%) та чоловіки (43%) на думку учнів 

Наявність психологічного насильства в школі з боку педагогів складає 57,9%, 

Психологічне насильство виявляють жінки (30,2%) та чоловіки (46,7%) за свідченнями 

учнів. Отже, за показниками прояву та виду насилля в навчальному закладі переважає, 

на думку учнів, психологічне та фізичне насилля. Інші види насилля майже не 

проявляються. Виявлено що учні частіше зустрічаються в навчальному процесі з 

представниками жіночої статі, тому за виявом насилля вони і переважають. 

Висновки. Насильство в освітньому середовищі – питання яке потребує 

вирішення. Проблема насильства у навчальному процесі потребує уваги з боку  

науковців та громадськості. Адже система взаємовідносин між педагогом та особами, 

які навчаються є вкрай важливою для подальшого становлення,  росту та розвитку 

особистості. Ситуація, яка існує в освітньому середовищі, де перебуває особа 

детермінує майбутню реалізацію особи, формує якості особистості.  
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Існує широкий спектр теорій, які визначають першопричини насильницької 

поведінки та гендерні відмінності тої чи іншої статі у формах та найбільш притаманних 

для неї видах насильницької та агресивної поведінки. Так, засновник психоаналізу 

З.Фрейд визначає причини насилля та агресивної поведінки у споконвічній ворожості 

людей один до одного, яка через призму соціалізації та впливу культури на 

становлення і розвиток особистості переводить агресію з інших на самого себе, 

породжуючи різні неврози. Інший представник психоаналітичного напрямку. Е.Фромм, 

Х.Грахем і Т. Гур стверджують, що агресія являє собою форму самоствердження 

особи. Д.Долланд вбачає причини насилля та агресивної поведінки в фрустрації: 

неможливості задовільнити власні потреби особи.. У.Бьйорквіст і Л.Ньемела спирались 

на те, що існує кілька факторів, від яких залежить, хто більш агресивний - чоловік чи 

жінка: гендер учасників конфлікту, тип агресії і конкретна ситуація. У чоловіків пряма 

фізична агресія має використовуватись як відповідь на фрустрацію, як вплив та як 

захист. Чоловіки, що характеризуються непрямою фізичною агресією схильні її 

використовувати. Як вплив та як задоволення жінки більш схильні до непрямої 

вербальної агресії.  

У результаті теоретичного аналізу наукових  джерел здійснено вияв причин 

педагогічного насильства та розглянуто гендерні особливості вияву, характерні форми 

здійснення насильства чоловіками і жінками педагогами.  Насильство як соціальне 

явище притаманне людству і його неможливо знищити. Причинами насильницької 

поведінки можуть слугувати: природні риси агресивності в особи, як форма 

самоствердження, як генетично переданий аспект, як наслідок впливу стресової 

ситуації на особу. Виділяють фізичне, психологічне, економічне та сексуальне 

насильство. Щодо гендерних особливостей насильницької поведінки вчені аналізують 

його з точки зору відмінностей чоловіків та жінок  у вияві агресії. Для жінок 

характерним проявом являється вербальна форма агресії, що породжує психологічне 

насильство в освітньому середовищі, для чоловіків найбільш притаманним є фізична 

агресія, що породжує фізичне насильство, але для чоловіків, так, як і для жінок 

притаманним є також психологічне насильство. Результати проведеного дослідження 

підтверджують той факт, що в Мукачівській ЗОШ №1 ім. О.С. існує насильство в таких 

формах а саме: психологічне, фізичне насильство. За проявом фізичного насильства 

немає явно переважаючої статі. Показники вияву фізичного насильства особами 

жіночої статі педагогічних працівників 42,3% респондентів  та осіб чоловічої статі, 

відсоток яких складає 43% загальних свідчень учнів. Це дає змогу визначити, що і 

чоловіки, і жінки педагоги вдаються до вияву цього виду насильства в освітньому 

процесі  За проявом психологічного насильства воно найчастіше спостерігається, на 

думку учнів у представників чоловічої статі, це засвідчили 46,7 % респондентів та осіб 

жіночої статі відсоток яких складає 30,2% за свідченнями учнів. Це характеризує 

чоловіків-педагогів як таких частіше, ніж жінки-педагоги вдаються до прояву 

психологічного насильства в освітньому процесі. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ГЕРДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

В статье рассматриваются гендерные особенности насилия в образовательной среде, виды и 

факторы, влияющие на насилие работников образования. Представлены причины, которые могут 

побудить человека к проявлению насильственного поведения. Вынесено теории известных ученых по 

вопросам агрессии и насилия и взгляды ученых о гендерных особенностей соответствующего поведения. 

Показаны результаты анкетирования студентов по проявления насильственного поведения со стороны 

педагогов. 

Ключевые слова: гендер, гендерные различия образовательный процесс, насилие; физическое 

насилие, психологическое насилие; экономическое насилие; сексуальное насилие; агрессия; агрессивное 

поведение; детерминанты насилия. 

SUMMARY 

 

GENDR OF PEDAGOGICAL VIOLENCE 

The article deals with the peculiarities of gender violence in the educational environment, types and 

factors influencing violence educators. Covered reasons which can induce a person to exercise violent behavior. 

Police issued the theory known scientists on aggression and violence and the views of scholars on gender 

appropriate behavior features. Showing results questioning students about manifestations of violent behavior on 

the part of teachers. 

Key words: gender, gender differences educational process, violence; physical violence, psychological 

violence; economic violence; sexual abuse; aggression; aggressive behavior; determinants of violence. 

 

 

 

УДК 159.923.2 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТІ ТА ЗДІБНОСТЕЙ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 
ВОРОНОВА О. Ю., ГАНЬКУЛИЧ М. М. 

Мукачівський державний університет 

 

Стаття присвячена дослідженню проблем пам‟яті і здібностей, та особливостей їх прояву в 

юнацькому віці. У статті проаналізовано погляди психологів на дану проблематику. Охарактеризовано 

види та психологічні особливості пам‟яті та здібностей. Висвітлено результати емпіричного 

дослідження спеціальних здібностей юнаків та їх взаємозв‟язку з різними видами пам‟яті. 

Ключові слова: пам‟ять, види пам‟яті, здібності, види здібностей, індивідуальні особливості 

пам‟яті та здібностей, юнацький вік. 

 

У сучасному суспільстві проблема особливостей здібностей і пам’яті виступає 

однією із основних проблем психологічної науки і привертає до себе увагу багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Пам'ять - найважливіша, визначальна 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100965
http://medbib.in.ua/gendernaya-terapiya-spravochnik-prakticheskogo.html
http://medbib.in.ua/gendernaya-terapiya-spravochnik-prakticheskogo.html
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характеристика психічного життя особистості. Вона забезпечує єдність і цілісність 

людської особистості. Цілеспрямоване формування здібностей у контексті органічно 

пов’язаних проблем формування знань, умінь та навичок як основних складових, що 

визначають готовність людини до діяльності й усвідомленої поведінки, є найбільш 

складною і суперечливою. Прагнення розв’язати ці проблеми зумовлено постійно 

зростаючою потребою суспільства вдосконалювати умови підготовки людини до 

трудової діяльності та спілкування як провідних форм її взаємодії із соціальним і 

природним середовищем. 

Об’єкти та методи дослідження 

Проблеми психології здібностей та пам’яті завжди перебували в центрі уваги 

українських і зарубіжних фахівців. Зокрема, психологічні закономірності пам’яті 

вивчали різні дослідники: Аткінсон Р., Еббінгауз Г., Зінченко В.П., Леонтьєв О.М., 

Заїка Є.В., Кузнєцов М.А., та інші. У роботах даних вчених було доведено, що пам’ять 

– це психологічна основа особистості, це психічний процес, відображення досвіду 

людини шляхом засвоєння, збереження та подальшого відтворення обставин її життя та 

діяльності. Пам’ять – це те, за допомогою чого в єдине ціле поєднується минуле, 

теперішнє та майбутнє людини. Якби не було б пам’яті, то не було б життя. 

Проблемою здібностей займалися такі дослідники як Богоявленська Д.Б., Дружинін 

В.М., Теплов Б.М., Момот Л.Л., Шелестова Л.В. та багато інших. Термін «здібності» 

давно й широко використовується науковій термінології, однак дослідники досі 

неоднозначно підходять до розуміння його сутності. Сьогодні більшість учених 

уважають, що здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, однак забезпечують їх 

швидке набуття, закріплення й ефективне використання в практичній діяльності. Інші 

автори, сходяться в тому, що здібності - це не одна психологічна властивість 

особистості, а цілий комплекс їх що проявляється в активній діяльності людини.  

Об’єктом нашого дослідження є здібності в юнацькому віці. 

Предмет дослідження: психологічні особливості здібностей та їх взаємозв’язок 

із різними видами пам’яті. 

Постановка задачі.  

Проблема здібностей та пам’яті вивчалася багатьма дослідниками. У сучасних 

наукових доробках дана проблема є предметом розгляду з позиції їх вивчення у різні 

вікові періоди. Цікаво відмітити, що саме дослідження проблем пам’яті є яскравою 

ознакою Харківської психологічної школи, представниками якої є Верезуб О.М., 

Зінченко П.І., Бочарова С.П., Іванова О.Ф., Заїка Є.В., Кузнєцов М.А., Лактіонов О.М., 

Невельський П.Б., Середа Г.К., Скориніна О.В., Хомуленко Т.Б. та інші дослідники. 

Загальні особливості здібностей досліджуються в межах різних парадигмальних 

підходів психології, зокрема, у руслі нашого дослідження значний інтерес становлять 

наукові здобутки, що стосуються сутності здібностей, які є основою для «здатності до 

діяльності». (Крутецький В.А. та Рубінштейн С.Л.) [7], висвітлення задатків, як 

природної передумови здібностей (Теплов Б.М.),[5] вивчення структури і шляхів 

формування спеціальних здібностей: математичних (Крутецький В.А., Мясіщев В.М.), 

літературних (Ковальов О.Г., Ягункова В.П.), образотворчих (Кирієнко В.І., Ковальов 

О.Г.), учбових (Бодальов О.О.), педагогічних (Кузьміна Н.В., Синиця І.О.), 

організаторських (Ковальов О.Г.), конструктивно-технічних (Колбановський В.М., 

Якобсон П.М.), дослідницьких (Андрєєв В.І., Розумовський В.Г.), дослідження 

творчого процесу (Андрєєв В.І., Моляко В.та ін)[11], загальних проблем розвитку 

творчих здібностей та вихованню творчої особистості в різних видах діяльності 

(Богоявленська Д., Костюк Г.) [1] та ін. Зважаючи на огляд наукових джерел, ми 

бачимо, що окреслена проблема досліджується з різних сторін. 

http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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Метою нашого дослідження є проаналізувати психологічні особливості 

здібностей та пам’яті та емпірично виявити спеціальні здібності юнаків та їх 

взаємозв’язок із різними видами пам’яті. 

Результати та їх обговорення. 

На основі аналізу сучасної наукової літератури нами було встановлено, що 

існують розбіжності щодо формулювання сутності категорій «здібності». Предметом 

спеціального психологічного вивчення здібності стали в XIX столітті, коли роботами 

Ф. Гальтона було покладено початок експериментальному і статистичному 

дослідженню людських розбіжностей. Визначаючи поняття «здібності», автори 

сходяться в тому, що здібності - це не одна психологічна властивість особистості, а 

цілий комплекс їх, що проявляється в активній діяльності людини. При цьому 

більшість авторів вводять поняття "здатність до діяльності" і "задатки". Так, В.А. 

Крутецький та С.Л. Рубінштейн вважають, що здатність до діяльності може бути 

обумовлена лише всім комплексом необхідних властивостей особистості, які 

стосуються інтелектуальної, емоційної і вольової сфер. Під задатками більшість авторів 

розуміють певні природні передумови здібностей.[7] С.Л. Рубінштейн, О.Г. Ковальов, 

Г.С. Костюк, Н.С. Лейтес, В.М. М`ясищев, К.К. Платонов дотримуються позиції, що не 

відповідають дійсності як ті теорії, які стверджують про вродженість здібностей і 

зводять їх до задатків (теорія успадкованих здібностей), так і теорії, які повністю 

ігнорують природні передумови здібностей, вважаючи їх залежними лише від 

середовища і виховання (теорія набутих здібностей). У питанні про співвідношення 

вродженого і набутого в здібностях вітчизняні психологи дотримуються думки про 

вирішальну роль у розвитку здібностей соціального досвіду людини, умов її життя і 

діяльності, не відкидаючи при цьому значення індивідуально-природних передумов 

психічного розвитку, найбільш вивченими з яких є властивості типу вищої нервової 

діяльності. Б.М. Теплов, вивчаючи це питання, довів, що вони є природними 

передумовами здібностей, отже, є так званими задатками. Саме задатки - вроджені, а 

здібності є наслідком їх розвитку. Здібності - це індивідуально-психологічні 

особливості, які є суб'єктивними умовами успішного виконання певного різновиду 

діяльності [2].  

Здібності тісно пов'язані із загальною спрямованістю особистості. 

Співвідношення спрямованості особистості й рівня здібностей неоднозначне: високий 

рівень здібностей суттєво впливає на стиль поведінки та формування особистості. Ще 

більше значення має той факт, що розвиток здібностей визначається умовами 

виховання, особливостями сформованості особистості, її спрямованістю, яка або 

сприяє розкриттю здібностей або, навпаки, призводить до того, що здібності не 

реалізуються. В основі однакових досягнень при виконанні якоїсь діяльності можуть 

лежати різні здібності, водночас одна й та сама здібність може бути умовою успіху 

різних видів діяльності [9]. 

Вчені розглядають різні класифікації видів здібностей. Ми розглянемо такі види 

здібностей як загальні і спеціальні. 

 Загальні здібності необхідні для усіх видів діяльності. Вони поділяються на 

елементарні - здібності до психічного відбитку дійсності, елементарний рівень 

розвитку сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, волі і складні - здібності до навчання, 

спостережливість, загальний рівень інтелектуального розвитку й ін. Без відповідного 

рівня розвитку елементарних і складних здібностей людина не може включатися ні в 

один із видів людської діяльності [7]. 

Відповідно до видів діяльності різняться спеціальні здібності - графічні, 

художньо-літературні, конкретно-наукові (математичні й ін.), практично-організаційні 

й ін. Спеціальні здібності, що формуються на основі загальних здібностей у процесі 
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фахового навчання. Спеціальні здібності - це психологічні особливості індивіда, що 

забезпечують можливості успішного виконання визначеного виду діяльності - 

музичної, сценічної, літературної й ін. Розвиток спеціальних здібностей спирається на 

відповідні задатки, - наприклад, музичний слух і пам'ять. Показано існування 

особливих сензитивних періодів, протягом яких розвиток спеціальних здібностей 

відбувається особливо сприятливо. Так, для музичних здібностей це період до п'ятьох 

років, коли активно формується музичний слух і пам'ять. 

У силу багатозначності задатків можливо формування спеціальних здібностей 

на достатньо різноманітній анатомо-фізіологічній основі. Визначений рівень 

спеціальних здібностей (математичних, художніх і ін.) можна сформувати практично в 

будь-якої здорової дитини. Тому є реальні підстави для спрямованого розвитку 

здібностей дітей в умовах спеціально організованого навчання.  

Спостереження за діяльністю людей показує, що у їхніх здібностях є певні 

відмінності. Індивідуальні особливості здібностей кожної людини є результатом її 

розвитку. Тому для розвитку здібностей потрібні відповідні соціальні умови, активна 

включеність особистості в діяльність. Наявність індивідуальних відмінностей у 

здібностях людини є незаперечним фактом. Вони виявляються в тому, до чого 

особливо здатна певна людина і якою мірою виявляються у неї здібності. Тут може 

виявитись якісна характеристика здібності, рівень її розвитку у людини.  

Індивідуальні відмінності здібностей людини характеризуються специфікою і 

мірою її здатності. Вони виявляються в тій діяльності, до якої особливо схильна 

людина, і свідчать, якою мірою ця діяльність виявляє її здібності. Так, одна людина 

здібна до музики, інша — до техніки, третя — до наукової роботи, четверта — до 

малювання тощо. У межах однієї здібності люди можуть виявляти різний рівень 

здібностей — низький, посередній, високий. 

У розвитку здібностей значну роль відіграють пізнавальні процеси, а особливо, 

пам’ять [11]. Пам'ять - це психічний процес, відображення досвіду людини шляхом 

засвоєння, збереження та подальшого відтворення обставин її життя та діяльності. 

Пам'ять - це складний пізнавальний процес, тлумачення механізмів роботи якого в 

науці не має одностайності. Існує ряд теорій функціонування пам'яті, які по-різному 

пояснюють роботу цього пізнавального процесу. Наприклад, асоціативна теорія 

пояснює закономірності процесів пам'яті зв'язком між елементами матеріалу, який 

запам'ятовується, гештальтпсихологічна теорія - організацією матеріалу, 

біхевіористична - характеристиками вправ по закріпленню матеріалу. Діяльнісна теорія 

підкреслює роль зв'язку між пам'яттю та діяльністю людини та не заперечує 

досягнення інших теорій пам'яті. 

Пам'ять - багатий у своїх проявах пізнавальний процес, тому наука нараховує 

декілька класифікацій видів пам'яті, здійснених за різними ознаками. Але у нашому 

дослідженні ми зосередили увагу на класифікацію пам’яті за часом або за тривалістю. 

Така класифікація має наступні види: короткочасна, довготривала, оперативна. 

- короткочасна пам'ять утримує інформацію впродовж дуже незначного 

часу (долі секунд). 

- довготривала пам'ять зберігає інформацію впродовж значних відрізків 

часу, іноді всього життя людини. 

- оперативна пам'ять потрібна для виконання людиною певних поточних 

операцій і утримання інформації під час них. 

Пам'ять є основою здібностей людини й умовою навчання, придбання знань, 

формування умінь і навиків. Кожна особистість має індивідуальні відмінності пам'яті, 

які виявляються в різних сферах її мнемічної діяльності. Розрізняють такі індивідуальні 

особливості пам'яті: 
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• швидкість запам'ятовування визначається кількістю повторень (або часом), що 

потрібні людині для запам'ятовування нового матеріалу; 

• точність запам'ятовування визначають відповідністю відтвореного тому, що 

запам'ятовували, та кількістю допущених помилок; 

• міцність запам'ятовування виявляється в тривалості збереження завченого 

матеріалу (або в повільності його забування); 

• готовність до відтворення виявляється в тому, як швидко та легко в потрібний 

момент людина може пригадати необхідні їй відомості. 

Основна тенденція в розвитку пам'яті юнаків та дівчат характеризується 

подальшим зростанням і зміцненням її довільності. Довільне запам'ятовування стає в 

цей період набагато ефективнішим від мимовільного. Відбуваються істотні зміни і в 

перебігу процесів логічного запам'ятовування. Специфічного характеру набуває в 

юнацькому віці мимовільна пам'ять. Продуктивність її також залежить від організації 

розумової роботи учнів з навчальним матеріалом. Краще запам'ятовують студенти 

мимовільно те, що виступає як перешкода, утруднення в їх діяльності. Мимовільно 

запам'ятовується і те, що пов'язано з наявними у юнаків та дівчат потребами, запитами 

та інтересами, планами на майбутнє, що викликає в них сильний емоційний відгук. 

Юнаки та дівчата ширше, ніж підлітки, користуються прийомами запам'ятовування — 

складанням планів і схем тексту, конспектів, виділенням і підкресленням основних 

думок, порівнянням, співвідношенням з вже відомим. Разом з цим юнаки та дівчата 

іноді зневажливо ставляться до тих прийомів смислового заучування, які, на їх думку, 

властиві «маленьким», наприклад повторенню, що чергується з відтворенням окремих 

фрагментів учбового тексту. У юнацькому віці, як правило, створюється 

диференційована установка на запам'ятовування (вони відзначають, що потрібно 

запам'ятати дослівно, що необхідно передати своїми словами, а що достатньо тільки 

зрозуміти, а запам'ятовувати не вимагається) [9]. 

Емпіричне дослідження спеціальних здібностей проводилося за допомогою 

тесту для визначення спеціальних здібностей модифікованим М. С. Янцуром. Також у 

дослідженні ми використали тести на дослідження короткочасної пам’яті Джейкобсона 

та методику дослідження переважаючого типу запам’ятовування Т. Пашукової. 

Дослідження проводилося на базі  Мукачівсьного державного університету та на базі 

Мукачівської ЗОШ І-ІІІ СТ. №20. Вибірка дослідження складає 50 осіб, 25 учнів 11 

класу і 25 студентів групи спеціальності «практичної психології» (ПП-1). 

Маємо зазначити, що досліджуваним групам більшою мірою притаманні творчі 

здібності: артистичні, художні, музичні. Але, у групі 11 класу, артистичні та художні 

здібності мають вищі показники, ніж у групі студентів ПП-1. Відмінності між групами, 

також ще виявилися в тому, що в групі ПП-1, не проявляються музичні здібності, а 

групі 11 класу не притаманні літературні здібності. У досліджуваних було виявлено 

високий рівень короткочасної пам’яті 52% досліджуваних в учнів 11 класу, та для 

групи ПП-1  середній рівень короткочасної пам’яті 44% досліджених. У досліджуваних 

групах респондентів було виявлено, що переважаючим типом запам’ятовування є 

зоровий тип. Різниця між групами виявляється в тому, що для групи учнів 11 класу 

переважаючим є, крім зорового, моторно-слуховий, тоді як для групи ПП-1 моторно-

слуховий, навпаки, посідає майже останнє місце. У студентів групи ПП-1 

спостерігається високий рівень комбінованого типу запам’ятовування.  

Таким чином, результати емпіричного дослідження вказують на перевагу 

творчих здібностей у досліджуваних респондентів. При цьому у обох досліджуваних 

групах є відмінності у вияві пам’яті та типів запам’ятовування. Отже, для учнів 11 

класу притаманний високий рівень обсягу короткочасної пам’яті, та зоровий і моторно-
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слуховий типи запам’ятовування, а для студентів ПП-1 характерним є середній рівень 

обсягу короткочасної пам’яті, та зоровий і комбінований типи запам’ятовування. 

Висновки. Здібності - це індивідуально-психологічні особливості, які є 

суб'єктивними умовами успішного виконання певного різновиду діяльності. Проблема 

здібностей є однією з найбільш складних і найменш розроблених в психології і 

привертає до себе увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Сьогодні 

більшість учених уважають, що здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, однак 

забезпечують їх швидке набуття, закріплення й ефективне використання в практичній 

діяльності [4]. 

Спостереження за діяльністю людей показує, що у їхніх здібностях є певні 

відмінності. Індивідуальні особливості здібностей кожної людини є результатом її 

розвитку. Тому для розвитку здібностей потрібні відповідні соціальні умови, активна 

включеність особистості в діяльність. 

У розвитку здібностей значну роль відіграють пізнавальні процеси, а особливо, 

пам’ять. Пам'ять - це психічний процес, відображення досвіду людини шляхом 

засвоєння, збереження та подальшого відтворення обставин її життя та діяльності. 

Пам'ять є основою здібностей людини й умовою навчання, придбання знань, 

формування умінь і навиків. Кожна особистість має індивідуальні відмінності пам'яті, 

які виявляються в різних сферах її мнемічної діяльності: швидкість, точність, міцність 

запам'ятовування, готовність до відтворення та інші. Основна тенденція в розвитку 

пам'яті юнаків та дівчат характеризується подальшим зростанням і зміцненням її 

довільності. Специфічного характеру набуває в юнацькому віці мимовільна пам'ять. 

Продуктивність її також залежить від організації розумової роботи учнів з навчальним 

матеріалом. 

За допомогою емпіричного дослідження ми визначили, що учням і студентам 

більшою мірою притаманні творчі здібності, а здібності, що мають точний характер, 

тобто математичні, технічні та інші, у них не виділяються або мають низькі рівні 

проявів. При цьому у респондентів є деякі відмінності у проявах пам’яті. 

Отже, як бачимо, існують певні особливості та відмінності у пам’яті та 

здібностях у дітей, і особливо це проявляється у юнаків. Оскільки саме для юнацького 

віку є характерним вибір професії, видів діяльності, і тому юнаки повинні визначатися 

куди йти вчитися, працювати. А у навчанні важливим є не тільки наявність здібностей, 

але й особливості процесів пам’яті, які часто визначають  якість навчання, а також 

впливають на прояви та розвиток здібностей. 
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АННЛТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ И СПОСОБНОСТЕЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Статья посвящена исследованию проблем памяти и способностей, и особенностей их 

проявления в юношеском возрасте. В статье проанализированы взгляды психологов на эту 

проблематику. Охарактеризованы виды и психологические особенности памяти и способностей. 

Представлены результаты эмпирического исследования специальных способностей юношей и их 

взаимосвязи с различными видами памяти. 

Ключевые слова: память, виды памяти, способности, виды способностей, индивидуальные 

особенности памяти и способностей, юношеский возраст. 

 

SUMMARY 

 
INDIVIDUAL FEATURES AND MEMORY ABILITIES YOUNG 

To research problems and memory abilities, and characteristics of their manifestation in adolescence. 

The article analyzes the views of psychologists on this issue. The characteristic species and psychological 

characteristics and memory abilities. Deals with the results of empirical research of special abilities of young 

men and their relationship with different types of memory. 

Key words: memory, memories, skills, abilities types, individual features and memory abilities, 

adolescence. 
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МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ  

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 
 

БАРЧІЙ М. С., ГРИЦОВЛЯК О. В. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті проаналізовано  проблему мотивації, її роль і місце у структурі особистості та у  

процесі професійного становлення майбутніх педагогів. Охарактеризовано види мотивації педагогічної 

діяльності.   Розкрито  мотиваційні чинники професійного становлення майбутнього вчителя. 

Висвітлено психолого-педагогічні умови  формування мотиваційної сфери майбутніх вчителів 

початкової школи. 

Ключові слова : мотив, мотивація, професійне становлення, формування мотивації, 

мотиваційна сфера, педагог. 

 
Необхідність дослідження даної теми обумовлена тим, що у сфері освіти 

відбувається перехід на нові інформаційні технології, поширюються інноваційні 

процеси, розширюється мережа альтернативних навчальних закладів. Усе це потребує 

більш глибокої теоретичної і практичної підготовки майбутнього вчителя,  підвищення 

його загальної і професійної культури, як носія моральних і професійних цінностей в 

суспільстві. Зростають вимоги до рівня кваліфікації і соціальної відповідальності 

вчителів. Разом з тим, виникає потреба у вивченні особливостей мотиваційної сфери 

педагога та чинників підвищення її ефективності з позицій потреб сучасної науки і 

педагогічної практики. 

Об’єкти та методи дослідження 

Вивчення проблеми мотивації та мотиваційних чинників професійного 

становлення вчителів, у психологічні літературі представлено широким колом 

дослідників, як вітчизняних так і зарубіжних, зокрема : Божович Л.І, Воробйова Т.Ю, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Леонтьєв О.М, Є. П. Ільїн, В. А. Семиченко, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна, І. О. Зимня, 

Н. В. Кузьміна, О. І. Щербаков, Л. А. Верещагина, С. І. Подмазін. У роботах даних 

вчених було доведено, що мотиви професійного становлення вчителя – це його 

спрямованість на різні сторони педагогічної діяльності. Мотивація, як рушійна сила 

поведінки людини посідає основне місце у структурі особистості та діяльності. 

Найважливішим атрибутом успішного професійного функціонування і розвитку 

педагога є розвинена професійна мотивація. Для актуалізації та реалізації вищих 

потенцій особистості педагога необхідні як внутрішні, так і зовнішні мотиваційні 

спонукання, проте більшу стимулюючу силу має внутрішня потреба особистості в 

самореалізації. 

Об’єктом нашого дослідження виступає : мотиваційна сфера особистості 

студента вищого педагогічного навчального закладу.  

Предмет дослідження: особливості формування професійних мотивів студентів  

педагогічної спеціальності .  

Дослідження ґрунтується на структурно-логічному аналізі та узагальненні 

науково-теоретичних та методичних джерел, присвячених вирішенню визначеної 

проблеми.   

Постановка задачі.  

Проблема мотивації у професійній підготовці педагогів вивчалась багатьма 

дослідниками. У сучасних наукових доробках означена проблема є предметом розгляду 

щодо підготовки фахівців різних галузей. Окремі питання формування позитивної 

мотивації до професійної педагогічної діяльності фахівців висвітлено в працях 

українських педагогів. Загальні проблеми мотивації досліджуються в межах різних 

парадигмальних підходів психології, зокрема, у руслі цього дослідження значний 

інтерес становлять наукові розвідки щодо сутності мотиваційних компонентів  

професійної компетентності педагогів (Г. Бєлєнька) [1], висвітлення мотиваційних 

чинників професійного становлення вчителя (О. Дубасенюк) [2], особливостей 

змістово- технологічного забезпечення формування позитивної професійно-

педагогічної мотивації в студентів напряму підготовки «Початкова освіта» (Г. Іванюк) 

[3], з’ясування психологічних чинників формування позитивної мотивації 

професійного становлення студентів-першокурсників (Т. Іщук) [4]; особливостей 

розвитку професійної мотивації у студентів педагогічного ВНЗ (О. Реутська) [5] . 

Також, у працях цих авторів розкрито види і ґенезу мотивів, функції мотивів у 

детермінації життєдіяльності людини, особливості структури мотиваційної сфери 

особистості, мотиваційні основи  професійної діяльності. Як засвідчує огляд наукових 

джерел, окреслена проблема розглядається з різних сторін. 

Мета дослідження – проаналізувати мотиваційні чинники професійного 

становлення  майбутніх педагогів. 

Результати та їх обговорення. 

На основі аналізу сучасної наукової літератури нами було встановлено, що 

існують розбіжності щодо формулювання сутності категорії „мотивація‖. Більшість 

вчених трактують поняття «мотивація» як сукупність причин, що зумовлюють 

поведінку і вчинки людини. Позитивна мотивація -  система цінностей, які особистість 

чітко усвідомлює і переводить в особистісні переконання, установки та зміст 

майбутньої професійної діяльності. За наявності позитивно спрямованої мотивації 

професійно-педагогічна діяльність набуває чіткого особистісного змісту, що сприяє 

перетворенню із зовнішньо сформульованих цілей у внутрішні особистісні потреби.  

Одним з найважливіших компонентів педагогічної діяльності є мотиваційний 

компонент: мотивація навчальної й професійної діяльності, мотивація успіху  й  острах  

невдачі,  фактори  привабливості  професії для студентів, що навчаються в 
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педагогічному вузі. Правильне виявлення професійних мотивів, інтересів і схильностей 

є важливим прогностичним фактором задоволеності професією в майбутньому. 

Відношення до майбутньої професії, мотиви її вибору є надзвичайно важливими 

факторами, що зумовлюють успішність професійного навчання  майбутніх 

педагогів.[2]. 

В. Сластьонін, пояснюючи природу взаємодії мети й мотивів педагогічної 

діяльності, доводить, що класифікація мотивів на домінуючі та ситуативні, внутрішні 

та зовнішні дозволяє помітити, що коли для майбутніх педагогів  їхня навчальна 

діяльність здійснюється з бажанням і відповідальністю, тоді мета діяльності й мотив 

збігаються. На думку автора, мотиваційна сфера є логічним центром та основою 

особистості педагога, визначає його професійно-педагогічну і пізнавальну 

спрямованість [2]. Зміст, глибина, стійкість професійно-педагогічної спрямованості 

утворюють фундамент особистості педагога. Її основою є потреби, інтереси, нахили, 

визначальні мотиви діяльності в професійній сфері.  

Мотиваційна сфера діяльності педагога може бути проінтерпретована в термінах 

її центрації, по А.Б. Орлову. Центрація розуміється в гуманістичній психології, як 

«особливим чином побудована проста взаємодія вчителя та учнів, заснована на емпатії, 

безоцінному прийнятті іншої людини і конгруентності переживань і поведінки. 

Центрація трактується одночасно і як результат особистісного росту вчителя та учнів, 

розвитку їх спілкування, творчості, суб'єктивного (особистісного) зростання в цілому 

»[6]. Згідно А.Б. Орлову, особистісна центрація вчителя є «інтегральною і системо 

утворюючою» характеристикою діяльності педагога. При цьому слід пам’ятати, що 

саме характер центрації вчителя визначає все різноманіття цієї діяльності: стиль, 

ставлення, соціальну перцепцію. А.Б. Орлов описує сім основних центрацій, кожна з 

яких може домінувати як у педагогічній діяльності в цілому, так і в окремих, 

конкретних педагогічних ситуаціях :  

- Егоїстична (центрація на інтересах свого «Я»);  

-Бюрократична (центрація на інтересах адміністрації, керівників);  

-Конфліктна (центрація на інтересах колег);  

-Авторитетна (центрація на інтересах, запитах батьків учнів);  

-Пізнавальна (центрація на вимогах засобів навчання та виховання);  

-Альтруїстична (центрація на інтересах (потребах) учнів);  

-Гуманістична (центрація вчителя на інтересах (проявах) своєї сутності та 

сутності інших людей (адміністратора, колег, батьків, учнів)) [6].  

В гуманістичній психології найбільш розроблена гуманістична центрація. Вона 

ніби протистоїть першим шести центраціям, відбиваючим реальність традиційного 

навчання. Зміна спрямованості цих центрацій або «децентрація» учителя являє собою 

одне з психокорекційних завдань сучасної освіти в цілому та шкільної освіти зокрема. 

Педагогічна діяльність характеризується предметним змістом, зовнішньою 

структурою, в якій особлива роль відводиться мотивації, що співвідноситься з різними 

центраціями педагога і мотивом домінування. 

А. К. Байметов, вивчаючи мотиви педагогічної діяльності, усю їх 

різноманітність об’єднав у три групи:  

– мотиви обов’язку; 

– мотиви зацікавленості і захопленості предметом, що викладається; 

– мотиви захопленості спілкуванням із учнями – так звана ―любов до молоді‖.  

За характером домінування цих мотивів виділяються чотири групи викладачів: 

1) з переважанням мотивів обов’язку; 

2) з домінуванням інтересу до дисципліни, що викладається; 

3) з домінуванням потреби спілкування в контексті навчального процесу; 
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4) без провідного мотиву. 

З означених груп, перша є найбільш численною, а остання навпаки – має 

найменше представників. Тут варто зазначити, що вимоги різносторонньо 

вмотивованого викладача до тих, хто навчається, гармонійні та не надмірні, в той час 

як домінування почуття обов’язку спонукає до авторитарності.  

Можна припускати, що домінування тієї або іншої мотивації або відсутність 

такої обумовлена схильністю викладачів до того або іншого стилю керівництва. Так, 

А. К. Байметов відзначає, що домінування мотиву обов’язку властиво вчителям, 

схильним до авторитаризму, домінування мотиву спілкування – учителям-лібералам, а 

відсутність домінування того або іншого мотиву – учителям, схильним до 

демократичного стилю керівництва [6]. 

Л. Н. Захарова, уточнюючи види професійних мотивів викладача, із великої 

області факторів називає наступні: матеріальні стимули; спонукання, пов’язані із 

самоствердженням; професійні мотиви; мотиви особистісної самореалізації. 

Конкретизуючи, можна зазначити, що до зовнішніх стимулів, пов’язаних із 

матеріальною винагородою, входить також підвищення розряду, послаблення вимог та 

контролю; мотиви зовнішнього самоствердження, тобто самоствердження через 

позитивну оцінку оточуючих – іншою мовою, мотив престижу; професійний мотив в 

найзагальнішому вигляді виступає, як бажання навчати та виховувати; мотив 

особистісної самореалізації полягає в сприйнятті педагогічної діяльності, як 

можливості реалізувати себе як особистість та професіонал [6]. 

Результати нашого емпіричного дослідження мотиваційної сфери студентів 2 та 

4 курсів напряму «Початкова освіта» засвідчили, що для студентів обох груп у процесі 

професійного становлення основними мотивами є : спілкування, творча активність, 

соціальна корисність та загальна активність. Для студентів обох груп характерними є 

внутрішні мотиви у процесі професійного становлення, що свідчить про адекватний 

вибір студентами даної професії. 

Необхідно відзначити, що хоч проблема мотивації майбутніх педагогів 

досліджена досить повно, на сьогодні невирішеними залишаються актуальні питання, 

зокрема особливості формування мотивації студентів до надання педагогічної 

підтримки дітей. Успішне професійне становлення студентів педагогічного 

навчального закладу неможливе без цілеспрямованого формування в них мотивації, що 

відбувається на основі розвитку двох груп мотивів (результативних і пізнавальних). У 

першій групі мотивів пізнавальний інтерес виступає як засіб досягнення мети, а в 

другій групі він сам виступає метою і в такому разі сприяє виникненню внутрішніх 

пізнавальних мотивів професійної діяльності в результаті взаємодії студентів між 

собою та викладачем. У другій групі мотивів студентів цікавить і процес, і зміст 

нового, тобто того, що пізнається, а в першій – тільки той прагматичний результат, 

який можна отримати внаслідок пізнавальних зусиль. Отже, мотивація досягнення має 

бути підпорядкована пізнавальній мотивації, а не навпаки, оскільки це стримує 

професійний розвиток особистості фахівця. Іншими словами, акцент треба робити не 

на тому, як студенти діють, а на тому, що спонукає їх до дії, заради чого вони 

здійснюють свої вчинки. 

Процес формування мотиваційного компонента є найбільш тривалим, оскільки в 

особистісній сфері зміни відбуваються повільніше, ніж у сфері пізнання. Зупинимося 

на аналізі деяких форм занять і методів, які можуть використовуватися у процесі 

формування мотивації майбутніх педагогів до підтримки дитини. Серед факторів, що 

складають специфіку цього процесу, можна виділити спрямованість свідомості на себе 

як на суб’єкта педагогічної діяльності; організацію самопізнання професійно-

особистісних якостей; використання спільних форм діяльності; широке залучення 
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студенів у різні види професійних відносин. Сприятливі умови для становлення 

мотиваційної сфери створюються на лекціях з профільних  дисциплін. Знання 

дозволяють створити теоретичну основу формування професійних мотивів, розуміння 

значущості та самоцінності дитини, становлення педагогічної самосвідомості. 

 Інноваційний потенціал освітніх закладів  залежить не тільки від методичної 

готовності педагогів, а, в першу чергу, від характеру мотивації їх діяльності: переваги 

внутрішніх мотивів над зовнішніми, поглиблення мотивів неперервного фахового 

вдосконалення, особистісного саморозвитку, стимулювання ініціативності і творчості. 

Висновки. Мотивація – це процес стимулювання педагогів до здійснення 

ефективної професійної діяльності, яка спрямована на досягнення цілей. 

Проблема  мотивації і мотивів поведінки та діяльності – одна із основних у 

психології. Мотивація – одне з базових понять, що використовується для пояснення 

рушійних сил поведінки, діяльності людини. Мотивація педагогічної діяльності 

належить до числа професійно значущих особистісних характеристик. Вона є, як 

показником, так і критерієм успішності і якісності професійного становлення 

майбутнього фахівця. Основними психологічними чинниками, що впливають на 

формування мотивації професійної діяльності у майбутніх вчителів, можна зарахувати 

спрямованість особистості, професійне самовизначення, мотиви вибору професії, вплив 

соціуму на становлення соціально зрілої особистості. 

Мотиви є, як відомо, причиною зацікавленого відношення до навчання як 

основи професійної діяльності. Можна стверджувати, що активним у професійному 

навчанні буде той студент, що усвідомлює потребу в знаннях, необхідних у майбутній 

професійній діяльності,  а  свою професію усвідомлює,  у свою чергу, як єдине або 

основне джерело задоволення своїх матеріальних і духовних потреб. Проведене 

дослідження  мотиваційних чинників професійного становлення педагога не вичерпує 

усієї глибини поставленої проблеми. Подальшого вивчення вимагають механізми 

розвитку мотивації професійного навчання, власне активні засоби формування 

усвідомленої  професійної мотивації. Продовження дослідження в майбутньому ми 

вбачаємо у розробці відповідної розвивальної програми на етапі професійної підготовки у 

вищому навчальному закладі. 
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АННОТАЦИЯ 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ 

В статье проанализирована проблема мотивации, ее роль и место в структуре личности и в 

процессе профессионального становления будущих педагогов. Охарактеризованы виды мотивации 

педагогической деятельности. Раскрыто мотивационные факторы профессионального становления 

будущего учителя. Освещены психолого-педагогические условия формирования мотивационной сферы 

будущих учителей начальной школы. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, профессиональное становление, формирование 

мотивации, мотивационная сфера, педагог. 

 

SUMMARY 

 

MOTIVATIONAL FACTORS OF PROFESSIONAL FORMATION OF A FUTURE TEACHER 

It has been analyzed the problem of motivation, its role and place in the structure of personality and in 

the professional development of future pedagogues in this article. It has been characterized the motivations of 

teaching. It has been disclosed the motivational factors of professional formation of a future teacher. It also has 

been thrown light upon the psycho-pedagogical conditions of forming the motivational area of future primary 

school teachers.  

Key words: motive, motivation, professional formation, forming of motivation, motivational area, 

pedagogue. 

 

 

 

УДК 159.924.7 
 

ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

ЯМЧУК Т.Ю., БЛИЩАК Є.В. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглядаються особливості впливу засобів масової інформації на процес соціалізації 

особистості. Висвітлюються погляди вчених з проблематики впливу засобів масової інформації на 

особистість, та наводиться констатувальне дослідження особливостей впливу мас-медіа на 

особистість. 

Ключові слова: соціалізація особистості, засоби масової інформації, телебачення, вплив. 
 

Об’єктивною закономірністю розвитку інформаційного суспільства, головним 

багатством якого є інформація, стала інтенсифікація інформаційних процесів. Ці 

процеси за допомогою засобів масової інформації (ЗМІ) можуть впливати як позитивно 

(пропаганда й поширення в житті суспільства високих культурних цінностей, 

виховання людей на зразках світової культури, що сприяють всесторонньому 

розвиткові людини), так і негативно, призводячи до інформаційних перевантажень, що, 

у свою чергу, послаблює здатність мислити, міркувати. Особливе занепокоєння 

викликає факт спрямованого впливу сучасних ЗМІ на молоде покоління. І те, що цей 

вплив сьогодні багато в чому негативний, уже не заперечує ніхто. Це підтверджується, 

в цілому ситуацією в суспільстві. Хвиля насильства, що поглинула соціум, зростання 

немотивованої агресії, руйнування традиційних загальнолюдських цінностей, 

відсутність у молоді моральних орієнтирів, духовних лідерів, зниження порогу 

чутливості — усе це, зокрема, зумовлено сучасним станом засобів масової комунікації 

(ЗМК). Ця тема актуальна особливо сьогодні, коли йдеться про відсутність контролю 

над ринком ЗМІ, нерегульоване надання інформації різній аудиторії, що в результаті 

згубно позначається на формуванні морально-етичних цінностей підростаючого 

покоління.  
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Мета дослідження — вивчення аспектів впливу сучасних засобів масової 

інформації на процес соціалізації особистості. 

Народившись, людина має лише можливість стати особистістю, яка набуває 

реальності в міру засвоєння дитиною багатства людського досвіду, культури і 

перетворення з об'єкта турботи дорослих на самостійний суб'єкт діяльності. Процес 

інтеграції індивіда в суспільство через систему соціальних статусів, через засвоєння 

ним елементів культури, соціальних норм та цінностей, на підставі яких формуються 

соціально значимі риси особистості, моделі її поведінки носить назву соціалізації. 

Соціалізація пояснює, яким чином людина з істоти біологічної перетворюється 

на соціальну. Соціалізація розповідає на індивідуальному рівні про те, що відбувалося 

із суспільством на колективному рівні. Індивід дорослішає, у «згорнутому» вигляді 

проходить ті ж самі етапи, які пройшло суспільство впродовж культурної та біологічної 

еволюції 

Поняття «соціалізація» (від лат. Socialis – суспільний) дедалі активніше 

використовується, як наукова категорія представниками широкого спектра наук – 

філософії, соціології, психології, політології, педагогіки та ін. 

Як відомо, американський психолог Г. Парсонс запропонував термін 

«соціалізація» для визначення того процесу, який проходить людина протягом всього 

життя, набуття знань про суспільство і самого собе, розвитку соціальних навичок та 

вмінь, інтерналізації всієї його культури. В зв'язку з цим процес, який об'єктивно 

відбувається, обумовлений потребою людини у своєму відтворенні та постійному 

вдосконаленні. 

Сучасній науці відомі різноманітні моделі соціалізації. До головних належать: 

психоаналітична теорія Зігмунда Фрейда; теорія «рольового тренінгу» Т. Парсонса, 

«соціального навчання» Г. Долларда; П. Скіннера та ін.; «міжособистісного 

спілкування» Ч.Х. Куллі, Дж.Г. Міда та ін.; «когнітивна теорія» Е. Еріксона та ін. Усі ці 

моделі уміщують виховання як один із механізмів соціалізації. 

Процес соціалізації складається з ряду етапів. Розрізняють первинну 

соціалізацію - засвоєння соціальних норм та цінностей дитиною, входження її до даної 

культури, та вторинну - послідовне засвоєння соціальних ролей, що є характерним для 

життєдіяльності дорослої людини. Процес засвоєння норм та цінностей суспільства не 

може припинитися тоді, коли індивід відсвяткує свій вісімнадцятий день народження, 

або закінчить школу. Початок професійної кар'єри, одруження, народження дитини, 

зміна роботи, переїзд в інше місто - всі ці ситуації передбачають знайомство з новими 

ролями, а отже соціалізацію. 

Успішна соціалізація зумовлена різними факторами, зокрема існуванням 

нормативного канону людини, тобто уявлень про природу та можливості людини. Цей 

канон має щонайменше два виміри: уявлення про те, що являє собою дитина від 

народження, а також якою вона повинна стати в результаті освіти та виховання. Такий 

канон фіксується у філософсько-релігійних текстах, фольклорі. Кожне суспільство 

формує своїх членів відповідно до канонів власної культури. 

Процес соціалізації проходить у оточенні багатьох людей та соціальних 

інституцій, тобто агентів соціалізації, які є відповідальними за навчання у процесі 

засвоєння культурних норм та соціальних ролей. 

Агенти соціалізації відіграють різні ролі в житті людини, можуть ставити перед 

собою різні цілі, по-різному впливати на неї. В одній ситуації вплив агентів соціалізації 

може доповнювати один одного, підсилюючи ефект результативної дії, в іншій вони 

можуть вступати у конфлікт, зменшуючи тим самим виховний ефект. 

Загальновідомо, що в наш час засоби масової комунікації справляють найбільш 

вагомий вплив на суспільну свідомість. Ера мас–медіа і електронної інформації 
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радикально змінює як життя людини, так і її саму. Через здатність швидко і майже 

тотально охоплювати найбільш широкі аудиторії ЗМІ можуть трансформувати 

традиційну систему духовного виробництва. Підраховано, що дитина проводить 

більше часу перед телевізором та в інтернеті, ніж у школі. Дослідження свідчать, що 

телебачення та інтернет має подвійний ефект: позитивний, тобто стимулює позитивну 

поведінку, якщо дитина дивиться програми, спрямовані на популяризацію відповідних 

цінностей, або стимулює насильство, інші негативні моделі поведінки, якщо програми 

пропагують агресію і подібні типи негативних явищ. 

Механізм впливу на людину найбільш дієвих маніпуляційних засобів 

енергоінформаційних, лінгвістичних, психотропних і, зокрема, ЗМІ, як 

підкреслювалося раніше, заснований на врахуванні її психічних особливостей. При 

цьому значних успіхів досягли саме засоби масової інформації. За їхніми шаблонами 

люди висловлюють «свою» думку, сперечаються один з одним, визначають відношення 

до політичних партій і суспільних лідерів, виховують дітей, одягаються, лікуються, 

худнуть, вибирають покупки і взірці для наслідування, закохуються. 

Одна з небезпечних для духовно-моральної атмосфери суспільства традицій ЗМІ 

полягає в їхньому прагненні (заради високих рейтингів) експлуатувати низинні, 

руйнівні тенденції людської підсвідомості. Телебачення, кінематограф, література, 

друковані ЗМІ повною мірою використовують тягу людини до всього трагічного, 

пов'язаного зі стражданнями. Відомо і досить цинічне журналістське кредо: чим більше 

жертв і катастроф, тим цікавіша, притягуюча інформація для глядача (і читача). Тому в 

перших кадрах телевізійних новин, на перших шпальтах газет, смакуючи деталі, 

розписуються великі та малі трагічні події. 

Вивчаючи вплив ЗМІ на соціалізацію особистості, треба мати на увазі, що 

безпосереднім об’єктом впливу різного роду повідомлень являє собою не стільки сам 

індивід, скільки поведінка цілих груп людей. 

ЗМІ можна вважати стержнем соціалізації, оскільки вони впливають на 

соціалізацію всього населення. Вплив ЗМІ на стихійну соціалізацію визначається 

деякими обставинами: по–перше, ЗМІ виконують рекреативну функцію, оскільки  

визначають проведення дозвілля, як індивідуального характеру, так і групового. По – 

друге, тісно з рекреативною функцією пов’язана релаксуюча. Для великої кількості 

людей перегляд фільмів або прослуховування музики, являє собою компенсацією 

міжособистісних стосунків. По – третє, ЗМІ фактично являють собою неформальну 

освіту. Як джерело інформації майже всі користувачі отримують різні, суперечливі, 

несистематизовані дані про типи поведінки людей, їх спосіб життя, різні соціальні слої, 

регіони та країни. Як показали дослідження, той набір ЗМІ (телебачення, радіо), якими 

користується людина, створює специфічний для неї інформаційний світ. Він суттєво 

відрізнається навіть у мешканців одного будинку. По – четверте, ЗМІ цілком суттєво 

впливають на засвоєння різного віку людей широкого спектру соціальних норм та 

формування ціннісних орієнтацій особистості. Це може проявлятись в формуванні 

матеріальних та соціальних потреб у великої групи людей та в кожного індивідуума 

окремо. Раніше цей процес визначався, як правило умовами життя і звичайно потреби 

відповідали наявним можливостям та їх реалізації, або не сильно відрізнялися. Але 

зараз кіно, відео показують норми та стандарти життя. Тому більшість людей не в змозі 

адекватно оцінити можливості їх реалізації, які мають інші люди. Однак потрібно мати 

на увазі, що вплив ЗМІ на засвоєння людиною тих чи інших норм та цінностей, мають 

нерідко досить опосередкований характер. Мова йде про феномен «двохстороннього 

потоку інформації»: ідеї розповсюджуються від ЗМІ до «лідерів думки», а від них до 

менш активних послідовників. По – п’яте слід відмітити те, що ЗМІ набирають 

тенденцію перетворення в сферу самореалізації особистості. Розвиток електронних 
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систем призвів до створення нових способів комунікації та самореалізації 

особистості.[19] 

У науковій літературі відзначається вплив сучасних засобів масової інформації 

на формування підростаючого покоління. Прихильники нової соціологічної теорії 

«інформативного суспільства» відводять цим засобам визначальне місце в системі 

відносин сучасного суспільства, оскільки вони стали органічною частиною середовища 

його проживання. 

Учені вважають, що сучасне покоління – «інше», і воно є дуже «важким», але 

причини цих труднощів трактуються неоднозначно. Одні акцентують увагу на важких 

соціально-психологічних умовах, в яких жили і росли діти (страх перед загрозою 

термоядерної війни, втрати сенсу життя, розчарування, депресії, наркоманія тощо). 

Інші звинувачують насамперед саме дорослих, які винайшли нові технології, засоби 

масової інформації і цим не лише позбавили дітей радості дитинства (Н. Постман), а и 

спричинили зникнення самого поняття «дитинство». 

На думку фахівців, зміст того, що молодь отримує у ЗМІ, є одним з найбільш 

травмуючих факторів телевізійного впливу на її психічний та фізичний стан. Головним 

чином, це належить до насильства, яке надмірно демонструє телебачення. Як 

показують дослідження, постійний перегляд сцен насильства притупляє чутливість до 

агресії, зменшує значимість внутрішніх факторів, які її стримують, збільшує фактичні 

прояви агресивності в поводженні, формує невірний образ соціальної реальності, що 

може стати основою подібних дій. 

Поширення ЗМІ, зокрема телебачення, зумовлює також потребу розробки і 

втілення спеціальної медіальної освіти, яка озброювала б підлітків та молодь 

здатністю, з одного боку, пошуку і використання потрібної інформації, а з іншого — 

спроможністю до «самооборони» від неї. У першому випадку школа і батьки покликані 

забезпечити дитині інтелектуальну і технологічну здатність давати собі раду з навалою 

інформації. Це — розвиток. В іншому ж випадку йдеться про формування морального 

імунітету проти негативного виховного впливу ЗМІ 

Візуальний характер телевізійного викладу впливає насамперед на емоції 

людини, а не на її свідомість. Екран оперує найчастіше образами, а не поняттями. А 

якщо врахувати, що в більшості випадків телевізійні програми не піднімаються до 

рівня образного засвоєння дійсності і глядач найчастіше зустрічається з примітивною 

візуальною інформацією, то побоювання дослідників телебачення, пов'язані з його 

негативним впливом, зрозуміти неважко.[13] 

Для дослідження впливу засобів масової інформації на процес соціалізації 

особистості була розроблена авторська анкета, а також вивчалися притаманні 

механізми психологічного захисту та особливості соціально – психологічної адаптації 

особистості. 

Дослідження проводилося в II етапи. В I етапі було аналіз психолого - 

педагогічної літератури. В II етапі було проведено емпіричне дослідження. Вибірка 

дослідження складається з 25 респондентів у віці від 20 до 22 року (середній вік - 21 

рік). Всі учасники дослідження є студентами Мукачівського державного університету: 

25 студентів  4 -го курсу навчання, Гуманітарний факультет, спеціальність «Практична 

психологія».  

Для дослідження було обрано наступні методики:   

1.Методика діагностики соціально – психологічної адаптації (Роджерса – 

Даймонда); 

2.Методика «Індекс життєвого стилю»; 

3.Розробена авторська анкета «Впив телебачення на соціалізацію особистості». 
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Авторська анкета «Вплив засобів масової інформації на соціалізацію 

особистості» дає змогу продемонструвати відношення респондентів до такого виду 

мас-медіа, як телебачення. Вона допомагає визначити кількість осіб, які і справді на 

собі відчувають вплив телебачення, а також бачення того до яких наслідків воно може 

призвести в майбутньому. 

За результатами проведеного анкетування можна зробити наступні висновки. 

Саме ставлення випробуваних до телебачення досить нейтральне, вони вважають, що 

воно впливає на особистість, їх здоров’я, психіку та життя в цілому. Велика кількість 

випробуваних вважає, що телебачення може призвести навіть до деградації людини і 

тільки невеликий відсоток, що до розвитку культури та покращення економічного 

стану в країні. Але студенти висловили також думку про те, що на них особисто та на 

їхні стосунки з оточуючими телебачення не впливає. 

Таблиця 1. 

Первинні результати групи ПП – 4 за анкетуванням наведені у відсотковому 

відношенні. 

Питання Варіанти відповідей 
Кіль

кість % 

1.Чи змінюються ваші стосунки з 

оточуючими під впливом телебачення? 

Так 16% 

Ні 80% 

Важко відповісти 4% 

2.До яких на ваш погляд 

соціальних наслідків може призвести 

подальший розвиток телевізійних 

програм? 

Покращення 

економіки 
4% 

Додаткове джерело 

прибутку 
8% 

Падіння культури 20% 

Деградація людини 36% 

Розширення 

кругозору 
20% 

Важко відповісти 8% 

Інший варіант 0% 

3.Чи впливає телебачення на 

людину,як на особистість? 

Так 68% 

Ні 20% 

Важко відповісти 12% 

4.На вашу думку, телебачення 

впливає на здоров'я або психіку людини? 

Так 80% 

Ні 12% 

Важко відповісти 8% 

5.Скільки годин щодня у Вас 

займає перегляд телепередач, фільмів? 

До 1 год 28% 

1-3 год 32% 

Більше 3 год 12% 

Не дивлюсь взагалі 28% 

6. Як Ви ставитеся до 

телебачення? 

Позитивно 28% 

Нейтрально 68% 

Негативно 4% 

Важко відповісти 0% 

7.Чи бували ситуації, коли 

прокрутка того, чи іншого рекламного 

ролика викликала у Вас які-небудь 

емоції(роздратування,сміх), спогади? 

Так, часто 32% 

Іноді 60% 

Ніколи 8% 
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8.Чи багато телевізійних програм 

викликають у Вас негативну реакцію? 

Практично всі 12% 

Багато 68% 

Ні, багато навіть 

подобається 
8% 

Важко відповісти 12% 

9.Телебачення диктує людям 

стиль життя? 

Так 36% 

Ні 48% 

Важко відповісти 16% 

10.Чи перемикаєте Ви на інший 

канал, коли йде реклама? 

 

Завжди 68 

Іноді 24% 

Ні 0% 

11.Чи допомагає Вам телебачення 

орієнтуватися при покупці товарів і 

послуг? 

Так 0% 

Ні 76% 

Важко відповісти 24% 

12.Чи відомо Вам про "ефект 25 

кадру"? 

Так,  задумуюся 24% 

Так, але не вірю 52% 

Щось ніби чув 16% 

Ні 8% 

Важко відповісти 0% 

13.Часто Вам в голову западає 

якась фраза або картинка з телебачення 

Так 48% 

Ні 44% 

Важко відповісти 8% 

 

Методика діагностики соціально – психологічної адаптації (Роджерса –

Даймонда). Методика спрямована для вивчення особливостей соціально-психологічної 

адаптації та пов'язаних з цим рис особистості. Соціально - психологічна адаптація - вид 

взаємодії особи із соціальним середовищем, у процесі якого відбувається узгодження 

вимог та сподівань обох сторін. Цей процес вказує на пристосування індивіда до 

рольових функцій, соціальних норм, спільностей, до умов функціонування різних сфер 

суспільства. 

При визначенні соціально – психологічній адаптації у студентів 4-го курсу 

Практична психологія виявлено, що майже всі шкали знаходяться на досить таки 

високому рівні. Студенти є досить добре адаптованими, результати по всім шкалам є 

високими, а по деяким навіть дуже. Це говорить про досить таки позитивні прогнози, 

адже в них позитивне відношення до самих себе, їхня самооцінка знаходиться в нормі, 

в них досить позитивне сприймання оточуючого світу, інших людей та їхнього життя. 

Також у більшості випадків у них переважають позитивні емоційні переживання та 

задоволеність власного життя. Вони відчувають себе активним об’єктом власної 

діяльності. Студенти або є лідерами, або хочуть ним стати. Це поняття можна 

розглядати як з позитивної сторони, так з негативної. Адже в деяких випадках вони 

почувають свою перевагу над іншими, або ж просто починають придушувати інших, 

тим самим пригнічуючи їх. Також ці результати можна обґрунтувати тим, що були 

проведені дослідження в ході яких було доведено, що рівень соціально – психологічної 

адаптації в студентів в більшості характеристик досить високий. Це було пояснено тим, 

що між соціально – психологічною адаптацією та копінг – стратегією існує 

кореляційний взаємозв’язок. Тобто у людей з високими результатами соціально – 

психологічної адаптації в більшості випадків їм притаманна поведінка з орієнтацією на 

вирішення завдань. Сюди в першу чергу відносять молодих людей, що знаходяться на 

ранньому етапі процесу соціалізації. 
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Метою другої методики було дослідження переважаючих видів механізмів 

психологічного захисту, і нами була застосована методика «Індекс життєвого стилю». 

За результатами дослідження можна констатувати, що в студентів 4-го курсу 

«Практична психологія» найбільш притаманними та домінуючими психологічними 

захистами являються такі, як: заперечення, проекція та інтелектуалізація. Це говорить 

про те, що в більшості випадків вони просто не хочуть сприймати ту інформація, яка 

надходить ззовні, захищаючи тим самим саму себе від негативних переживань. Також в 

більшості випадків досліджувані намагаються просто приписувати свою соціально 

неприйняту поведінку, або ж навіть думки іншим людям тим самим виправдовуючи 

самих себе. І ще найчастіше всього вони просто щоб усунути емоційне напруження 

включають занадто багато інтелектуальних ресурсів. А найменш всього вони 

використовують такий механізм психологічного захисту, як витіснення, тобто вони 

намагаються витіснити ту чи іншу свою неприйняту поведінку в несвідоме. 

Висновки. На основі аналізу наукової літератури можна стверджувати, що 

проблематика впливу засобів масової інформації на процес соціалізації є надзвичайно 

актуальною на сьогодні, позаяк це питання не є вирішеним і потребує постійної уваги 

через безперервний розвиток інформаційних технологій та їх вплив на людину. 

Засоби масової інформації, якими користується людина, створюють для неї 

специфічний інформаційний світ. Використання різних інформаційних джерел формує 

різні інформативні сфери розуміння світу, визначає ціннісні орієнтації молодої 

людини, стиль її життя. 

Сучасна людина відрізняється особливою прихильністю до радіо, кіно, 

телебачення. Перевага досягнень людства на шляху до технічного прогресу над 

традиційними засобами його морального та духовного розвитку (книга, театр, 

живопис) все більше відчувається в молодіжному середовищі. Зміни в культурно - 

ціннісних орієнтаціях сучасників не можна пояснити лише об'єктивним впливом 

науково-технічного розвитку суспільства. Необхідно враховувати ті зміни, які 

відбуваються у змісті і функціонуванні засобів комунікації і соціально-психологічних 

механізмів сприймання їх молоддю. 

Сучасна людина в деякому смислі є «телелюдиною». Телебачення - це важливий 

фактор її існування. Вона є не тільки джерелом інформації. Кількість часу, проведеного 

біля телевізора, демократичність, доступність телепродукції - все це справляє великий 

формуючий вплив на смаки й уподобання людини. 

Аналізуючи проведене емпіричне дослідження варто звернути увагу, що 

студенти 4-го курсу «Практична психологія» досит нейтрально відносятся до засобів 

масової інформації і особисто на собі вони не відчувають ніякого їхнього впливу. 

Проте на їхнью думку такий вид засобів масової інформації, як телебачення в 

майбутньому може призвести до падіння культури та навіть деградації людини. Також 

ми вияснили, що студенти вже досить добре адаптовані, в них позитивнее ставлення до 

навколишнього світу, інших людей, їхнього життя та до самих себе. Тобто таким чином 

можна переконатись в тому, що засоби масової інформації практично не впливають на 

їхнє ставлення до навколишнього середовища. Ми можемо побачити, що 

досліджуваним притаманний такий вид психологічного захисту, як заперечення. Тобто 

вони десь відкидають тей вид інформації, що диктують їм засоби масової інформації, 

що також суттєво впливає на їх процесс соціалізації. 

Виходячи з результатів нашого дослідження, можна ствержувати, що процес 

соціалізації не буде повним без участі засобів масової інформації. Саме вони є для 

студентів джерелом отримання інформації, та дають можливість молоді бути 

повноправною частиною сучасного інформаційного суспільства. Проте  надзвичайно 

важливим є те, яку саме інформацію особистість отримує в процесі соціалізації і чи є 
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вона корисною для неї. Тому необхідно знати, якій саме інформації потрібно приділити 

увагу і до яких наслідків вона може призвести в майбутньому. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматриваются особенности влияния средств массовой информации на процесс 

социализации личности. Освещаются взгляды ученых по проблематике влияния средств массовой 

информации на личность, и приводится констатирующие исследование особенностей влияния масс-

медиа на личность. 

Ключевые слова: социализация личности, средства массовой информации, телевидение, 

влияние. 

SUMMARY 

 

INFLUENCE OF MEDIA ON PROCESS OF SOCIALIZSTION 

In the article deals with the peculiarities impact of the media in the process of socialization. It reflects 

the views of scientists on issues of media exposure on the individual, and provides statement study the 

characteristics of media influence on the individual. 

Key words: socialization of the individual, media, television, influence. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

МОТИВАЦІЇ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 
 

ХИМИНЕЦЬ А. В. 
Мукачівський державний університет  

 

В статті розкрито  особливості мотиваційної сфери сучасних старшокласників та навчальної 

мотивації зокрема. Висвітлено основні теорії мотивації та види мотивів навчання. Розкрито умови 

формування навчальної мотивації старшокласників 

Ключові слова: мотив, мотивація, навчальна мотивація, теорії мотивації, види начальних 

мотивів,навчальна діяльність. 

 

Мотиваційна сфера є складним інтегральним поняттям, основу якого складають 

потреби, як сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, котрі обумовлюють активність 

суб’єкта і визначають направленість дій.  

Інтенсивний розвиток українського суспільства, реформаційні процеси в усіх 

сферах його життєдіяльності і розширення інформаційного простору вимагають від 

підростаючого покоління вміння орієнтуватися у швидкоплинному потоці інформації 

та ефективно засвоювати нові знання. Тому в ХХI столітті пріоритетним завданням у 

трансформації освітнього соціуму має бути активізація суб'єктної позиції учнів на 
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навчання і забезпечення високої результативності їх навчальної діяльності. Навчальна 

діяльність є провідною діяльністю протягом періоду становлення та самовизначення 

особистості.  

Навчальна діяльність, як і будь-яка інша, активується та спрямовується 

мотивацією, яка є її найважливішою складовою. Саме від мотивації залежить 

переважна частина успіхів в навчанні, саме її становлення з початком навчання 

обумовлює подальший розвиток особистості як частки суспільства. Однією з найбільш 

актуальних проблем сучасної освіти є побудова такого процесу учіння, який міг би 

бути основою формування мотиваційної сфери учнів. 

Об’єкти та методи дослідження 

Останніми роками в психологічній науковій літературі питанням мотивації 

учбової діяльності приділяється особлива увага. Це не випадково, оскільки питання про 

мотиви - це по суті питання про якість учбової діяльності.  Існує багато концепцій 

мотивації, серед яких найбільш відомі:  науковий менеджмент Ф. Тейлора, ієрархія 

потреб А. Маслоу, двохфакторна теорія Ф. Герцберга, теорія К. Адельфера, теорія 

очікування В. Врума та ін.. 

Об’єктом нашого дослідження виступає мотиваційна сфера старшокласників. 

Предметом дослідження є особливості формування навчальної мотивації учнів 

старшого шкільного віку. 

Дослідження ґрунтується на структурно-логічному аналізі та узагальненні 

науково-теоретичних та методичних джерел, присвячених вирішенню визначеної 

проблеми. 

Постановка задачі 

У сучасних умовах розвитку українського суспільства важливе значення в 

становленні особистості школяра має проблема якісної освіти. Одним із вирішальних 

факторів успішності навчання є навчальна мотивація. Навчальна мотивація, як і будь-

яка інша, є системним, ієрархічно структурованим утворенням і характеризується 

спрямованістю, стійкістю та динамічністю. Вона ґрунтується на потребі - психічному 

стані, що характеризується пізнавальною активністю дитини, її готовністю до 

засвоєння знань. Емоційне переживання пізнавальної потреби та її задоволення є 

інтересом. 

Мета статті – проаналізувати психологічні особливості навчальної мотивації 

старшокласників 

Результати та їх обговорення 

Мотивація - одне з базових понять у психології, що використовується для 

пояснення рушійних сил поведінки, діяльності людини. У психологічній літературі 

аналізуються різні підходи до висвітлення мотивації. Однак її розуміння не зводиться 

тільки до визначення. Воно обумовлюється також підходом до її вивчення. 

Багаточисленні теорії мотивації стали з'являтися ще у працях стародавніх 

філософів. У наш час таких теорій не один десяток. Вивченням мотивації людини 

займалися Д. Макклелланд, Д. Аткінсон, Г. Хекхаузен, Г. Келлі, Ю. Роттер, К. Роджерс, 

Р. Мей, А.М. Леонтьєв та ін. 

Ще роботи мислителів давнини поклали початок теоріям мотивації, які в 

подальшому були розвинуті, і які продовжують розвиватися і сьогодні. Можна 

виділити дві глобальні теорії мотивації: змістовну і процесуальну. У змістовних теоріях 

акцент робиться на виявленні та вивченні внутрішніх спонукань (потреб, мотивів), які 

лежать в основі поведінки людей, їхньої професійної діяльності. У процесуальних 

теоріях розкриваються закономірності організації цілісної мотивованої поведінки з 

урахуванням взаємодії мотивів з іншими процесами - сприйманням, пізнанням, 

комунікацією. 
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Згідно з першим підходом, потреби людини є основним мотивом поведінки, а 

таким чином, і діяльності особистості. До прихильників такого підходу можна віднести 

американських психологів Абрахама Маслоу, Фредеріка Герцберга, Девіда Мак 

Клеланда. Найбільш відомою є концепція «ієрархії мотивів» А. Маслоу. 

Американський психолог А. Маслоу виділяє п'ять ієрархізованих рівнів потреб: 

1. Фізіологічні потреби; 

2. Потреби в безпеці й самозбереженні; 

3. Потреби у спілкуванні і любові; 

4. Потреби у самоствердженні і визнанні; 

5. Потреби у самоактуалізації. 

Класифікація потреб А. Маслоу суттєво відрізняється від інших класифікацій. 

По-перше, Маслоу розмежовує не окремі потреби, а цілі їхні групи. По-друге, ці групи 

впорядковані у ціннісній ієрархії відповідно до їх ролі в розвитку особистості. 

Серед російських психологів початку ХХ століття, які порушували питання 

щодо мотивації людської поведінки, визначають О.Ф. Лазурського, М.М. Ланге, Л.С. 

Виготського, Д.М. Узнадзе та інших, які довгі роки проводили дослідження, 

спрямовані в основному на вивчення пізнавальних процесів. Із створених у 60-ті роки 

ХХ ст. концепцій мотивації, більш-менш продуманою та доведеною до певного рівня 

закінченості вважається тільки створена О.М. Леонтьєвим теорія діяльнісного 

походження мотиваційної сфери людини [3]. 

За концепцією О.М. Леонтьєва, всі психологічні особливості людини, в тому 

числі й мотиваційна сфера, мають свої джерела в практичній діяльності, де і 

формуються властивості особистості. Причому, між структурою діяльності та будовою 

мотиваційної сфери людини існують відношення ізоморфізму (взаємної відповідності) 

[3]. 

Поведінці в цілому відповідають потреби людини; системі діяльностей, з котрих 

вона складається, - розмаїття мотивів; множині дій, формуючих діяльність, - набір 

цілей. Таким чином, в основі змін, які відбуваються із мотиваційною сферою індивіда, 

лежить система діяльностей, динаміка розвитку котрих обумовлює зміни в 

мотиваційній сфері людини, придбання нею нових потреб, мотивів і цілей [5]. 

Сьогодні діяльнісний підхід розвивається не тільки в країнах колишнього 

Союзу, а також у державах Західної Європи, США, Японії, Латинської Америки. 

Наведене приводить до висновку, що вивчення мотивації може здійснюватися як 

за логікою реактивної схеми поведінки - (зовнішні стимули - сфера внутрішніх потреб - 

причина поведінкових реакцій), так і за логікою діяльнісної схеми - (зовнішні стимули 

- етапи розвитку), при цьому проміжною теоретичною схемою є аналіз поведінки як 

взаємодії (особистість - оточення) [4]. 

Таким чином, під мотивацією ми розуміємо внутрішнє спонукання особистості 

до того чи іншого виду діяльності, пов'язаного з задоволенням окремої потреби. Як 

мотиви можуть виступати ідеали, інтереси, соціальні установки, цінності. 

Навчальна діяльність людини, як і будь-яка інша, характеризується передусім 

суб'єктністю, активністю, предметністю, цілеспрямованістю та усвідомленістю. 

На думку Д.Б. Ельконіна, навчальна діяльність є специфічним видом людської 

діяльності. Він наголошує на її соціальному характері: за змістом, оскільки вона 

спрямована на засвоєння вироблених людством досягнень культури і науки; за 

смислом, оскільки вона суспільно значуща і соціально оцінюється; за формою, 

оскільки вона відповідає суспільно виробленим нормам спілкування і здійснюється у 

спеціальних громадських закладах (школах, вузах, коледжах тощо). У поведінці 

людини є дві функціонально взаємопов'язані сторони: збуджуюча та регуляційна. 

Збудження забезпечує активізацію та напрямок поведінки і пов'язано з поняттями 
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мотивації. Ці поняття включають у себе уявлення про потреби, інтереси, цілі, наміри, 

прагнення, які є у людини, уявлення про зовнішні фактори, які заставляють її вести 

себе окремим чином, про керівництво діяльністю у процесі її здійснення. Серед усіх 

понять, які використовуються у психології для опису та пояснення збуджуючих 

моментів у поведінці людини, є поняттям мотивації і мотиву. Психологічний аналіз 

учбової діяльності ґрунтується на розумінні її предметного характеру. Предметом 

діяльності є той результат (матеріальний чи ідеальний), який спонукає суб'єкта до 

діяльності, задля досягнення якого вона здійснюється. Предмет діяльності не дається 

людині безпосередньо, а опосередковується її потребами і постає перед суб'єктом як 

мотив, у вигляді задачі, розв'язання якої дає змогу задовольнити наявну потребу[4]. 

Предмет, та основний зміст навчальної діяльності визначає спрямованість на 

засвоєння знань, оволодіння узагальненими способами дій, вироблення прийомів і 

способів дій, їх програм, алгоритмів, внаслідок чого розвивається сам суб'єкт учбової 

діяльності. 

Засоби навчальної діяльності, за допомогою яких вона здійснюється, 

розглядають у декількох аспектах. По-перше, до них відносять інтелектуальні дії, що 

лежать в основі пізнавальної та дослідницької функцій учбової діяльності: аналіз, 

синтез, узагальнення, класифікація та ін. По-друге, це знакові і мовні засоби, в формі 

яких засвоюється досвід, відрефлексовується та відтворюється індивідуальний досвід. 

По-третє, це так звані фонові знання, включення до яких нових знань структурує 

індивідуальний досвід суб'єкту. 

Термін "мотивація" використовується у сучасній психології у двоякому 

розумінні як визначення системи факторів, детермінуючих поведінку і як 

характеристика процесу, який стимулює і підтримує поведінкову активність на 

певному рівні. 

Мотивація - це циклічний процес безперервного взаємного впливу та 

перетворень, у якому суб'єкт дії та ситуація взаємно впливають одне на одного, і 

результатом якого є реально простежена поведінка. Вона пояснює цілеспрямованість 

дії, організованість та стійкість цілісної діяльності, спрямованої на досягнення окремої 

цілі. Мотив на відміну від мотивації - це те, що належить самому суб'єкту поведінки, є 

його стійкою особистою властивістю, зосередити збуджуючою до здійснення окремих 

дій [5]. 

На думку Л.Д. Столяренко: "Мотив - це збудження до діяльності, пов'язане з 

задоволенням потреби суб'єкта". Під мотивом також найчастіше розуміють причину, 

яка лежить в основі вибору дій і вчинків, сукупності зовнішніх і внутрішніх умов, що 

викликають активність суб'єкта[2]. Мотив також можна визначити як поняття, що в 

узагальнюючому вигляді являє собою багато диспозицій. З усіх можливих диспозицій 

найбільш важливим є поняття "потреби". Її ще називають станом нужди людини в 

окремих умовах, які необхідні для нормального існування та розвитку. У людини крім 

фізичних та органічних потреб, є ще матеріальні, духовні, соціальні. Потреби - 

динамічно активні стани особистості, що виявляють її залежність від конкретних умов 

існування і породжують діяльність, спрямовану на зняття цієї залежності [1]. В процесі 

діяльності відбувається як розвиток особистості, так і перетворення середовища, в 

якому живе людина. Отже, потреби - це рушійна сила розвитку особистості. Мотиви, 

потреби та цілі - є складовими мотиваційної сфери людини. 

Навчальна мотивація визначається як частковий вид мотивації, включений в 

певну діяльність, - в даному випадку діяльність учіння. Як підкреслює, провідний 

психолог, що займається вивченням мотивації учбової діяльності А.К. Маркова: 

"Становлення мотивації є не просте зростання позитивного або посилювання 

негативного відношення до учіння, а ускладнення структури мотиваційної сфери, що 
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стоїть за ним, вхідних в неї спонук" [2]. Тому, аналізуючи мотивацію учбової 

діяльності, головне не тільки визначити домінуючий мотив, а й враховувати усі 

структури мотиваційної сфери людини. 

Отже, в психологічній літературі, різними авторами виділяються різні види 

мотивів учбової діяльності. Так, Л.І. Божович указує, що для дітей різного віку не всі 

мотиви мають однакову спонукальну силу. Одні з них є основними, ведучими, інші - 

другорядними, побічними, що не мають самостійного значення; які так чи інакше 

підпорядковані провідним мотивам. У одних випадках таким провідним мотивом може 

виявитися прагнення завоювати місце відмінника в класі, в іншому випадку - бажання 

здобути вищу освіту, в третіх - інтерес до самих знань. 

Усі вище названі мотиви Л.І. Божович розділяє на дві великі категорії. Одні з 

них пов'язані із змістом самої учбової діяльності і процесом її виконання; інші - з 

ширшими взаємовідношенням дитини з навколишнім середовищем. До перших 

відносяться пізнавальні інтереси дітей, потреба в інтелектуальній активності і 

оволодінням новими уміннями, навиками і знаннями; інші - пов'язані з потребою 

дитини в спілкуванні з іншими людьми, в їх оцінці і схваленні, з бажанням учня 

зайняти певне місце в системі доступних йому суспільних відносин. У дослідженні 

Н.М. Власової виділяються також два плани мотивації - довільний і мимовільний. 

Довільний план мотивації виявляється тоді, коли мотиви в учня викликаються довільно 

без сторонньої допомоги. Мимовільний план мотивації виявляється в тому разі якщо 

мотиви хтось спеціально формує [4]. 

В. Апельт виділив наступні мотиви учіння: соціальні (обов'язок і 

відповідальність, розуміння соціальної значущості учіння, прагнення зайняти певну 

позицію у відношенні з тими, що оточують, дістати їх схвалення); пізнавальні 

(орієнтація на оволодіння новими знаннями, закономірностями, орієнтація на засвоєння 

способів добування знань); комунікативні (спілкування з однолітками, дорослими); і 

мотиви саморегуляції (орієнтація на придбання додаткових знань і потім на побудову 

спеціальної програми самовдосконалення) [1]. 

П.М. Якобсон виділяє декілька типів мотивації, пов'язаної з результатами 

учіння: 1) мотивація, яка умовно може бути названа "негативною". Під негативною 

мотивацією Якобсон має на увазі спонуки школяра, викликані усвідомленням певних 

незручностей і неприємностей, які можуть виникнути, якщо він не вчитиметься 

(докори з боку батьків, вчителів, однокласників). Така мотивація не приводить до 

успішних результатів; 2) Мотивація, що має позитивний характер, але так само 

пов'язана з мотивами, закладеними поза самою діяльністю. Ця мотивація виступає в 

двох формах. У одному випадку така позитивна мотивація визначається вагомим для 

особи соціальним устремлінням (відчуття обов'язку перед близькими). Інша форма 

мотивації визначається вузькоособистими мотивами: схвалення тих, що оточують, 

шляхи до особистого благополуччя; 3) Мотивація, яка лежить в самій учбовій 

діяльності (мотивація, пов'язана безпосередньо з цілями учіння, задоволення 

допитливості, подолання перешкод, інтелектуальна активність) [2]. 

До видів мотивів можна віднести пізнавальні і соціальні. Якщо у 

старшокласника в ході навчання переважає спрямованість на зміст учбового предмету, 

то можна говорити про наявність пізнавальних мотивацій. Якщо у підлітка та 

старшокласника виражена спрямованість на іншу людину в ході навчання, то говорять 

про соціальну мотивацію. І пізнавальні, і соціальні мають рівні: широкі пізнавальні 

мотиви (орієнтація на засвоєння добування знань), мотиви самоосвіти (орієнтація на 

придбання додаткових знань). 

Різні мотиви названих видів і рівнів можуть проходити в своєму становленні 

наступні етапи: актуалізація первинних мотивів, постановка на основі цих мотивів 
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нових цілей, позитивне підкріплення мотиву при реалізації цих цілей, поява на цій 

основі нових мотивів, супідрядність різних мотивів. 

О.М. Леонтьєв, Л.І. Божович та А.К. Маркова виділили загальну картину вікової 

динаміки мотивів учіння. Вони відзначали, що особливості мотивів і пізнавальних 

інтересів різних вікових категорій, що вчаться, не є фатально неминучими і необхідно 

властивими [2]. 

Детально залежність успішності учбової діяльності від мотивації була 

розглянута Г. Клаусом. Він стверджував, що установки на учіння і на його наочний 

зміст робить найбільш стійкий вплив на активне привласнення, на протікання цього 

процесу і на його успішність. Виходячи з цього, він виділив позитивну і негативну 

мотивацію. Той, хто має сильне бажання оволодіти знаннями вчитиметься без 

зовнішнього примушення, отримуючи від своїх знань задоволення, проявляючи 

наполегливість; достатньо швидко освоюючи необхідні відомості, демонструючи 

інтелект, гнучкість, фантазію. 

Отже, мотивація є процесом стимулювання учнів до здійснення ефективної 

діяльності, спрямованої на досягнення цілей дітей та дорослих. Вивчаючи мотивацію, 

вчені-психологи виділяли її важливі види, функції, типи та категорії даного 

пізнавального процесу. 

Навчальна мотивація, як і будь-яка інша, є системним, ієрархічно 

структурованим утворенням і характеризується спрямованістю, стійкістю та 

динамічністю. Вона ґрунтується на потребі - психічному стані, що характеризується 

пізнавальною активністю дитини, її готовністю до засвоєння знань. Емоційне 

переживання пізнавальної потреби та її задоволення є інтересом. Інтерес, за А.К. 

Марковою, може бути широким, планованим, результативним, процесуально-

змістовним, учбово-пізнавальним і перетворюючим (вищий рівень). 

У чисельних дослідженнях обґрунтовується необхідність створення спеціальних 

умов виникнення розвитку в дитини інтересу до учіння, до вчителя. На основі 

системного аналізу виділено основні умови, що сприяють розв'язанню цієї задачі. 

Можливість створення умов виникнення інтересу до вчителя, до навчання (як 

емоційного переживання задоволення пізнавальної потреби) і формування самого 

інтересу наголошувалася багатьма дослідниками. На основі системного аналізу були 

сформульовані основні чинники, сприяючі тому, щоб навчання було цікавим для 

школяра. Згідно даних цього аналізу, найважливішою передумовою створення інтересу 

до навчання є виховання широких соціальних мотивів діяльності, розуміння її сенсу, 

усвідомлення важливості процесів, що вивчаються, для власної діяльності. 

Необхідна умова для створення у учнів інтересу до змісту навчання і до самої 

учбової діяльності - можливість проявляти в навчанні розумову самостійність і 

ініціативність. Чим активніше методи навчання, тим легше зацікавити ними учнів. 

Основний засіб виховання стійкого інтересу до навчання - використання таких питань і 

завдань, вирішення яких вимагає від учнів активної пошукової діяльності. 

Велику роль у формуванні інтересу до учіння відіграє створення проблемної 

ситуації, зіткнення учнів з трудністю, яку вони не можуть вирішити за допомогою 

запасу знань, що є у них; стикаючись з трудністю, вони переконуються в необхідності 

отримання нових знань або застосування старих в новій ситуації. Цікава тільки та 

робота, яка вимагає постійної напруги. Легкий матеріал, що не вимагає розумової 

напруги, не викликає інтересу. Подолання труднощів в учбовій діяльності - 

найважливіша умова виникнення інтересу до неї. Складність учбового матеріалу і 

учбового завдання призводить до підвищення інтересу тільки тоді, коли ця трудність 

посильна, переборна, інакше інтерес швидко падає. 
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Великий, але неоднозначний вплив на навчання здійснює потреба в спілкуванні 

і домінуванні. Проте для самої діяльності особливо важливі мотиви інтелектуально-

пізнавального плану. Це саме та група мотивів, яка співвідноситься із специфічно 

людською діяльністю, пізнавальною, інтелектуальною потребою, що характеризується 

(Л.І.Божович), позитивним емоційним тоном і не насичується. Керуючись подібними 

мотивами, не зважаючи на втому, час, протистоячи іншим спонукачам і іншим 

відволікаючим чинникам, учень наполегливо і захоплено працює над учбовим 

матеріалом, над вирішенням учбової задачі. Тут важливий висновок був отриманий 

Ю.М.Орловим - "найбільший вплив на шкільні успіхи надає пізнавальна потреба у 

поєднанні з високою потребою в досягненнях" [4]. 

Мотивація підлітків - один із важливих пунктів в процесі навчання. Правильне 

мотивування є правильним фундаментом у навчанні, та базою для подальшого 

розвитку у професійній сфері. 

Навчальна мотивація учнів характеризується різними мотивами, які могли б 

спонукати до навчання, та отримання певних знань, певної професії. На основі 

опитування підлітків було складено опитувальник А. А. Реана і В. А. Якуніна до якого 

було включено такі мотиви навчання як: комунікативні, учбово-пізнавальні, широкі 

соціальні мотиви, уникнення невдачі, а також мотиви престижу. Це є ті мотиви, які 

спонукають школярів до обрання навчального закладу, до кар'єрного розвитку у 

майбутньому, до престижу. 

Розгляньмо ці мотиви дещо детальніше. Комунікативні мотиви, це мотиви які 

керують учнями при виборі майбутньої професії, учбового закладу і спонукають до 

поширення комунікації, для надбання певного багажу знать при подальшому 

спілкуванні з людьми. 

Керуючись професійними мотивами, підлітки вбачають себе майбутніми 

фахівцями і прагнуть отримати знання з області своєї майбутньої професії. 

Мати повний багаж необхідних знань, щоб в майбутньому застосовувати їх в 

обраному навчальному закладі, а надалі і в своїй роботі. Зацікавленість процесом 

навчання, пізнанням нової інформації, прагнення отримати найповніший облік 

інформації, завжди жадати найкращих результатів, бути підготовленим до чергових 

занять і отримувати задоволення від процесу навчання це є підґрунтям для учбово-

пізнавальних мотивів. 

Соціальні мотиви спонукають учнів замислитися над майбутнім, чи можливе 

застосування їх обраної в подальшому професії з ціллю придбання грошей, чи то з 

ціллю отримання певного положення в суспільстві. 

Мотиви уникнення не є найкращім керівником при виборі шляху в 

майбутньому, але деякі школярі керуються ними, лише щоб не відставати від 

однолітків, не бути порожнім місцем для оточуючих, деякі школярі обирають ту чи 

іншу професію. 

Мотиви престижу - це остання з виділених категорій, коли учнями керує лише 

бажання лідерства у навчанні, йти попереду не зважаючи ні на що інше, бути першим 

усюди - це є одним з мотивів, що спонукає школярів до учбової діяльності. 

Отже, мотивація відіграє важливу роль у житті особистості, адже оцінка за 

знання виконує не лише функцію оцінювання рівня володіння матеріалу з вивченої 

теми, а й прагнення до високого балу. 

Висновки. Мотивація - це складне психологічне утворення, яке поєднує 

усвідомлювані та не усвідомлювані індивідом потяги, спонуки та очікування в процесі 

формування індивідуального способу діяння у світі через засвоєння та продуктивну 

реконструкцію загальнолюдського досвіду в пізнанні та перетворенні світу. Навчальна 

діяльність підлітків та старшокласників є провідною діяльністю протягом періоду 
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становлення та самовизначення особистості. Саме від мотивації залежить переважна 

частина успіхів в навчанні, тому її становлення з початком навчання обумовлює 

подальший розвиток особистості як частки суспільства. Важливою є необхідність 

створення у учнів інтересу до змісту навчання і до самої учбової діяльності , це дає 

можливість проявляти в навчанні розумову самостійність і ініціативність. Чим 

активніші будуть методи навчання, тим легше буде зацікавити ними учнів. Основний 

засіб виховання стійкого інтересу до навчання - використання таких питань і завдань, 

вирішення яких вимагає від учнів активної пошукової діяльності. Також велику роль у 

формуванні інтересу до учіння відіграє створення проблемної ситуації, коли учні 

зтикаються з труднощами, які вони не можуть вирішити за допомогою свого запасу 

знань, що є у них, вони переконуються в необхідності отримання нових знань. Легкий 

матеріал, що не вимагає розумової напруги, загалом у підлітків та старшокласників не 

викликає інтересу. Подолання труднощів в учбовій діяльності - найважливіша умова 

виникнення інтересу до неї. Складність учбового матеріалу і учбового завдання 

призводить до підвищення інтересу тільки тоді, коли ця трудність посильна, переборна, 

інакше інтерес швидко падає. Дуже важливо навчитися стимулювати розвиток 

мотиваційної сфери за допомогою системи психологічно продуманих прийомів. 

Загальний зміст розвитку навчальної мотивації старших школярів полягає в тому,  щоб 

перевести учнів з рівнів негативного і байдужного ставлення до навчання до дієвого,  

усвідомленого,  відповідального,  тобто позитивного,  де об’єктом формування є всі 

компоненти мотиваційної сфери та всі аспекти вміння вчитися. 

Перспективи подальшого дослідження убачаються в аналізі особливостей та засобів 

активізації мотиваційних тенденцій старшокласників 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У  

УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

В статье раскрыты особенности мотивационной сферы современных старшеклассников и 

учебной мотивации в частности. Раскрыты основные теории мотивации и виды мотивов учения, а 

также условия формирования учебной мотивации старшеклассников. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная мотивация, теории мотивации, виды учебных 

мотивов, учебная деятельность. 

SUMMARY 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FORMATION OF LEARNING MOTIVATION IN HIGH 

SCHOOL STUDENTS 

In the article disclosed features of motivational sphere of modern high school students and learning 

motivation in particular. The are basic theory of motivation and types of motives for learning. Exposed 

conditions of the learning motivation for high school students. 

Key words: motive, motivation, learning motivation, motivation theories, types chief motives, learning 

activities. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
 

ЮРКОВ О.С., ЛИТКО Е.С. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглянуто основні підходи до розуміння природи внутрішньоособистісних 

конфліктів. Описано погляди різних вітчизняних та зарубіжних авторів минулого та сучасності.  

Ключові слова: конфлікт, внутрішньоособистісний конфлікт, З.Фройд, К.Юнг, К.Хорні, Е.Берн, 

А.Маслоу, Л.Фестінгер, Р.Ассаджиолі, О.Р.Лурія, В.М.М‟ясищев. 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства проблема внутрішньоособистісних 

конфліктів стає оосбливо актуальною у зв’язку зі зростанням напруги в різних сферах 

соціальної взаємодії. З кожним днем кількість стресогенних факторів у житті людини 

збільшується, що призводить до того ж таки внутрішнього конфлікту. Що далі, то 

частіше можливості не співпадають з можливостями людей.  

Саме тому дослідження природи внутрішньоособистісних конфліктів є такою 

важливою наданий час. Перш ніж допомогти клієнту побороти внутрішній конфлікт, 

важливо проаналізувати його причини, особливості протікання та можливі наслідки. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом даного дослідження виступають погляди різних авторів на природу 

внутрішнього конфлікту 

Постановка задачі 

Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів до вивчення 

внутрішньоособистісних конфліктів як зарубіжних, так і вітчизняних авторів 

минувшини і сучасності. 

Завданням є аналіз та узагальнення теоретичних знань щодо 

внутрішньоособистісних конфліктів зарубіжних та вітчизняних авторів. 

Результати та їх обговорення 

Питання внутрішніх конфліктів не є новим для психології. Наукове дослідження 

внутрішньоособистісних конфліктів починається з кінця ХІХ століття, і пов’язане з 

ім’ям засновника психоаналізу – З.Фройда. Згідно вчення Фройда людина конфліктна 

по своїй природі. У ній від природи борються два протилежних інстинкти, які 

визначають його поведінку. Таким інстинктами є: ерос (сексуальний інстинкт, інстинкт 

життя і самозбереження) і танатос (інстинкт смерті, агресії, деструкції і руйнування). 

Внутрішньоособистісний конфлікт і є наслідком вічної боротьби між еросом і 

танатосом. Конфліктна природа людини представлена в його поглядах на структуру 

людської особистості. Внутрішній світ людини включає три інстанції: Воно (Іd (ід)), Я 

(Ego), Супер-Я (Super-ego). 

Воно – первинна інстанція, яка керується принципом задоволення, проявляється 

в неусвідомлених бажаннях, потягах і інстинктах, біологічних потребах. „Хочу все і 

тут!‖ ось девіз, яким керується воно. Бажання до раптового задоволення, неготовність 

враховувати ні зовнішні ні внутрішні умови, нездатність передбачити наслідки – такі 

атрибути цього нижчого щабля людської особистості. Проте не варто уявляти собі, що 

воно це лише грубий розбійник. Дитячі сни і пам’ять про блаженних хвилинах нашого 

життя, образ безпечного куточка, радість першого відгуку на твоє прохання – все це 

живе в Воно. 

Я – це розумна інстанція, яка базується на принципові реальності. Я розділяє 

внутрішнє і зовнішнє, суб’єктивне і об’єктивне, бажане і реальне. Власне через це Я 

раціонально формує плани узгодження того що хочеться і того що є реальним. 
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Супер-Я – це цензурна інстанція, яка базується на принципові реальності і 

уявленню про соціальні норми, цінності, вимоги, які суспільство висуває до 

особистості. Основні внутрішні протиріччя відбуваються між Воно і Супер-Я, які 

регулює і вирішує Я. Тобто при виникненні будь-якої потреби Воно вимагає: «Хочу!?»; 

Супер-Я буде запитувати: «А чи справедливо це?»; а Я почне шукати раціональний 

шлях виходу із ситуації, яка склалася. Найчастіше рішення буде знайдене автоматично, 

проте в критичних ситуаціях наступає гострий конфлікт інстанцій, особливо тоді коли 

позиції сторін протилежні. Тоді, коли Я не змогло вирішити протиріччя тоді виникають 

глибокі переживання, які характеризують внутрішньоособистісний конфлікт. 

У своїй теорії Фройд не тільки розкриває причини внутрішньоособистісних 

конфліктів, але і розкриває механізми захисту від них. Основним механізмом захисту 

він вважає сублімацію – перетворення сексуальної енергії людини в інші види його 

діяльності, в тому числі і в творчість. Крім того Фройд виділяє такі захисні механізми, 

як: проекція, раціоналізація, витіснення, регресія. 

Згідно із поглядами Альфреда Адлера формування характеру особистості 

відбувається протягом перших п’яти років життя людини. В цей період він відчуває на 

собі вплив несприятливих факторів, які і породжують у нього комплекс 

неповноцінності. В дитинстві будь-яка особа переживає комплекс неповноцінності по 

відношенню свого розвитку до батьків, братів і оточуючих. Це почуття 

неповноцінності викликає постійну тривогу, жадобу дій, пошук ролей, прагнення до 

психічного і фізичного удосконалення. Процес компенсації неповноцінності автор 

вважає творчою силою, яка здатна привести особу до вищих досягнень, навіть фізичні 

чи вроджені дефекти можуть бути подолані цією силою. Історія підтвердила той 

парадоксальний факт, що багато великих музикантів володіли дефектами слуху, багато 

великих художників дефектами зору, серед знаменитих полководців були люди зовсім 

невеликі на зріст, які в дитинстві були досить кволими. Наведу конкретний приклад на 

користь цієї теорії: самий відомий оратор древності Демосфен в юності тихо говорив і 

заїкався. Долаючи свою неповноцінність особа розвиває себе. Основними перепонами 

для подолання комплексу неповноцінності автор вважав надмірну опіку батьків, або 

велику слабість органу тіла. У цьому випадку всі страждання від невдач спресовуються 

в комплекс неповноцінності – постійне глибинне переживання власної нездатності. 

Такі особи зазвичай прагнуть до суперкомпенсації, до кривого переконанню себе та 

інших в своїх мнимих успіхах. 

Адлер розкриває шляхи вирішення таких конфліктів. Перший – це розвиток 

«соціального почуття», соціального інтересу. Розвинуте соціальне почуття 

проявляється в цікавій роботі. Другий – стимуляція власних здібностей, досягнення 

переваг над іншими. Компенсація комплексу неповноцінності через стимуляцію 

власних здібностей може мати три форми прояву: а) адекватну компенсацію (коли 

відбувається співпадіння переваг із змістом соціальних інтересів у спорті, музиці, 

творчості); б) суперкомпенсація (коли відбувається гіпертрофічний розвиток однієї із 

здібностей, і яка має яскраво виражений егоїстичний характер); в) мнима компенсація 

(коли комплекс неповноцінності компенсується хворобою, чи іншими обставинами, які 

не залежать від суб’єкту). 

Карл Юнг в поясненні внутрішньоособистісного конфлікту виходив із визнання 

конфліктної установки самої особистості. В книзі «Психологічні типи», яка вийшла в 

світ у 1921 році він дав типологію особистості, яку досі вважають однією із самих 

переконливих класифікації людських типів. Автор виділив вісім типів, 

запропонувавши їх класифікувати по чотирьом функціям психіки: мислення, відчуття, 

почуття і інтуїція. Кожна із функції може проявлятися в двох напрямках: екстраверсія і 

інтроверсія. Таким чином основні 8 типів особистості такі: мислитель-екстраверт, 
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мислитель-інтроверт, відчуваючий-екстраверт, відчуваючий-інтроверт, емоційний-

екстраверт, емоційний-інтроверт, інтуїтивний-екстраверт, інтуїтивний-інтроверт. 

Головним в типології Юнга є спрямованість особистості – екстраверсія чи інтроверсія. 

Власне це і визначає особистісну установку, яка в кінцевому підсумку і проявляється в 

внутрішньо особистісному конфлікті. Так екстраверт орієнтований на зовнішній світ. 

Він будує свій внутрішній світ у відповідності до зовнішнього. Інтроверт занурений в 

себе, для нього найголовніше світ внутрішніх переживань, а не зовнішній світ з його 

правилами і законами. Тобто екстраверт піддається внутрішньоособистісним 

конфліктам більш частіше ніж інтроверт[3,4,5]. 

Найповніше і найґрунтовніше проблема внутрішньоособистісного конфлікту 

викладена в роботах К.Хорні. На думку К.Хорні, різним людським культурам 

відповідають свої певні взаємовідносини та неврози. Людській культурі властиві певні 

характерні труднощі, які віддзеркалюються у вигляді конфліктів у житті кожної 

людини: певні проблеми породжуються специфічними життєвими умовами, які 

існують у певній культурі, адже мотиваційні сили та конфлікти в інших культурах є 

відмінними. 

Істотну частину своїх досліджень К.Хорні присвятила невротичному конфлікту 

– неврозу, який є відмінним від звичайних конфліктів. На думку К.Хорні, неврози 

викликаються порушеннями людських взаємостосунків. Рушійними силами неврозу є 

два потяги: нав’язливий потяг до прихилення, любові та потяг до влади. Невротичний 

конфлікт закладається в ранньому онтогенезі людини: важливе значення переживань 

дитинства зберігається у зв’язку з базальною тривожністю, яка несе в собі зародок 

потенційного конфлікту між бажанням покладатися на інших і неможливістю зробити 

це через недовіру і вороже почуття до них. 

К.Хорні вважала, що основою внутрішніх конфліктів є так званий базальний 

конфлікт, який є «динамічним центром неврозу». Базальний конфлікт породжується 

несумісними типами відносин: прагнення до взаємовідношень з іншими людьми – 

конформізм; намагання віддалитися від людей – потяг до незалежності та намагання 

діяти проти людей – агресія. Патогенний конфлікт є захованим в середині людини і їй 

невідомим. Прагнення звільнитися від внутрішніх конфліктів змушує людину 

витрачати величезну кількість енергії та інтелектуальних сил на «вирішення» цих 

конфліктів, а точніше на заперечення їх існування або створення штучної гармонії. 

На думку К.Хорні, з невирішених конфліктів народжуються різноманітні страхи. 

З пустої трати енергії, неминучої втрати моральної цілісності, з відчуття заплутаності у 

конфліктах виникала «глибока безнадія». 

На думку К.Хорні, свідоме переживання конфлікту може дати безцінну 

перевагу. Усвідомлення суті конфлікту, пошук власних рішень веде до внутрішньої 

свободи [1]. 

Цікаві погляди щодо внутрішнього конфлікту належать Е.Берну, який виділив у 

структурі особистості три складові, які визначені ним як стани «Я». це – «Батько», 

«Дорослий», «Дитина». 

Всі три стани виявляються в соціальній взаємодії і змінюють один одного. На 

думку Е.Берна, для правильного функціонування особистості необхідно гармонійне 

поєднання всіх трьох Его-станів. При пригніченні однієї зі складових особистості 

іншими або проявленні її у тих ситуаціях, які вона не повинна контролювати 

порушується психічна рівновага і виникає внутрішній конфлікт. Е.Берн метою 

трансактного аналізу вважає оволодіння внутрішнім конфліктом через діагноз стану 

«Я», за допомогою стабілізації тих станів у яких дорослий міг би зберегти контроль над 

особистістю в стресових ситуаціях[1]. 
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Психологи-біхевіористи у своїх теоріях основну увагу приділяли поведінці 

особистості, точніше сукупності реакцій організму на стимули зовнішнього 

середовища. Будь-яка поведінка особистості детермінується вимогами та нормативами 

оточення, нагороджуючи, караючи чи ігноруючи її поведінкові реакції. Представники 

цього підходу вважають, що внутрішньоособистісний конфлікт як невроз, а за своєю 

суттю це просто погана звичка, точніше, результат засвоєння помилкових детермінант. 

Такі помилкові обумовлювання або неадекватні форми поведінки людини можна 

відкоригувати за допомогою тренування [8].  

Інші погляди на сутність внутрішньоособистісного конфлікту мали такі вчені-

необіхевіористи, як Н. Міллер і Д. Доллард. У теорії фрустрації сутність 

внутрішньоособистісного конфлікту вчені пов’язували зі специфікою реакції індивіда 

на різні перешкоди. На їх думку, зовнішній світ є ворожим людині й постійно створює 

перешкоди, що можуть проявлятися як фізичні, моральні, духовні фрустрації. Усе 

життя особистості полягає у відборі та реалізації способів боротьби з цими 

фрустраціями. Саме на фоні боротьби з фрустрацією в особистості виникає 

агресивність - прагнення зруйнувати чи «знести» перешкоду. Фрустрація зазвичай, як 

вважають вчені, передує внутрішньоособистісному конфлікту [7]. 

У рамках гуманістичної психології пропонується інша теорія 

внутрішньоособистісних конфліктів. В основі конфлікту, за К. Роджерсу, лежить 

протиріччя, що виникає у особистості між усвідомленими, але помилковими 

самооцінками, які людина здобуває протягом життя, і самооцінкою на 

неусвідомлюваному рівні. 

Широку популярність отримала концепція внутрішньоособистісного конфлікту 

американського психолога Абрахама Маслоу. Згідно із його поглядами, мотиваційну 

структуру особистості утворює ряд ієрархічних потреб: 

1) фізіологічні потреби; 

2) потреби в безпеці; 

3) потреби в коханні; 

4) потреби в повазі; 

5) потреби в самоактуалізації. 

Найвища потреба – потреба в самоактуалізації, тобто в реалізації потенцій, 

здібностей і талантів людини. вона виражається в тому, що людина прагне бути тим, 

ким вона може стати, але це їй не завжди вдається. Самоактуалізація присутня у 

більшості людей, але лише у декого вона є повністю реалізованою. Цей розрив між 

прагненням до самоактуалізації і реальним результатом і лежить в основі 

внутрішньоособистісного конфлікту. 

Більш впливовою в психології виявилася традиція дослідження 

внутрішньоособистісних конфліктів, закладена К.Левіним, який виводив ці конфлікти 

не з внутрішніх процесів самої психіки, а з аналізу проблем, що виникають у життєвій 

ситуації індивіда. Предметом його уваги стали конфлікти, що виникають в результаті 

боротьби мотивів, одночасної актуалізації суперечних один одному або несумісних 

мотивів. Опис цього виду конфліктів, що належить Левіну, вважається класичним. 

Левін розглядав конфлікт як одночасний вплив на індивіда протилежно спрямованих 

сил рівної величини, розрізняючи при цьому три основних варіанти конфліктів: 

- конфлікт «прагнення – прагнення», який виникає тоді, коли обидві цілі 

однаково привабливі; 

- конфлікт «уникнення – уникнення», де треба обрати між двома однаково не 

привабливими перспективами; 

- конфлікт «прагнення – уникнення», в ситуації, коли ціль однаково приваблює і 

відштовхує [1]. 
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В рамках когнітивної психології внутрішньоособитсіний конфлікт розглядався 

як когнітивний дисонанс – суперечливість уявлень, думок, установок, ставлень в межах 

когнітивного поля. 

Когнітивний дисонанс розглядається як прагнення до зменшення негативних 

станів дискомфорту, який пов’язаний з тим, що в індивіда одночасно є два «знання», 

психологічно не сумісних. Переживаючи дисонанс людина прагне зменшити його або 

хоча б не допустити його збільшення. Чим сильнішим є дисонанс, тим сильніше 

виявляється прагнення його подолати. 

На думку Фестінгера є чотири типи дисонансних відносин: логічна 

неузгодженість; неузгодженість з культурними нормами; неузгодженість із знаннями 

різної степені узагальнення; неузгодженість з минулим досвідом. 

Досить цікавою є теорія Р.Ассаджиолі. який спробував у своїй теорії з'єднати 

все краще, що було вироблено в різних психологічних напрямах. Вважаючи, що одним 

з фундаментальних мотивів особистості є прагнення до внутрішньої інтеграції,             

Р. Ассаджиолі вбачав суть внутрішньоособистісного конфлікту в наявності сильно 

діючих суперечностей усередині особистості, які знижують загальну цілісність «Я». 

Вчений виокремлював декілька типів конфліктів, в основі яких були виявлені різні 

суперечності. По-перше, це суперечності між інертністю, лінощами, прагненням до 

безпеки, які акумулюються в конформності, з одного боку, і прагненням до зростання, 

самоствердження, ризику - з іншого; по-друге, конфлікт може бути викликаний 

пробудженням нових потягів чи потреб, що входять у суперечність зі старими; по-

третє, конфлікт може виникати при амбівалентності, подвійності ставлення людини до 

життя [2]. 

Відомий соціальний психолог Т. Шибутані, розглядаючи 

внутрішньоособистісний конфлікт як, насамперед, рольовий, визначає два різних його 

види. Перший вид зумовлений, тим, що «людина постає перед декількома еталонними 

групами». У такій ситуації людині важко визначити чи успішно інтерпретувати свою 

«Я – концепцію», оскільки вона знаходиться перед суперечливими вимогами різних 

соціальних груп, котрі вимагають виконання нею різних соціальних ролей. Цей тип 

конфлікту вчений окреслив як конфлікт альтернативного способу розуміння однієї і 

тієї ж ситуації. В тому ж випадку, коли «люди змушені грати ролі, що містять 

суперечливі права й обов'язки», може виникати конфлікт, що у Т. Шибутані одержав 

назву, «маргінальний» [9]. 

Згідно з положенням теорії німецького психолога, творця «позитивної» 

психотерапії Н. Пезешкіана, суть внутрішньоособистісного конфлікту полягає в 

регулярно повторюваних формах поведінки особистості, які не завжди узгоджуються з 

існуючою системою взаємин, норм поведінки, спілкування інших людей. Невміння 

людини змінити форми поведінки, стосунки з іншими людьми або деякі життєві 

оцінки, принципи, взаємини призводять її до стану конфлікту. Причому, на думку        

Н. Пезешкіана, стан внутрішньоособистісного конфлікту може бути викликаний досить 

часто не тільки будь-якими значущими подіями, але й особистими душевними 

травмами, які систематично впливають на найбільш «чуттєві» чи слабкі емоційні зони 

свідомості людини.  

Цікавим також є погляд чеських дослідників К. Блага і М. Шебека щодо 

чинників виникнення внутрішньоособистісного конфлікту людини. На їх думку, 

визначати це явище необхідно, насамперед, виходячи з розуміння «системи Я» 

особистості. В їх розумінні зріла, розвинута «система Я» цілісно об’єднана у так зване 

«глобальне Я». Його складові – це процеси, стани, почуття, бажання, цілі особистості. 

Крім того, в системі «глобального Я» існує «ієрархічна структура осей образу себе і 

саморозуміння». Ця структура містить у собі такі осі, як: «Я є», «Я хочу», «Я маю», «Я 
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ідеал», «Совість», «Соціальна роль», «Ким я буду» та ін. Вчені вважають, що 

внутрішньоособистісний конфлікт у людини виникає в тому випадку, коли 

відбувається дезінтеграція її глобального «Я», або коли порушується ієрархічність у 

структурі осей. [6]. 

Проблема внутрішньоособистісного конфлікту особистості всебічно 

досліджувалася і в російській психології. Вперше сутність презентована в роботах 

відомого вченого О.Р.Лурія. Спираючись на теорію «фізіологічної помилки»              

І.П. Павлова, вчений висунув положення про те, що внутрішньоособистісний конфлікт 

може виникати за умови, якщо:  

а) подразник, який діє на організм, виявляється занадто сильним, завдання дуже 

важке й організм не в силі відповісти адекватною реакцією;  

б) тенденції індивіда, набуті в процесі життя, не узгоджуються, з його 

соціальними установками й навичками, а також із зовнішніми заборонами, протидіями 

соціального середовища;  

в) у поведінці індивіда зіштовхуються дві потужні, але протилежно спрямовані 

тенденції, які взаємно заперечують одна одну.  

Психолог В.М. М’ясищев у своїх працях внутрішньоособистісним конфліктом 

називає «психологічну презентацію назрілого протиріччя». Цей стан психічної напруги 

розглядався вченим як передумова, умова або результат виникнення конфлікту 

всередині особистості. Тривалість та інтенсивність конфлікту залежить від того, яке 

місце займають порушені антагоністичні взаємодії у всій системі відносин людини. 

При зіткненні центральних відносин конфлікт набуває глобальних розмірів, 

захоплюючи всю особистість.  

Під внутрішньоособистісним конфліктом насамперед розуміють мотиваційний 

конфлікт, боротьбу мотивів. Так, на думку В.С. Мерліна, психологічний конфлікт являє 

собою результат гострого незадоволення глибинних і актуальних мотивів та взаємин 

особистості. І якщо в процесі діяльності виникає стан більш-менш тривалої 

дезінтеграції особистості, який пов'язаний із загостренням існуючих раніше або 

виникненням нових протиріч між різними сторонами, властивостями чи взаєминами 

особистості, то такий стан визначається як психологічний конфлікт.  

В.Є. Семенов, Є.С. Кузьмін визначали внутрішньоособистісний конфлікт через 

зіткнення протилежно спрямованих мотивів. На їх думку, «внутрішньоособистісний 

конфлікт - це зіткнення рівних за силою та значущістю, але протилежно спрямованих 

мотивів, потреб, інтересів, потягів людини, які відображають суперечливі зв'язки із 

соціальним середовищем».  

У контексті діяльнісного підходу внутрішньоособистісний конфлікт був 

проінтерпретований О.М. Леонтьєвим. Згідно з його позицією, різноманітні соціальні 

відносини, в які вступає людина в процесі діяльності, є об'єктивно суперечливими. 

Звідси й мотиви, породжені різними видами діяльностей, можуть також перебувати в 

протиріччі один з одним. Протиріччя різних мотивів можуть породжувати конфлікти, 

які за певних умов зафіксовуються особистістю й входять до її структури.  

В.В. Столін виявляв сутність внутрішньоособистісного конфлікту, виходячи з 

такого поняття як особистісний сенс. На думку вченого, самосвідомість має певну 

внутрішню цілісність. Ступінь внутрішньої цілісності, послідовності образу «Я» є 

наслідком «узгодженості-розбіжності» реального та ідеального образів «Я», сумісності 

чи несумісності окремих його особистісних якостей. Узгоджуючись з мотивами і 

цілями особистості в реальній життєдіяльності, її якості можуть мати для неї 

«нейтральний» чи особистісний сенс. Останнє визначається тим, наскільки певні якості 

перешкоджають чи сприяють реалізації життєвих задумів особистості. Окремі її якості 

або риси можуть набувати конфліктного особистісного сенсу за умови залучення 
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особистості до різних, іноді «перехресних» діяльностей, особистісний зміст яких 

визначається в значеннях, тобто когнітивно, і в переживаннях - почутті невдоволення 

чи гордості за досягнутий успіх. Таким чином, упорядкованість, внутрішня 

погодженість чи, навпаки, конфліктність самосвідомості особистості залежить, вважає 

автор, від ступеня визначеності особистісного сенсу.  

У дослідженнях О.Б. Фанталової в поняття внутрішньоособистісного конфлікту 

передовсім покладено стан розриву в системі «свідомість-буття», зокрема розриву між 

потребою в досягненні внутрішньозначущих ціннісних об'єктів і можливістю їхнього 

досягнення в реальності. Потреби й можливості визначаються через такі показники як 

цінність і досяжність, які відбивають ступінь внутрішнього дискомфорту. Індекс 

розбіжності цінності й досяжності слугує індикатором внутрішніх конфліктів, оскільки 

його величина завжди вказуватиме на ступінь розбіжності між тим, що є, і тим, що має 

бути, між хочу й маю, а також хочу й можу.  

За основу розуміння внутрішньоособистісного конфлікту особистості, на думку 

дослідників Є.А. Донченка і Т.М. Титаренко, необхідно взяти таке поняття, як 

суперечність. Діалектична суперечність, що виникає в особистості на різних етапах 

життя, - це необхідний атрибут саморуху особистості як суб'єкта життя. Епіцентром 

виникнення суперечності є самосвідомість особистості. Ілюзії самосвідомості часто 

породжуються тим, що в людини під впливом певних життєвих обставин виникають 

значні розбіжності між реальним і соціальним, а також між реальним та ідеальним 

образом «Я». Сам же стан внутрішньоособистісного конфлікту виникає тоді, вважають 

вчені, коли порушується відповідність між трьома складовими діяльності особистості: 

операційною, мотиваційно-цільовою, змістовною. 

Розуміючи внутрішньоособистісний конфлікт як, насамперед, рольовий 

конфлікт особистості, І.С. Кон виділив декілька видів внутрішньоособистісних 

рольових конфліктів. «По-перше, - відзначає І.С. Кон, - такий конфлікт може бути 

міжрольовим. Зміст його полягає в тому, що різні соціальні ідентичності й ролі 

(скажімо, професійні, сімейні) не збігаються і часто суперечать одна одній. По-друге, 

конфлікт може бути внутрішньорольовим. У цьому випадку кожна «соціальна роль» є 

ставленням, відносно якого його учасники можуть визначитись та визначаються по-

різному. І по-третє, він може бути конфліктом ставлення індивіда до ролей, які він 

виконує. У цьому випадку розуміється, що ставлення індивіда до своїх ролей є 

вибірковим: одні функції і види діяльності сприймаються як органічні, центральні, 

невіддільні від власного «Я», інші, - як більш-менш зовнішні, периферійні, штучні. 

Будь-яка перебудова рольової системи супроводжується відповідними змінами в 

«образі Я». Втрата соціально і особистіснозначущих ролей, не компенсована 

одержанням нових, рівноцінних чи кращих ролей, зазвичай переживається болісно». 

Деякі вчені висловлюють думку, що сутність внутрішньоособистісного 

конфлікту полягає у невідповідності впливу середовища, вродженому типу реагування 

- темпераменту. Таку позицію при розгляді внутрішньоособистісного конфлікту 

відстоював В.І. Гарбузов. Вчений пов’язував цю невідповідність з вимірами 

меланхолічного, холеричного, сангвінічного і флегматичного типів темпераменту.  

Аналізуючи процес самовизначення особистості в сучасних умовах, І.В. Родних 

вважає, що зазначений феномен може проявлятися у формі внутрішньоособистісного 

морального конфлікту. Для такого конфлікту, як відзначає дослідник, «характерна 

ситуація, в якій суб'єкт діяльності поставлений перед необхідністю зробити вибір 

однієї з двох взаємозаперечних форм поведінки, або в узагальненому й абстрактному 

визначенні однієї з двох моральних цінностей».  

В.П. Каширін вважає, що сутність внутрішньоособистісного конфлікту 

необхідно розглядати у зв'язку з такою категорією, як домагання особистості. 
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Домагання особистості різною мірою відповідають її можливостям (вони можуть бути 

адекватними, завищеними або заниженими), що визначає характер їхньої взаємодії з 

безпосереднім оточенням. На думку В.П. Каширіна, занижені або завищені домагання 

якраз призводять до внутрішньоособистісного конфлікту. Конфлікт виникає в 

результаті зіткнення двох внутрішніх спонукань, відбитих у свідомості у вигляді 

самостійних цінностей. Внутрішній конфлікт відбувається у формі особливого 

«ціннісного переживання». Показником внутрішньоособистісного конфлікту служить 

сумнів у щирій цінності мотивів і принципів, якими керується в житті суб'єкт [6]. 

До більш сучасних досліджень внутрішньоособистісного конфлікту відноситься 

теорія О.Я.Анцупова, А.І.Шипілова, котрі визначають внутрішній конфлікт як глибокі 

переживання, викликані внутрішніми суперечностями. 

Серед умов виникнення внутрішньоособистісного конфлікту виділяють: 

 особистісні (наявність складного внутрішнього світу, розвиненої ієрархії 

мотивів, системи почуттів, схильності до самоаналізу і рефлексії; 

 ситуативні: 

а) зовнішні (об'єктивні перешкоди; вимоги суспільства, оточуючих); 

б) внутрішні (протиріччя між значущими, приблизно рівної сили відносинами, 

яке сприймається як нерозв'язне). 

А.Я. Анцупов і А.І. Шипілов виділяють показники внутрішньоособистісних 

конфліктів. 

Когнітивна сфера: 

 суперечливість «образу Я»; 

 зниження самооцінки;; 

 усвідомлення свого стану як психологічної безвиході, затримка 

прийняття рішення; 

 суб'єктивне визнання наявності проблеми цінності вибору, сумнів в 

істинності мотивів і принципів, якими суб'єкт раніше керувався. 

Емоційна сфера: 

 психоемоційна напруга; 

 значні негативні переживання. 

Поведінкова сфера: 

 зниження якості та інтенсивності діяльності; 

 зниження задоволеності діяльністю; 

 негативний емоційний фон спілкування. 

Інтегральні показники: 

 порушення нормального механізму адаптації; 

 посилення психологічного стресу. 

Висновки 

Отже, в рамках різних психологічних шкіл склалися різні уявлення про природу 

внутрішньоособистісного конфлікту. Аналіз теоретичних матеріалів дає змогу 

виокремити погляди З.Фройда, які найбільш повно пояснюють природу внутрішнього 

конфлікту людини через взаємодію трьох структурних елементів її особистості; 

А.Адлера – комплекс неповноцінності; Юнга – природна конфліктна установка 

особистості; К.Хорні з її розумінням внутрішнього конфлікту як базального конфлікту; 

Е.Берна – розуміння внутрішньоособистісного конфлікту як пригнічення якогось з 

трьох Его-станів («Батько», «Дитина», «Дорослий»). 

В рамках поведінкової психології внутрішній конфлікт визначається як невроз і 

сукупність не правильно засвоєних поведінкових реакцій. 
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Когнітивний підхід у вивченні внутрішній конфліктів, який виводить на перший 

план суперечності в поглядах, думках, знаннях самої людини. 

У рамках гуманістичної психології пропонується інша теорія 

внутрішньоособистісних конфліктів. В основі конфлікту, за К. Роджерсу, лежить 

протиріччя, що виникає у особистості між усвідомленими, але помилковими 

самооцінками, які людина здобуває протягом життя, і самооцінкою на 

неусвідомлюваному рівні. 

Інший представник даного напряму А.Маслоу вважає причиною внутрішнього 

конфлікту розрив між прагненням до самоактуалізації і реальним результатом. 

У вітчизняній психології питання внутрішнього конфлікту розвивалося не менш 

інтенсивно ніж за кордоном. Так, найбільш поширеними є погляди О.Р.Лурія, що 

внутрішньоособистісний конфлікт може виникати за умови зіткнення особистісних 

установок особистості з соціальними установками, або ж зіткнення двох потужних, але 

протилежноспрямованих тенденцій. 

В.М. М’ясищев визначає внутрішньоособистісним конфлікт як «психологічну 

презентацію назрілого протиріччя». Цей стан психічної напруги розглядався вченим як 

передумова, умова або результат виникнення конфлікту всередині особистості. 

В.Є. Семенов, Є.С. Кузьмін визначали внутрішньоособистісний конфлікт через 

зіткнення протилежно спрямованих мотивів. 

Є.А. Донченко і Т.М. Титаренко розглядають внутрішньоособистісний конфлікт 

як обов’язковий атрибут розвитку особистості. 

І.С.Кон визначає внутрішній конфлікт, як конфлікт соціальних ролей, які 

виконує людина взаємодіючи з соціумом. 

О.Я.Анцупов, А.І.Шипілов визначають внутрішній конфлікт як глибокі 

переживання, викликані внутрішніми суперечностями. 

Велика кількість поглядів на природу внутрішньоособистісного конфлікту 

дозволяє більш повно зрозуміти можливі причини даного виду конфліктів, 

проаналізувати можливі наслідки, а також знайти шляхи вирішення внутрішніх 

конфліктів. 
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АНОТАЦИЯ 

 

ИСЛЕДОВАНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В статье рассмотрены основные подходы к пониманию сути внутриличностных конфликтов. 

Описаны взгляды разных отечественных и зарубежных авторов прошлого и современности.  

Ключевые слова: конфликт, внутриличностный конфликт, З.Фройд, К.Юнг, К.Хорни, Е.Берн, 

А.Маслоу, Л.Фестингер, Р.Ассаджиоли, О.Р.Лурия, В.М.М’ясищев. 
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SUMMARY 

 

RESEARCH OF INTRAPERSONAL CONFLICTS: HISTORY AND CONTEMPORANEITY 

The article deals with the basic approaches to understanding of nature of intrapersonal conflicts. The 

views of different authors of the past and contemporaneity are described in article. 

Key words: conflict, intrapersonal conflict, Z.Freud, K.Jung, K.Horney, E.Bern, A.Maslow, 

L.Festinger, R.Assadzioli, O.Luria, B.Myasishchev. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКА 
 

ЮРКОВ О.С., ФЕЛЬЦАН М.І. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглядаються психологічні особливості  вольової сфери особистості, вольові дії та 

якості. Висвітлюється питання формування та розвиток вольової сфери підлітка, самовиховання його 

волі. 

Ключові слова: воля, вольові дії, вольовий акт, вольові якості особистості, самовиховання та 

вольова регуляція підлітка 

 

Соціально – економічні, політичні умови нашого суспільства потребують 

виховання нового, психологічно стійкого типу особистості, який здатний до 

саморегуляції, саморозвитку та вдосконалення, вміє ставити мету та відповідно до неї 

вирішувати життєві задачі, долаючи труднощі та перешкоди. Основою для формування 

даних рис особистості виступає вольова сфера. Враховуючи те, що вольова сфера 

безпосередньо впливає на поведінку та діяльність людини, є взаємопов’язаною з 

різними аспектами структури особистості (мисленням, пізнавальною діяльністю, 

увагою, емоційною сферою), в даний час є актуальним питання про формування та 

розвиток волі в різних умовах. Питання природи феномена волі в сучасній психології є 

досить проблематичним. Незважаючи на багатовікову історію, проблема волі 

досліджувалась багатьма вченими, але на сьогоднішній день дана проблема не 

користується_популярністю.  

Об’єкти__та__методи__дослідження    
Питанням розвитку та функціонуванням вольової сфери особистості займалися 

такі вчені як: Ф.Дондерс, Д. Кеттел, М. Ланге, Г. Гартшорн, Ф. Мей; Т. Челпанов, 

В.Франкл, Л. Виготський та інші. Вагомий внесок у з’ясування фізіологічних 

механізмів вольових дій було здійснено І. Сечєновим, І. Павловим, В.Бехтерєвим, що 

дозволило уникнути суб’єктивістського підходу при розгляді проблематики волі та 

довести зв’язок між вольовими якостями та зовнішніми і внутрішніми стимулами. 

Сучасні дослідження вольової сфери особистості представлені в роботах 

В.А.Іваннікова, Є.В.Ейдмана, В.В.Нікандрова. 

Проблема природи феномена волі вивчалася з точки зору філософії, фізіології, 

психології тощо. В науковій літературі існує чимало підходів до розуміння вольової 

сфери особистості та її першоджерел, проте слід зазначити, що у кожної людини є 

універсальна воля, яка представлена в її власному характері. Погляди вчених щодо 

вольової сфери людини формувались і змінювались залежно від суспільно – історичних 

умов, тому чіткої концепції становлення вольової сфери й досі немає. 

Об’єктом дослідження виступає вольова сфера підлітка. 

Предметом дослідження є психологічні особливості розвитку вольової сфери 

особистості у підлітковому віці. 
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Дослідження ґрунтується на аналізі та узагальненні науково-теоретичних  

джерел, присвячених вирішенню даної проблеми. 

Метою статті є теоретично проаналізувати особливості розвитку вольової сфери 

підлітка. 

Результати та їх обговорення   
 Людина як активна істота не тільки сприймає оточуючий світ, не тільки певною 

мірою ставиться до нього, але й реагує на його впливи і сама впливає, перетворюючи 

світ у власних цілях. Так, людина постійно виявляє свою активність, щоб задовольнити 

ряд потреб і використовує для цього діяльність. Однак, якщо на шляху до досягнення 

мети виникає перешкода, то компонентів однієї діяльності для суб'єкта стає 

недостатньо, і він використовує волю як психічну якість. 

Воля – це специфічно людська сторона психіки, яка виникла разом з появою 

суспільства і трудової діяльності. Тваринам не притаманна така психічна якість, їх 

поведінка зумовлена інстинктивними проявами. Воля людини виражається в тому, 

наскільки людина здатна переборювати перешкоди та труднощі на шляху до мети, 

наскільки вона здатна керувати своєю поведінкою, підпорядковувати свою діяльність 

певним задачам. 

 Воля – це психічний процес свідомої цілеспрямованості регуляції людиною 

своєї діяльності і поведінки з метою досягнення поставлених цілей. Виходячи з цього, 

основну одиницю волі - вольову дію, треба розуміти як дію свідому, цілеспрямовану. У 

вольових діях людина здійснює свою свідому мету, яка, як закон, визначає спосіб дій і 

характер [1]. 

Живучи і працюючи, люди поступово навчилися ставити собі певні цілі і 

свідомо добиватися їх реалізації. В боротьбі за існування, долаючи труднощі, 

напружуючи свої сили чи стримуючи себе, людина виробила в собі різні якості волі. 

Чим важливіші були ті цілі, які ставили собі люди в житті і чим більше вони їх 

усвідомлювали, тим активніше вони добивалися їх реалізації. Вольова діяльність 

обов'язково передбачає цілий ряд актів і дій, які, в свою чергу, передбачають широкий 

ступінь усвідомлення особистістю її зусиль і характеру психічних процесів, що 

здійснюються. Воля – не абстрактна сила, а свідомо спрямована активність 

особистості. Конкретною одиницею волі є вольове зусилля. Воля, як внутрішня 

активність психіки,  забезпечує виконання двох взаємопов’язаних функцій — 

спонукальної і гальмівної, в них вона і виявляється. 

Характерні особливості волі. 

1. Воля є продуктом суспільно – історичного розвитку людини, її формування 

пов`язане з появою і розвитком трудової діяльності. 

 2. Воля не є природженою здатністю. Вона формується у процесі діяльності, яка 

потребує певних вольових якостей і навичок вольової регуляції. 

3. Вольова регуляції – це регуляція свідома, опосередкована знаннями людини про 

зовнішній світ, про свої цінності і можливості, на підставі яких здійснюються 

передбачення та оцінка наслідків активності особистості. 

 4. Розвиток волі тісно пов`язаний з розвитком мислення, уяви, емоцій, мотивації з 

розвитком свідомості і самосвідомості особистості загалом [5]. 

Як правило, дії людини поділяють на мимовільні й довільні. Мимовільні дії  

здійснюються при виникненні неусвідомлюваних або недостатньо усвідомлюваних 

спонукань. Вони мають імпульсивний характер і позбавлені будь-якого чіткого плану 

(наприклад, у стані паніки). Довільні дії, їх зміст і засоби реалізації підпорядковані 

свідомим цілям людини. Вони нерозривно пов'язані з відображенням мети та засобів її 

досягнення і охоплюють прагнення до мети, попереднє уявлення про неї. Довільні дії 

здійснюються за допомогою саморегуляції, яка передбачає довільний контроль за їх 
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плануванням і виконанням. На відміну від мимовільних, довільні дії мають такі 

характеристики: 1) наявність усвідомлених мотивів; 2) спрямованість на досягнення 

мети; 3) нерозривний зв'язок з мисленням і мовленням. 

 Особливу групу довільних дій утворюють вольові дії. Вольові дії людини 

скеровані на досягнення свідомо поставлених цілей і пов'язані з подоланням 

труднощів. Вони бувають різними за складністю. Так, індивід, який вперше сів на 

велосипед, переборює деякі побоювання, пов'язані з можливим падінням. Така вольова 

дія є простою. Складна вольова дія має кілька простих. Складні дії входять у систему 

організованої вольової діяльності людини, спрямованої на досягнення віддалених 

цілей.  Власне вольові дії - це дії, скеровані на досягнення свідомо поставлених цілей і 

пов`язані з подоланням труднощів [5].  

Основні ознаки власне вольових дій : 

1) свідоме подолання перешкод на шляху до досягнення мети; 

2) наявність конкуруючих (суперечливих) мотивів; 

3) наявність вольового зусилля. 

Загальні характеристики вольових дій:  

 вольові дії є усвідомленими, цілеспрямованими, умисними, здійсненими за власним 

свідомим рішенням; 

 вольовими діями є дії, зумовлені як зовнішніми (соціальними), так і внутрішніми 

(власними) чинниками, тобто завжди існують підстави, за якими дії мають 

виконуватися; 

  вольові дії можуть мати дефіцит спонукання чи гальмування або з самого початку, 

або в процесі їх здійснення; 

 вольові дії можуть забезпечуватися допоміжним спонуканням чи гальмуванням за 

рахунок зміни смислу дії і закінчуватися досягненням мети. 

Вольова дія може реалізуватись в простих і складних формах. Простий вольовий 

акт має  дві ланки: постановку мети і виконання. Тут чітко одна ланка слідує за іншою  

негайно, без проміжних ланок. У простому вольовому акті спонукання до дії, 

спрямоване на більш чи менш усвідомлену мету, може безпосередньо переходити у 

дію. Складну вольову дію характеризує опосередкований свідомий процес: діям 

передує врахування її наслідків, усвідомлення мотивів, планування. Така дія потребує 

значного напруження сил, терпіння, наполегливості, вміння організувати себе на 

виконання дії [3]. 

Деякі вчені (В.А. Крутецький, В.В. Богословський) виділяють у вольовому акті 

два етапи: 

 - підготовчий, етап мисленої дії, обдумування, на якому усвідомлюється мета, 

визначаються шляхи і засоби її досягнення, приймається рішення; 

 - виконавчий, на якому відбувається виконання прийнятого рішення і самооцінка 

виконаної дії. 

 У складній вольовій дії такі дослідники як Г.С. Костюк, А.В. Петровський та 

О.В. Скрипченко виділяють чотири фази: 

1.  Виникнення спонукання та попередня постановка мети. 

2.  Стадія обмірковування та боротьба мотивів. 

3.  Прийняття рішення. 

4.  Виконання. 

 1. Перша, початкова фаза вольового акту, полягає в попередній постановці 

мети. Необхідною передумовою постановки мети є виникнення певного мотиву, 

спонукання і пов'язаного з ним прагненням. Процес постановки мети пов'язаний із 

виникненням усвідомленого дієвого бажання або хотіння. Слід відзначити  те, що в 
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складному вольовому акті  виникле активне бажання не зажди зразу ж приводить до 

відповідних дій та вчинків. 

2. При виборі мети або засобів дії виникає потреба в обговоренні їх 

прийнятності, яке передбачає зважування різних аргументів за і проти висунутих цілей 

чи засобів їх досягнення, вимагає оцінки суперечливих бажань, аналізування обставин, 

розмірковування, напруженої роботи мислення. Вибір прийнятої мети часто 

характеризується яскраво виявленою боротьбою мотивів. Ця боротьба відбиває 

наявність у людини внутрішніх перешкод, суперечливих спонукань, бажань, прагнень, 

які стикаються, вступають у конфлікт між собою. 

3. Обговорення і боротьба мотивів закінчується прийняттям рішення, що 

означає остаточну постановку свідомої мети. Але й після цього не завжди відбувається 

безпосередній перехід до виконання намічених дій. Це буває особливо тоді, коли 

рішення стосується не якоїсь простої і близької мети, а складної і притому віддаленої, 

над досягненням якої людина збирається працювати більш-менш тривалий час 

(наприклад, рішення студента першого курсу успішно закінчити інститут). Такі 

рішення, які мають на увазі цілу програму дій протягом певного часу, або, може й 

цілого життя, називаються намірами. 

4. При переході до виконання часто перевіряється і сама прийнятність мети, а 

інколи також ступінь її привабливості. В складному вольовому акті людина 

зустрічається з труднощами не тільки в зв'язку з прийняттям рішення, але і в процесі 

його виконання. На цій фазі вольового акту часто відбувається справжня боротьба з 

реальними зовнішніми і внутрішніми перешкодами, які стоять на шляху до досягнення 

поставленої мети. Тому виконання рішень і намірів слід розглядати як найістотнішу 

фазу вольового акту, без наявності якої він позбавляється своїх специфічних рис [4]. 

До системи вольової діяльності людини належать також вольові якості. З 

дитячого віку людина виконує дії та здійснює вчинки, регульовані волею. Життєва 

практика закріплює регулювання дій у вигляді вольових якостей особистості. Ці якості, 

поряд з іншими особистісними особливостями, утворюють стиль поведінки людини. 

Але окрема людина не ізольована від інших людей. Вона - член суспільства, 

представник класу, що має свою ідеологію, мораль, звичаї і традиції. У практичній  

діяльності особистість керується індивідуальними потребами, інтересами, а також 

ідеями, моральними нормами, традиціями людей, в середовищі яких живе. Ідеологія, 

виражена в світогляді, мораль і традиції, що панують у суспільстві - це широка основа, 

на якій виростають конкретні дії і вчинки людини. Разом з тим існують певні життєві 

обставини у кожної людини: більша або менша матеріальна забезпеченість, взаємини в 

сім'ї, виховний вплив, природні задатки. Зливаючись із загальними умовами в єдиний 

потік, ці конкретні умови створюють середовище для формування вольових якостей 

особистості. 

Вольові якості – це відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні 

утворення, що засвідчують досягнутий особистістю рівень свідомої саморегуляції 

поведінки, її влади над собою. На рівні особистості вияв волі знаходить своє 

вираження в таких властивостях, як сила волі (міра необхідного вольового зусилля для 

досягнення мети), наполегливість (уміння людини мобілізувати свої можливості для 

тривалого подолання труднощів), витримка (уміння гальмувати дії, почуття, думки, що 

заважають здійсненню прийнятого рішення),  енергійність  та  інші.  Це – первинні 

(базові)  вольові особистісні якості, що визначають більшість поведінкових актів.  

Існують і вторинні, що розвиваються в онтогенезі пізніше, ніж первинні вольові 

якості: рішучість (уміння приймати і втілювати в життя  швидкі,  обґрунтовані  і  тверді  

рішення), сміливість (уміння подолати страх і йти на виправданий ризик заради 

досягнення мети, незважаючи на небезпеку для особистого благополуччя), 
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самовладання (уміння контролювати почуттєву сторону своєї психіки і  

підпорядковувати свою поведінку рішенню свідомо поставлених завдань), упевненість 

в собі. Ці якості потрібно розглядати не тільки як вольові, але і як характерологічні.  

До третинних  потрібно  віднести  вольові  якості,  найтіснішим чином  пов’язані  

з  етичними: відповідальність (якість,  що характеризує особистість з точки зору 

виконання нею етичних вимог),  дисциплінованість  (свідоме  підкорення  своєї  

поведінки загальноприйнятим нормам, встановленому порядку), принциповість 

(вірність певній ідеї в переконаннях і послідовне проведення цієї ідеї в поведінці),  

обов’язковість  (уміння  добровільно  покласти  на  себе обов’язки  і  виконати  їх). До  

цієї  ж  групи  відносяться  якості  волі, пов’язані з відношенням людини до праці: 

діловитість, ініціативність (уміння  працювати  творчо,  здійснюючи  вчинки  на  

власний  розсуд), організованість(розумне планування й упорядкування своєї праці), 

виконливість  (старанність,  вчасне  виконання  доручень  і  своїх обов’язків) тощо. 

Третинні якості волі звичайно формуються тільки до підліткового віку, тобто моменту, 

коли вже є досвід вольових дій [1]. 

Розвиток вольової сфери особистості багато в чому залежить і від вікових 

особливостей індивіда. Так, на кожному віковому етапі виникають певні зміни, 

формуються новоутворення і відповідно до цього розвивається вольова сфера. Досить 

багато змін у вольовому розвитку  особистості виникає у підлітковому віці.  

Підлітковий вік (від 11-12 до 14-15 років) є перехідним головним чином в 

біологічному сенсі, оскільки це вік статевого дозрівання. У соціальному плані 

підліткова фаза – це продовження первинної соціалізації. Перехід до цього віку 

характеризується глибокими змінами умов, що впливають на особистісний розвиток 

дитини. Вони стосуються фізіології організму, відносин, що складаються у підлітків з 

дорослими людьми і однолітками, рівня розвитку пізнавальних процесів, інтелекту, 

здібностей і волі зокрема. У всьому цьому намічається перехід від дитинства до 

дорослості. Відбувається формування системи особистісних цінностей, які визначають 

зміст діяльності підлітка, сферу його спілкування, вибірковість ставлення до людей, 

оцінки цих людей і самооцінку.  

Почуття дорослості – центральнее і специфічне новоутворення цього віку (Л. С. 

Виготський). Придбати якості дорослості прагнуть усі без винятку підлітки. 

Спостерігаючи прояви цих якостей у старших людей, підліток часто некритично 

наслідує їх. Власне прагнення підлітків до дорослості посилюється за рахунок того, що 

й самі дорослі починають ставитися до підлітків вже не як до дітей, а більш серйозно і 

вимогливо.  Підсумком цих процесів стає зміцнення внутрішнього прагнення підлітка 

скоріше стати дорослим, яке створює абсолютно нову зовнішню і внутрішню ситуацію 

особистісного психологічного розвитку.  

У підлітковому віці триває процес формування і розвитку самосвідомості 

дитини. Удосконалення самосвідомості в цьому віці характеризується особливою 

увагою дитини до власних недоліків. Бажаний образ «Я» у підлітків складається з 

цінними для них досягнень інших людей і веде до застосування вольового зусилля, 

спрямованого на саморозвиток. У старшому підлітковому віці багато школярів 

починають займатися саморозвитком у себе необхідних вольових якостей . Об'єктом  

наслідування для них стають товариші, старші за віком – юнаки та дорослі. У 

компаніях з ними підліток бере участь в справах, що вимагають прояви волі.  

Основний шлях виховання вольових якостей особистості підлітка – організація 

його діяльності. Строгий розпорядок життя привчає підлітка активно і розумно 

керувати своєю поведінкою, виконувати обов'язки незалежно від особистих бажань і 

потреб навіть тоді, коли діяльність є  йому малоцікава, неприваблива, нудна, 

одноманітна. Оволодіння знаннями, вміннями та навичками, різноманітні форми праці 
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в умовах школи і в дома змушують підлітка постійно справлятися з подоланням 

труднощів, спостерігати, запам'ятовувати, активно мислити, що нерідко вимагає 

великих вольових зусиль. 

 Досить поширеним серед сучасних підлітків способом розвитку у себе вольових 

якостей особистості є заняття різними видами спорту, пов'язаними з великим фізичним 

навантаженням та ризиком, це такі, де потрібні неабияка сила і мужність. Фізично 

слабка людина швидше може піддатися впливу страху і втратити самоконтроль. 

Витримка, витривалість, наполегливість більш притаманні фізично здоровим людям, 

тож  фізкультура і спорт зміцнюють організм, привчають людину до управління своїм 

тілом, рухами і поведінкою. Вольові якості особистості, які спочатку сформувалися і 

закріпилися під час цих занять, потім переходять на інші види діяльності, зокрема на 

професійну роботу.  

Загальна логіка розвитку всіх вольових якостей може бути виражена таким 

чином: від уміння керувати собою, концентрувати зусилля, витримувати і виносити 

великі навантаження до здатності керувати діяльністю, домагатися в ній високих 

результатів.  Відповідно до цієї логіки змінюють один – одного і вдосконалюються 

прийоми розвитку вольових якостей. Спочатку підліток просто захоплюється ними в 

інших людей,  заздрить тим, хто володіє цими якостями (10-11 років). Потім він заявляє 

про бажання мати такі якості у себе (11-12 років) і, нарешті, вдається до їх 

самовиховання (12-13 років). Найбільш активним періодом вольового самовиховання у 

підлітків вважається вік від 13 до 14 років.  

Головним чинником розвитку вольової сфери підлітка залишається навчання. 

Навчальна діяльність, по-перше, вимагає від підлітка вміння керувати своєю психічною 

діяльністю; робити розумові зусилля при вирішенні завдань, проявляти посидючість, 

увагу, запам'ятовувати величезну кількість шкільного матеріалу, доводити розпочату 

роботу до кінця. По-друге, навчальна діяльність вимагає від підлітка вміння керувати 

своєю поведінкою; він повинен виконувати те, що від нього вимагається, повинен 

відмовитися від гри, прогулянки, цікавої передачі заради навчальних обов'язків. Сенс 

навчальної діяльності для підлітка – в самоосвіті та самовдосконаленні. Більшість 

авторів, які вивчали інтереси підлітків, відзначають зростання та розширення кола 

пізнавальних інтересів (В.А.Крутецкий, Н.С.Лукін, Д.Б.Ельконін) [2].  

У цьому віці створюються непогані умови для формування організаторських 

здібностей, діловитості, підприємливості, багатьох інших корисних особистісних 

якостей, пов'язаних з проявам емоційно-вольової сфери. Ці особистісні якості можуть 

розвиватися практично у всіх сферах діяльності, до яких залучений підліток і які 

можуть бути організовані на груповій основі: навчання, праця, гра.  

 Великі можливості для прискореного розвитку ділових якостей дітей-підлітків 

відкриває трудова діяльність, коли діти беруть участь в ній на рівних правах з 

дорослими людьми. Це можуть бути шкільні справи, участь у роботі дитячих 

кооперативів, малих шкільних підприємств  тощо. Важливо, щоб у всіх цих випадках 

дітям надавалося максимум самостійності, щоб дорослими помічалися і 

підтримувалися будь-які прояви дитячої ініціативи, діловитості, підприємливості, 

практичної кмітливості.  

 Розвиток волі, її самовиховання можливе при дотриманні ряду умов: 

o Систематичному тренуванні у подоланні труднощів, починаючи з порівняно 

незначних труднощів у повсякденному житті ( режим дня, заняття спортом тощо). 

o Обов’язковому здійсненні прийнятих рішень. 

o Постановці привабливої, особистісно  значимої і соціально корисної мети. 

o Виділенні і проходженні ряду етапів на шляху до поставленої мети. 
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Розвиток вольової регуляції поведінки в підлітка здійснюється в декількох 

напрямках. З одного боку – це перетворення мимовільних психічних процесів у 

довільні, з іншого боку – знаходження людиною контролю над своєю поведінкою, з 

третього – вироблення вольових якостей особистості.    Ще один напрямок у розвитку 

волі виявляється в тому, що людина свідомо ставить перед собою усе більш важкі 

завдання і переслідує усе більш віддалені цілі, що потребують докладання значних 

вольових зусиль протягом досить тривалого часу. Наприклад, школяр ще в 

підлітковому віці може поставити перед собою завдання розвинути в себе такі 

здібності, до формування яких у нього немає виражених природних задатків. 

Одночасно він може поставити перед собою мету зайнятися в майбутньому складним і 

престижним видом діяльності, для успішного виконання котрого необхідні такого роду 

здібності. 

Розвиток волі в дітей певним чином співвідноситься зі збагаченням їхньої 

мотиваційної і моральної сфери. Включення в регуляцію діяльності більш високих 

мотивів і цінностей, підвищення їхнього статусу в загальній ієрархії стимулів, що 

керують діяльністю, здатність виділяти й оцінювати моральну сторону зроблених 

вчинків – все це важливі моменти виховання волі в дітей підліткового віку. 

Удосконалення вольової регуляції поведінки в дітей пов'язане з їх загальним 

інтелектуальним розвитком, появою мотиваційної та особистісної рефлексії. Тому 

виховувати волю в дитини у відриві від її загального психологічного розвитку 

практично неможливо. У противному разі замість волі і наполегливості як безсумнівно 

позитивних і цінних особистісних якостей можуть виникнути і закріпитися їх антиподи 

– впертість та ригідність. Отже, виховання волі підлітка – це виховання передусім його 

як цілісної особистості, а не тільки  розвиток певної якості. 

Висновки. Таким чином, воля являє собою психічний процес свідомої 

цілеспрямованості регуляції людиною своєї діяльності і поведінки з метою досягнення 

поставлених цілей. Основною одиницею волі є вольова дія, яка може реалізуватись в 

простих і складних формах. Простий вольовий акт має  дві ланки – постановку мети і 

виконання. Складну вольову дію характеризує опосередкований свідомий процес: діям 

передує врахування її наслідків, усвідомлення мотивів, планування. До системи 

вольової діяльності людини належать також вольові якості, які в свою чергу 

поділяються на первинні та вторинні. В підлітковому віці відбувається подальший 

розвиток волі, формуються та удосконалюються нові вольові якості особистості. 

Удосконалення вольової регуляції залежить від морального, мотиваційного їх 

виховання. Важливу роль у розвитку вольової сфери підлітка відіграють навчальна та 

трудова діяльність. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ  ПОДРОСТКА 

В статье рассматриваются психологические особенности волевой сферы личности, волевые 

действия и качества. Рассматривается вопрос формирования и развития волевой сферы подростка, 

самовоспитания его воли. 

Ключевые слова: воля, волевые действия, волевой акт, волевые качества личности, 

самовоспитания и волевая регуляция подростка 

аннотация 

SUMMARY 

 

FEATURES OF VOLITIONAL SPHARE OF TEENAGER 

The psychological features of volitional sphere of personality, volitional actions and volitional 

qualities, are examined in the article. Problem of a forming and development of volitional sphere of teenager, 

self-education of his volition are illuminated in the article, too. 

Key words: volition, volitional actions, volitional act, volitional qualities of personality, self-education 

and volitional adjusting of teenager 
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ВПЛИВ РОДИНИ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ (МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ) 

 

ВАРГА В.С., ВІРВАН М.М. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розкрито особливості впливу родини на психічний розвиток дитини молодшого 

шкільного віку та проблеми впливу стилю сімейного виховання на формування особистості. Особлива 

увага звертається, також, на психологічний клімат родини. Публікація містить матеріал, що 

розкриває деякі механізми впливу родинного клімату на психічний розвиток дитини. Також, 

представлено низку психологічних змін у їх психічному стані, що виявлені на основі емпіричних 

досліджень. 

Ключові слова: сім‟я, стиль сімейного виховання, психологічний клімат родини, психічний розвиток 

дитини. 

 

Постановка проблеми 

Важливість розгляду проблеми впливу сім’ї на психічний розвиток дитини 

зумовлена тим, від того, як батьки сприймають і розуміють дитину, її потреби, 

інтереси, психологічні стани та переживання, а, отже, відповідно і взаємодіють з нею, 

залежить як дитина себе сприймає і оцінює. Сила впливу родини на дитину 

надзвичайно велика. 

Сім’я – це своєрідна модель базового життєвого тренінгу особистості, у якій 

дитина отримує перший досвід соціальної взаємодії. Батьки складають перше суспільне 

середовище щодо дитини, де формується унікальна ситуація розвитку. Визначальною є 

роль батьків у формуванні емоційно-стабільної, життєздатної, творчо-орієнтованої 

особистості дитини, особливо на первинному етапі її соціалізації [6]. Базові структури 

психіки людини формуються переважно на довербальному етапі в пренатальний та 

постнатальний періоди, коли дитина знаходиться в повній залежності від батьків та 

потребує умов, які б забезпечували її базові потреби.  

Також дуже важливим для психічного здоров'я дитини є психологічний клімат 

родини, ставлення до дитини у сім'ї. В сім’ї дитина набуває вміння і навички у 

спілкуванні і людському взаєморозумінні, тут закладається моральні риси і 

відбувається професіональне самовизначення. Загальновідомим є те, що спілкування, 
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взаємовідносини в сім’ї лежать в основі нормального психічного розвитку людини. 

Отже, родина повинна створити умови для цього розвитку.  

Об‟єкти та методи дослідження 

Сімейні відносини, у яких безпосередньо є дитина – це дитячо-батьківські 

відносини. Одним з піонерів дослідження взаємодії батьківської уяви і дитини  

вважатиметься австрійський психолог Альфред Адлер. Основними поняттями А. 

Адлера у сфері дитячо-батьківських відносин є «рівність», «співробітництво» і 

«природні результати». З ними пов'язані центральні принципи виховання: відмови від 

боротьби влади обліку потреб дитини. А. Адлер підкреслює рівність між дітьми, в 

галузі як прав, і у області відповідальності. Основним принципом сімейного виховання, 

по А. Адлеру, є взаємоповага членів сім'ї. Самосвідомість дитини він ставить за пряму 

залежність від цього, наскільки  його полюбляють скрізь і поважають у ній. 

Отже, А. Адлер підкреслює необхідність навчити батьків поважати унікальність, 

індивідуальність і недоторканність дітей з раннього віку. Проблема впливу 

батьківських відносин на психічний добробут особистості розглядається також у межах 

гуманістичної психології. У західної психології даний напрям існує у руслі концепції 

А.Х. Маслоу, Ф.Р. Оллпорта, до К.Р. Роджерса та інших. 

В роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників М.Й. Боришевського, Г.Я. 

Варги, В.І. Гарбузова, Т.В. Говорун, Е.Г. Ейдемілера, О.І. Захарова, А.Є. Лічко, В.В. 

Століна, Т.С. Яценко та інших переконливо показана залежність формування 

особистості дитини від стилю виховання в родині, батьківського ставлення до дитини, 

способів родинного спілкування. При цьому на хід психічного розвитку дитини суттєво 

впливають не тільки грубі порушення в батьківському ставленні, а й в поведінці. За 

даними наукових досліджень [1; 2], різні стилі догляду і поводження з дитиною 

починаючи з перших днів її життя формують ті чи інші особливості психіки і 

поведінки дитини. Ставлення батьків до дитини має особливе значення під час вікових 

криз розвитку, зокрема, і протягом молодшого шкільного віку. Слід зауважити, що 

характер дитячо-батьківських взаємин обумовлює розвиток емоційної сфери дитини. 

Батьківське ставлення, стиль виховання, характер поводження батьків з дитиною 

суттєво впливають на особливості розвитку дитини, формування її особистості, рис 

характеру протягом усіх років дитинства. 

Особливості виховного потенціалу сім’ї розвивають у своїх роботах видатні 

психологи:  

Т.Ф. Алексеєнко, Т.Л. Бессонова, І.В. Бех, І.Є. Плотніекс. Науковці Т.Л. 

Бессонова, М.І. Буянов, Д.О. Відра, А.Б. Добрович, О.М. Кузіна, І. Лангеймер, М. 

Малер, З. Матейчик, Б. Мушинський, Дж. Остер, В. Сатір, Г. Фігдор, Г. Фомюк 

висвітлювали в своїх роботах особливості взаємин між подружжям та їх вплив на 

психіку дитини.  

Вирішальна роль сім'ї у формуванні дитини, підкреслюється в працях відомих 

російських педагогів та громадських діячів К.Д. Ушинського, Н.І. Пирогова,                                        

П.Ф. Каптерева, Д.І. Писарєва, Н.В. Шелгунова, О.П. Нечаєва, і навіть                                                     

В.А. Сухомлинського.  Питання, присвячені проблемі дитячо-батьківських відносин, 

розглядалися вченими протягом усього розвитку психологічної науки й практики. У 

виконанні вітчизняної психології дослідженнями у цій галузі займалися вчені Л.І. 

Божович, Виготський Л.С., Дубровіна І.В., Лисіна М.І., Леонтьєв О.Н., В.С. Мухіна, 

Ельконін та інші. Виготський Л.С., Лисіна М.І., Ельконін Д.Б розробляючи проблему 

періодизації психічного розвитку показали, що із віком змінюється світогляд дитини, 

тип його провідної діяльності, відносини з дорослими і однолітками. 

Дубровіна І.В., розглядає сім'ю як головне джерело соціалізації [6]. У сім'ї 

соціалізація відбувається найприродніше і безболісно, основним механізмом стало 
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виховання. У процесі виховання у ній особливе значення набуває батьківська позиція, 

куди входять такі компоненти, як особливості емоційного ставлення до дитини, 

мотиви, цінності й мета батьківства, стиль взаємодії з дитиною, способи дозволу 

проблемних ситуацій, соціальний контроль і вираження у типі сімейного виховання, 

які висвітлюються в працях А.Є. Лічко, А.Я. Варга, А.А. Бодальова, В.В. Століна, Ю.Б. 

Гиппенрейтер, О.С. Спиваковськая, О.А. Карабанова. Одне з найважливіших 

компонентів процесу виховання у ній є стиль батьківської дисципліни. 

Дослідженню сімейних взаємовідносин була присвячена велика кількість робіт 

вітчизняних та зарубіжних психологів і соціологів. 

Але й досі існують розходження у розумінні поняття «родина». Для розуміння 

різних історичних підходів до проблеми сімейного виховання, треба проаналізувати 

генезис самого поняття «родина». 

Згідно із В.О. Сухомлинським, родина – це найменша клітина нашого 

суспільства, в якій як у фокусі, відображається все життя нашої країни. Вона пов’язана 

кровними і родинними відносинами і об’єднає подружжя, дітей і батьків, що включає 

одночасно два, три, а іноді і чотири покоління: тато, мама, бабуся і дідусь, внуки і 

правнуки. Шлюб двох людей не є ще сім’єю, вона появляється і зміцнюється з 

народженням дітей [4]. 

В.П. Кравець зазначає, що родина є першоосновою духовного, економічного та 

соціального розвитку суспільства, його природнім і найбільш стійким елементом. Ця 

істина підтверджується усім ходом розвитку людської цивілізації. В сім’ї найповніше 

зберігаються першоознаки давніх етносів та відображаються усі етапи історичного 

розвитку кожного народу. Разом з тим вона не є чимось абсолютно сталим, незмінним 

[5]. Сім’я акумулює в собі всі найважливіші ознаки суспільних процесів, економічного 

та культурного розвитку і одночасно ніби випромінює їх у суспільство та взаємодіє з 

ним. 

Сильним негативним фактором у вихованні дітей виступає сам факт як батьки 

сприймають і розуміють дитину, що нерідко має руйнівний вплив на їх психічний стан. 

Постановка задачі 

Метою статті є теоретично обгрунтувати та емпірично дослідити вплив родини 

на психічний розвиток дитини. 

Були використані такі три з найбільш поширених методик, за якими можна 

визначити головну особливість впливу родини на психічний розвиток дитини, а саме: 

Тест «Кінетичний малюнок сім’ї», Методика «Поїзд», Тест - опитувальник 

батьківського ставлення (А.Я. Варга, В.В. Століна). 

Результати та їх обговорення 

Методика «Кінетичний малюнок сім’ї» [3] дає можливість виявити взаємини в 

сім'ї, що викликає тривогу у дитини, показує, як вона сприймає інших членів сім'ї, яке 

місце в сімейних відносинах дитина відводить собі. 
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Рис.1.  Зведені показники методики «Кінетичний малюнок сім’ї» 

 

За результатами методики «Кінетичного малюнка сім’ї» ми розділили 

випробування сім’ї на 3 групи за отриманими даними, для того, щоб краще уявити 

загальну картину всіх результатів.  

Отже, 30% (сім’я 1, 3, 7, 13, 14, 19) – стан у родині дитиною визначається як 

сприятлива сімейна ситуація. Це група І.  

ІІ група – це сім’ї, в яких виражена тривожність дітей. Вони склали 55% (сім’ї 2, 

4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18). 

ІІІ група – це сім’ї, в яких виражена конфліктність в сім’ї дітей. Це 15% від 

загальної кількості (6, 15, 20). 

Таким чином, можна зробити висновок, що в даних сім'ях діти найбільш 

виявляють тривожність, пов'язану із сімейним мікрокліматом, взаєминами в сім'ї, тобто 

з батьками.  

Наступною методикою, яку ми застосували з метою виявити вплив родини на 

психічний розвиток дитини це опитувальник батьківського відношення (ОБВ), А.Я. 

Варга, В.В. Століна.  

Даний опитувальник виявляє ставлення батьків не до всіх членів сім’ї, а 

стосовно до дитини, досліджуваного нами. 

Методика дає можливість визначити батьківське ставлення до дитини, яке 

розуміється як система різноманітних почуттів по відношенню до дитини, 

поведінкових стереотипів, що практикуються в спілкуванні з ними, особливостей 

сприйняття і розуміння характеру і особистості дитини та її вчинків. 

Результати опитувальника батьківського відношення (ОБВ), А.Я. Варга, В.В. 

Століна занесені в таблицю 1. 

Таблиця 1. 

Шкали батьківського ставлення до дитини. 

Шкали батьківського відношення до 

дитини 

Високий 

(%) 

Середній (%) Низький 

(%) 

«Прийняття – відкидання»  100  

«Кооперація» 40 60  

«Симбіоз» 50 50  

«Контроль» 35 65  

«Відношення до невдач»  40 60 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8
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Психічний розвиток дитини залежить від того як до неї ставляться, сімейна 

ситуація, конфлікти в сім’ях, неприйняття дитини такої якою вона є, нерозуміння її 

вчинків, а також відсутність часу для того, щоб більше спілкуватися з дитиною.  

Як свідчить таблиця 1., переважаючим типом батьківського ставлення є шкала 

«прийняття – неприйняття дитини» (100%) – це середній рівень характеру вираження 

батьківського ставлення, що свідчить, що батьки приймають дитину такою, яка вона є, 

схвалюють її інтереси, проводять із нею багато часу, але інколи бувають і негативні 

почуття стосовно до дитини: роздратування, злість. Дуже важливим є те, коли батьки 

проявляють щиру зацікавленість й участь у справах дитини, також виражають 

прагнення до співробітництва з дитиною, це виражає собою загальне емоційно - 

позитивне відношення до дитини. Це можна спостерігати у досліджуваних за шкалою 

«кооперація», що виходить середній рівень характеру батьківського ставлення (60%), а 

також у досліджуваних по даній шкалі переважає високий рівень батьківського 

ставлення до дитини (40%), що є ознакою того, що батьки виявляють щиру 

зацікавленість до того, що цікавить дитину, батьки високо оцінюють здатність дитини, 

намагаються бути з нею на одному рівні, заохочують самостійність і ініціативу дитини. 

Важливим є також прагнення дорослих до співробітництва з дитиною, проявляти з 

їхньої сторони щиру зацікавленість й участь у її важливих справах, це ми бачимо у 

досліджуваних середній рівень батьківського ставлення до дитини (50%), за шкалою 

«симбіоз», а також високий рівень характеру батьківського ставлення теж (50%), що 

свідчить про те, що батьки не встановлюють психологічну дистанцію між собою й 

дитиною, намагаються завжди бути ближче до неї, задовільняють її основні розумні 

потреби і намагаються дитину відгородити від неприємностей. По шкалі «контроль» у 

досліджуваних спостерігається середній рівень характеру батьківського ставлення до 

дитини (65%) і (35%) – високий рівень батьківського ставлення до дитини, що можна 

говорити, що батьки поводяться занадто авторитарно стосовно до дитини, вимагаючи 

від неї беззастережної слухняності й задаючи її строгі дисциплінарні рамки. За шкалою 

«відношення до невдач» (маленький невдаха), показали більша кількість 

досліджуваних низький рівень характеру батьківського ставлення до дитини (60%) – це 

свідчить про те, що невдачі дитини батьки вважають випадковими й вірять в неї і її 

сили. А також за цією шкалою спостерігається середній рівень характеру батьківського 

ставлення до дитини (40%), що є ознакою того, що батьки вважають дитину маленькою 

невдахою, інколи батьки ігнорують інтереси дитини, захоплення, думки і почуття 

дитини видаються батькам несерйозними.  

Очевидним висновком нашого дослідження є те, що в спілкуванні дорослих з 

дітьми молодшого шкільного віку домінує авторитарно-монологічний тип спілкування. 

А також розглянуто фактори емоційного впливу сім’ї на дитину: її психологічний 

клімат, поведінка і розмови батьків, їхні взаємини та різні прояви оціночного ставлення 

близьких дорослих до дитини – все це позначається передусім на формуванні в неї 

почуття власної гідності, зниженні або підвищенні рівня емоційно-ціннісного 

ставлення до самої себе.  

Наступною методикою, яку ми застосували з метою визначити вплив родини на 

психічний розвиток дитини це методика «Поїзд»[3]. 

Дана методика дає можливість визначити ступень позитивного і негативного 

психічного стану дитини в родині. Результати методики «Поїзд» занесені в таблицю 2. 
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Таблиця 2 

Ступені психічних станів дітей молодшого шкільного віку. 

Ступені позитивного (ППС) і негативного (НПС) психічного 

стану 

% 

Позитивний психічний стан (ППС) 75 

Негативний психічний стан низького ступеня (НПСнс) 10 

Негативний психічний стан середнього ступеня (НПСсс)  10 

Негативний психічний стан високого ступеня (НПСвс) 5 

Виходячи з цих дани, ми побудували діаграму, щоб краще побачити ступені 

психічних станів дітей. 

 
Рис. 2. Зведені показники методики «Поїзд» 

 

Аналіз та інтерпретація даних таблиці 2 і Рис. 2 дає нам змогу зробити такі 

узагальнення: 

1. Ступень позитивного психічного стану (ППС) переважає у 15-ти 

досліджуваних це у відсотках (75%). 

2. На ступінь негативного психічного стану середнього ступеня (НПСсс) 

припадає 2 досліджуваних, а це (10%). 

3. На ступінь негативного психічного стану високого ступеня (НПСвс) припадає 

1 досліджуваний, що виходить (5%). 

4. За ступенем негативного психічного стану низького ступеня (НПСнс) 

виходить (10%), що припадає у 2-х досліджуваних. 

Висновки. За вибраними методиками можна сказати досить повну інформацію 

про досліджуваних, наприклад можна зазирнути в душу дитини і зрозуміти, чим вона 

живе, що її турбує чи комфортно їй в сім’ї, а також як вона ставиться до рідних, яке 

місце в сімейних відносинах дитина відводить собі. А також яке ставлення батьків до 

дитини, адже це має особливе значення під час вікових криз, зокрема і протягом 

молодшого шкільного віку. Слід зауважити, що характер дитячо-батьківських взаємин 

обумовлює розвиток емоційної сфери дитини. Батьківське ставлення, стиль виховання, 

характер поводження батьків з дитиною суттєво впливають на особливості розвитку 

дитини, формування її особистості, рис характеру протягом усіх років дитинства. Але 

особливо важливу роль вони відіграють в критичні періоди розвитку дитини.  

Отже, проведене нами діагностичне дослідження вказує на те, що рівень 

характеру вираження батьківського ставлення, де батьки приймають дитину такою, яка 

вона є, схвалюють її інтереси проводять із нею багато часу, але інколи бувають і 

негативні почуття стосовно до дитини: роздратування, злість. А також дуже важливим 

є те, коли батьки проявляють щиру зацікавленість й участь у справах дитини, також 

виражають прагнення до співробітництва з дитиною, це виражає собою загальне 
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емоційно - позитивне відношення до дитини. Перебування дитини в умовах 

нормального мікроклімату, батьківська любов, наявність друзів, допомога оточення – 

це все відіграє компенсаторну роль у процесі соціалізації.  Тому в такій сім’ї дуже 

важлива взаємна підтримка, взаємодопомога подружжя, розумний розподіл обов’язків 

між членами сім’ї. Батьки повинні бути прикладом для дитини у відносинах зі своїми 

батьками, навчати дитину чуйно ставитись до них, цінувати думку старших у родині. 

Дитина має почуватися щасливою, і це допоможе найбільш повно виявити свої 

емоційні та інтелектуальні можливості. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  

(МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 

В статье раскрыты особенности влияния семьи на психическое развитие ребенка младшего 

школьного возраста и проблемы влияния стиля семейного воспитания на формирование личности. 

Особое внимание обращается, также, на психологический климат семьи. Публикация содержит 

материал, раскрывающий некоторые механизмы воздействия семейного климата на психическое 

развитие ребенка. Также, представлен ряд психологических изменений в его психическом состоянии, 

что обнаруженные на основе эмпирических исследований. 

Ключевые слова: семья, стиль семейного воспитания, психологический климат семьи, 

психическое развитие ребенка. 

SUMMARY 

 

IMPACT ON FAMILIES MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN  

(PRIMARY SCHOOL AGE) 

The article deals with the peculiarities of family on mental development of children of primary school 

age and style of the impact of family education in identity formation. Special attention is paid also to the 

psychological climate of the family. The publication contains material that covers some of the mechanisms of 

influence of family environment on mental development. Also presented a number of psychological changes in 

her mental state that detected based on empirical research. 

Key words: family, family education style, psychological climate of family mental development of 

children. 
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УДК 371.14 

КУЛЬТУРА МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У  

ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 
 

РУСИН Н.В. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення важливого й 

актуального питання, пов‟язаного з обґрунтуванням проблеми культури міжособистісних стосунків у 

педагогічному колективі. Уточнено й охарактеризовано  структуру міжособистісних стосунків, їх 

обґрунтуваня  на основі  зв‟язків між членами суспільства завдяки різним видам спілкування. 

Ключові слова: відносини,стосунки,міжособистісні стосунки, взаємодія, взаєморозуміння, 

культура міжособистісних відносин,  включення, контроль, афектація, гендерні стосунки,гуманізація 

освіти. 
 

Одним із концептів формування культури взаємин нової епохи є трансформація 

основ авторитаризму на засадах рівності прав і свобод кожного члена суспільства за 

умови беззаперечного дотримання закону ієрархічної підлеглості: учитель – учень, 

старший – молодший, керівник – підлеглий. 

Зупинити поширення бездуховності, сформувати раціональне відношення до 

використання свого внутрішнього ресурсу, оволодіти моральними принципами 

суспільної взаємодії може лише мудрий, чесний,справедливий викладач, який прагне 

творити добро. 

Вирішенням питань професійної підготовки вчителів займалися багато вчених:                  

О. Абдулліна, Л. Вовк, В. Гриньова, М. Євтух, І. Зязюн, Н. Кузьміна,В. Семиченко, 

Л.Кондрашова, В. Кушнір, О. Мороз, Н. Половникова О. Щербаков,В. Сластьонін, І. 

Соколова, Л. Сущенко, Г. Троцко, Л. Хомич, В. Шпак, та ін. 

Результати їх досліджень дають можливість стверджувати, що суттєвою 

особливістю педагогічної праці є те, що вона з початку і до кінця є процесом взаємодії 

людей. Це посилює роль особистісних взаємин у педагогічній праці[3]. 

Про актуальність наукового пошуку свідчать сьогоденні проблеми щодо 

духовного оновлення свідомості, морального становлення та інтелектуального 

розвитку особистості в складних умовах зміни світоглядних орієнтирів та 

соціокультурних пріоритетів сучасності.  

Законодавчою базою, що зведена до рівня державної політики,закладено 

основоположні засади формування культури взаємин в суспільстві,зокрема в 

освітньому середовищі. Ці засади регламентуються положеннями Конституції України, 

Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Закону України"Про захист 

суспільної моралі", Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, 

захисту моралі та формування здорового способу життя громадян",Державної 

національної програми "Освіта", Україна XXI століття", "Концептуальних засад 

демократизації та реформування освіти в Україні", "Концепції національного 

виховання". 

 Окремі концептуальні питання щодо духовного оновлення свідомості, розвитку 

моральних якостей, культури міжособистісних взаємин висвітлено в наукових працях 

учених, педагогів-новаторів: Ю. Азарова, А Алексюка, О.Біди, І. Вахоцької, І. 

Гапійчук, Є. Головахи, В. Кременя, А. Кузьмінського, І. Підласого, Г. Шевченка[12]. 

Аналіз психолого-педагогічного досвіду свідчить, що передова педагогічна 

думка, поєднуючи епохи, континенти і раси ідеєю самопізнання, утверджує еволюцію 

міжособистісних взаємин, відображаючи в них характерні ознаки сучасності.  

Процес демократизації як головна ознака розвитку сучасного суспільства 

органічно пов'язаний із гуманізацією відносин у всіх сферах життєдіяльності, 
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утверджуючи принципи рівноправності та свободи. За таких умов активним суб'єктом 

може стати людина, яка насамперед керується у своїй суспільно-корисній діяльності 

гуманістичними цінностями, має сформований рівень самосвідомості та володіє 

якостями миротворця,правдолюба, відповідальної і вдячної особи. Гуманістичне 

розуміння світу залишило свої відбитки у Давньому Єгипті, Китаї, Давній Греції.  

Зародження принципу ціннісного відношення до іншої людини спостерігаємо у 

філософських ідеях Протагора, Сократа, Демокрита. Спираючись на провідну 

філософсько-педагогічну думку, можна стверджувати, що людина – це особлива 

цінність, творець духовних і матеріальних скарбів, що передаються з покоління в 

покоління, створюючи сукупні цінності. Найголовнішим серед них є людське 

суспільство, в якому кожна людина займає свій ієрархічний рівень, що відповідає 

розвитку її свідомості та духовним надбанням (В. Білоусова, О. Винославська, О. 

Власова, С. Гончаренко, Є.Головаха, А. Грись, А. Дзундза, М. Євтух, Е. Зеленов,         

В. Кремень, М. Мельников).  

Формування внутрішньої культури особистості, складовими якої є культура 

бажань, культура емоцій, культура почуттів і прагнень стає можливим за умови 

самообмеження та внутрішньої готовності індивіда до пізнання своїх потенційних 

можливостей [10,4]. 

Метою і результатом підготовки майбутнього вчителя до співробітництва з 

учнями є професіонал, який оволодів знаннями та вміннями навчальної взаємодії, 

способами організації та умовами її реалізації у навчально-виховному процесі, здатен 

до соціального саморозвитку і виконання певних соціальних ролей у суспільстві. 

Метою статті є аналіз сучасного стану міжособистісних стосунків у 

педагогічному колективі, які ґрунтуються на основі певних чуттів людини, що 

виникають у неї з приводу іншої людини, її поведінки, діяльності, позиції в суспільстві. 

Зазначимо, що в українській мові існує специфіка вживання термінів 

"відносини" і "стосунки". Термін відносини (зв'язки, взаємозв'язки - ділові, офіційні) 

вживають, коли йдеться про зв'язок між об'єктами чи явищами (міждержавні 

відносини, виробничі зв'язки тощо). Поняття стосунки (взаємини, взаємовідносини - 

між людьми) використовують тоді, коли мають на увазі зв'язок між суб'єктами 

(людьми) у процесі спілкування[5]. 

Термін відносини увів ще Аристотель для відображення певного способу буття 

людини та пізнання нею навколишнього світу. 

Відносини - це інтегральна система вибіркових свідомих зв'язків особистості з 

різними сторонами об'єктивної дійсності, яка виражається в діях, реакціях і 

переживаннях людини та відображає її основні потреби й інтереси. Система відносин 

індивіда зі світом (люди, речі, професійна діяльність тощо) утворюють внутрішній світ 

людини. 

Узагальнено, усі види відносин можна поділити на дві групи [12]: 

1) позитивної спрямованості психічної активності людини (ті, що зближують, 

об'єднують людей); 

2) негативної спрямованості психічної активності людини (ті, які розділяють, 

роз'єднують людей). 

Відносини формуються у процесі взаємодії людини з зовнішнім світом, тобто 

"виростають" з педагогічної, медичної і виробничої практики в процесі набуття 

людиною життєвого досвіду та встановлення міжособистісних стосунків. 

Міжособистісні стосунки - це взаємозв'язки між окремими людьми (групами 

людей), які об'єктивно виявляються в характері і способах взаємних впливів людей 

один на одного в процесі різних видів спільної діяльності, зокрема спілкування, та 

суб'єктивно переживаються і оцінюються ними[8]. Відповідно, стосунки між людьми 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

187 

можуть мати кон'юнктивний (об'єднувальний), або диз'юнктивний (роз'єднувальний) 

характер. Переважання певного типу стосунків надає людському життю діаметрально 

протилежного сенсу, спрямованості. Іншими словами, міжособистісні стосунки 

включають систему настанов, ціннісних орієнтацій, очікувань, стереотипів та інших 

диспозицій, через які люди сприймають і оцінюють один одного в процесі 

міжособистісної взаємодії. Система стосунків утворює відповідну соціально-

психологічну і духовну атмосферу, в якій живе людина. Автор книги "Людські якості" 

А.Печчеї зазначав: "Мені пощастило жити вільною людиною і я залишався нею навіть 

у в'язниці та й помру вільним. Але це б не мало сенсу, якби я не був пов'язаний 

глибоким почуттям братерської любові з іншими представниками роду людського. 

Головне - людська особистість, вона важливіша за будь-які справи та ідеї, бо без людей 

усі вони нічого не варті. А головне, в кожному з нас і в нашому житті - сила любові: 

адже лише завдяки їй наше життя перестає бути коротким епізодом і набуває змісту 

вічності". 

Міжособистісні стосунки зароджуються та розвиваються в суспільних 

відносинах. Складний багатоплановий процес встановлення контактів між людьми 

породжується потребами суспільної діяльності. Він включає в себе обмін інформацією, 

сприймання і розуміння людини людиною, вироблення спільної стратегії взаємодії. 

Взаємодія - це процес безпосереднього чи опосередкованого впливу суб'єктів 

(об'єктів) один на одного, що породжує їхню взаємозумовленість і взаємозв'язок між 

ними.[8]. 

Особливістю взаємодії є її детермінованість, коли кожна з сторін взаємодії 

виступає як причина певної поведінки та ставлення іншої і, як наслідок, одночасного 

зворотного впливу протилежної сторони. Якщо в процесі взаємодії між людьми 

виникають суперечності, то це призводить до необхідності пошуку шляхів і засобів 

їхнього розв'язання. Це стимулює розвиток здатності людини до саморозвитку, 

самовдосконалення та встановлення нових взаємин, як між окремими групами людей, 

так і соціальних взаємовідносин, загалом, які складаються в процесі міжособистісної 

взаємодії. Така взаємодія опосередковується і визначається змістом, цілями, 

цінностями та особливостями організації спільної діяльності людей і є основою для 

формування соціально-психологічного клімату в різних професійних, політичних 

об'єднаннях та об'єднаннях за інтересами. Позитивний аспект взаємодії у процесі 

становлення і розвитку взаємин між людьми передбачає необхідність взаєморозуміння 

між ними. 

Взаєморозуміння - це спосіб налагодження відносин між окремими людьми, 

соціальними групами, що передбачає обмін думками, цінностями, вивчення досвіду, 

при якому максимально враховується на практиці погляд чи позиція сторін, які 

спілкуються[8]. Взаєморозуміння - найважливіший показник успішності соціально-

психологічного спілкування, об'єктивною основою якого є спільність інтересів, 

поглядів, цілей тощо. Воно має винятково важливе значення для успішної спільної 

діяльності людей, їхньої міжособистісної взаємодії як певної форми життєдіяльності, 

способу передачі форм культури та суспільного досвіду У процесі такої взаємодії 

суб'єктивний світ однієї людини розкривається для іншої. Людина самовиражається і 

самостверджується, виявляючи свої індивідуальні властивості, реалізуючи цілу низку 

соціальних функцій, тобто міжособистісна взаємодія та спілкування - явища 

поліфункціональні. 

Отже, міжособистісні стосунки - психологічний феномен, що неминуче 

виникає в процесі спілкування і стосується всіх сфер людського суспільства - політики, 

економіки, культури, побуту тощо. 
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Міжособистісні стосунки і життєдіяльність мають каузальний, тобто 

взаємозумовлений характер. Скажімо, дружні доброзичливі стосунки в шкільному 

класі допомагають ефективніше справлятися з завданнями навчально-виховного 

процесу, а це, своєю чергою, стимулює розвиток взаємин для ще більшої товариської 

групової згуртованості учнів. 

В основі людських стосунків лежить ставлення особистості. Ставлення - це 

позиція особистості щодо оточення і до самої себе, що зумовлює певний характер її 

поведінки стосовно кого-небудь (чого-небудь). Вияви ставлення пов'язані з 

емоційними переживаннями. 

Міжособистісні стосунки - це суб'єктивні зв'язки і ставлення, які існують між 

людьми в соціальних групах. Це певна система між особистісних настанов, ціннісних 

орієнтацій, очікувань, які визначають зміст спільної життєдіяльності людей. 

У міжособистісних стосунках вирізняють три основні компоненти регулювання 

поведінки людей: 1) когнітивний; 2) емоційний; 3) інтеракційний[1,5]. 

Когнітивний компонент особистості людини, яка спілкується з іншими 

суб'єктами, включає всі психічні процеси (сприймання, пам'ять, мислення та ін.), 

пов'язані з пізнанням оточення і самої себе. 

Емоційний компонент обіймає все, що може бути зафіксоване на рівні 

фізіологічних реакцій і суб'єктивних ставлень. Це передусім позитивні та негативні 

переживання, конфліктність - узгодженість емоційних ставлень, внутрішньо 

особистісна, міжособистісна емоційна чутливість, задоволення - незадоволення собою, 

партнером, роботою, умовами життя взагалі тощо. 

Інтеракційний компонент (взаємодія) регулюється першими двома і включає в 

себе конкретні відкриті чи завуальовані дії стосовно партнера. 

Взаємодія цих трьох компонентів визначає міру міжособистісної привабливості 

партнерів, яка опосередкована сумісністю-несумісністю людей. Вона може виникнути 

навіть при першому візуальному контакті та перейти (якщо не зникає) після реального, 

безпосереднього і досить тривалого спілкування в приятельські, товариські, а за 

відповідних обставин - інтимно-любовні стосунки (дружба, кохання); або ж при 

негативній взаємодії - у ворожість, самотність, тощо.  

Міжособистісні стосунки розглядаються також як сукупність взаємодій між 

індивідами, що складають суспільну ієрархічну драбину.  

Структура їх може бути[9]: 

1. вертикальною (наприклад, викладач – учень, керівник – підлеглий),  

2. горизонтальною (при рівному статусі учасників взаємодії).  

Вони переважно ґрунтуються на зв’язках між членами суспільства завдяки різним 

видам спілкування: 

1. візуальному (або невербальним зв’язкам, наприклад, зовнішній вигляд, рухи тіла, 

жести тощо); 

2. лінгвістичному (усне мовлення); 

3. афективному; 

4. мовам, побудованим в результаті розвитку складних суспільств (економічних, 

політичних тощо). 

 Ця категорія є фундаментальною для індивідуального інтелектуального 

розвитку, оскільки завдяки міжособистісним відносинам утворюються як малі й прості 

суспільства (такі як село), так і великі й складні (як мегалополіс).  

Психологічний словник визначає міжособистісні стосунки як зв’язки між 

людьми, що суб’єктивно переживаються і об’єктивно виявляються в характері й 

способах міжособистісної взаємодії, тобто взаємних впливів людей один на одного в 

процесі їхньої спільної діяльності та спілкування [8]. Це система установок, орієнтації 
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й очікувань членів групи стосовно один одного, що визначаються змістом, 

організацією спільної діяльності, а також цінностями, на яких ґрунтується спілкування.  

Отже, як бачимо з наведених тлумачень, міжособистісні стосунки, взаємодія не 

мисляться без спілкування, отже формування культури міжособистісних стосунків 

неможливе без формування комунікативної культури особистості, зокрема майбутніх 

фахівців сфери ―людина – людина‖. 

Американський психолог У. Шутц у 1958 р. запропонував теорію 

міжособистісних стосунків і психологічної сумісності під назвою ―Фундаментальна 

орієнтація міжособистісних стосунків‖ [13]. Згідно з нею для пояснення більшості 

ситуацій людської взаємодії вважаються достатніми три чинника, що відповідають 

трьом міжособистісним потребам кожного індивіда: включення, контроль і афектація 

[2,11]. 

Включення (Inclusion) – це певне вибудовування стосунків з людиною. У 

людей гармонійних потреба включення реалізується швидко і без ускладнень.  

 Конструктивний тип – вони без зайвих зусиль знайомляться з новими людьми, 

підтримують розмову,докладаються до спільної діяльності тощо.  

 Деструктивний тип - належать псевдоінтравертований і псевдоекстравертований 

типи. Проблема перших у тому, що вони не знають, як підійти до незнайомця, 

заговорити з ним, підтримати стосунки, а другі надто зациклені на власній персоні. 

Контроль (Control) передбачає спостереження за перебігом 

взаємодії,спілкування. Конструктивним є демократичний спосіб спілкування, а до 

деструктивних належать авторитарний (ригідний) і спосіб відмови. 

Афектація (Affection) – це, перш за все, потреба в любові й прихильності. 

Конструктивним способом соціальної поведінки вважається такий, коли вступають у 

близькі стосунки з тими людьми, з якими цікаво.  

Сучасна наука пропонує численні параметри класифікації взаємовідносин, 

але більшість учених виділяють такі[10]: 

1. знак взаємин, його ―валентність‖, спрямованість. Цей параметр розподіляє стосунки 

на негативні й позитивні, амбівалентні й нульові;  

2. за спрямуванням – стосунки до себе й до іншого; 

3. модальність розкиває конкретну змістову, якісну грань відносин; 

4. інтенсивність взаємин – кількісний параметр, який характеризує силу їх прояву; 

5. ступінь усвідомлення і зрілості відносин; 

6. диференційованість, тобто ―велика кількість відтінків‖ або розмаїття взаємин; 

7. ступінь взаємності стосунків; 

8. ступінь глибини стосунків; 

9. ступінь стійкості стосунків; 

10. ступінь активності стосунків; 

11. ступінь визначеності відносин; 

12. ступінь типовості, стереотипності відносин; 

13. ступінь етичності відносин (відповідність взаємин прийнятим в суспільстві нормам; 

етичні взаємини з партнером – це передусім гуманні взаємини); 

14. ступінь конгруентності (конгруентна людина – це та, що живе в мирі й злагоді з 

самою собою і щира з собою).  

15. ступінь емоційності; 

16. стильовий бік відносин (в ситуації міжособистісної взаємодії кожен обирає свій 

стиль відносин, що характеризується ступенем самоконтролю самообмеження, а також 

ступенем самоактуалізації у відносинах). 
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На сучасному етапі найбільшою популярністю користується гендерний підхід до 

взаємовідносин, який уможливлює різнобічне проникнення в сутність культури 

міжособистісних стосунків як в родинних взаєминах, так і на тлі професійної 

діяльності. 

Науковці стверджують, що позитивний розвиток між персональних стосунків 

залежить від гендерної приналежності, роду діяльності,вікової категорії, темпераменту 

учасників спілкування [9]. Так, наприклад, для хлопчиків в іграх більше значення має 

змістова сторона спільної діяльності, тоді як ля дівчаток важливо, аби партнери по грі 

були їм симпатичні. Чоловіки в пілкуванні менш емоційні, але значно частіше 

―працюють на імідж‖ і звертають увагу на ділові якості партнера тощо( І. Підласий, Е. 

Піньковська, Г. Шевченко, К. Шварцман). 

Гендерні стосунки – це різноманітні форми взаємозв’язку людей як 

представників певної статі, що виникають у процесі їх спільної життєдіяльності. Ці 

стосунки вбудовані у широкий соціальний контекст, зокрема у суспільні,між групові й 

міжособистісні стосунки, і проявляються на різних рівнях соціуму, а також на 

внутрішньо особистісному рівні[6]. 

Гендерні стосунки  можна тлумачити як: соціально організовані 

взаємовідносини на рівні суспільства між державою й гендерними групами; стосунки 

між різними гендерними групами;взаємини між суб’єктами різної статі; ставлення 

особистості до самої себе як представника певної статі. Проте, гендерний аспект 

взаємин передбачає зокрема аналіз стосунків між представниками різної статі, все 

різноманіття змістовних характеристик можна звести до двох альтернативних моделей: 

партнерської і домінантно залежної. 

Висновки. Досягнення нових рівнів культури у взаєминах стає можливим 

завдяки виникненню стійкої внутрішньої потреби до самовдосконалення. 

Спонукальним мотивом у цьому процесі може слугувати самовідмова від 

негативних звичок, уподобань і нахилів, що в свою чергу є стимулом до свідомого 

формування внутрішньої культури. При досягненні особистістю певного рівня 

законослухняності, почуття міри і самовладання виникає здатність до реального 

аналізу особистих поразок і перемог, створюючи умови до усвідомленого процесу 

самовдосконалення. Досвід дій при дотриманні принципів доцільності і сумірності 

вибудовує генеральну лінію у зовнішніх взаємодіях. Спираючись на систему ієрархії 

порядку, індивід свідомо вступає в закон свободи волі, де принцип причиново-

наслідкових зв'язків стає регулятором якості взаємин, наближаючи їх до рівня 

культури. 

Формуючи внутрішню культуру, суб'єкт впливає на зовнішні взаємозв'язки, 

відтворюючи культуру міжособистісних, професійних, соціальних та суспільних 

відносин.Становлення особистості відбувається через її діяльність, взаємодію і 

спілкування з іншими людьми, у процесі чого не лише набувається соціальний досвід, а 

й створюється власна система цінних для особистості міжособистісних і суспільних 

взаємозв’язків з оточуючим світом. 

Оскільки міжособистісні стосунки обов’язково передбачають певний вид 

взаємодії, яка потребує відповідного виду спілкування (як вербального, так і 

невербального), то культура взаємин і культура спілкування є взаємозумовленими 

характеристиками особистості, зокрема у професійній сфері. Врахування гендерних 

особливостей у взаєминах сприятиме їх оптимізації. 

У більшості сучасних концепцій розвитку культури між особистісних стосунків 

помітно переносяться акценти з культури ―моральних чеснот‖ на культуру спілкування, 

морально-етичний зміст якої розкривається у вербальному,невербальному, формально-

рольовому, світському, науковому, психологічному та інших аспектах. Таким чином, 
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культура міжособистісних стосунків все більше набуває комунікативного сенсу, 

відповідно – формування у майбутніх фахівців сфери обслуговування культури 

міжособистісних стосунків передбачає передусім формування їхньої комунікативної 

культури. 
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АННОТАЦИЯ 

 

КУЛЬТУРА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

В статье приведены теоретическое обобщение и новый подход к решению важного и 

актуального вопроса, связанного с обоснованием проблемы культуры межличностных отношений в 

педагогическом коллективе. Уточнение и охарактеризованы структуру межличностных отношений, их 

обоснований на основе связей между членами общества благодаря различным видам общения. 

Ключевые слова: отношения, отношения, межличностные отношения, взаимодействие, 

взаимопонимание, культура межличностных отношений, включение, контроль, аффектация, гендерные 

отношения, гуманизация образования. 

SUMMARY 

 

CULTURE INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN TEACHING STAFF 

The article presents the theoretical generalization and a new approach to solving important and topical 

issue relating to substantiation cultural issues of interpersonal relationships in the pedagogical team. Specified 

and characterized the structure of interpersonal relationships, their justification on the basis of relations 

between members of society through various types of communication. 

Key words: relationships, relationships, interpersonal relationships, interaction, mutual understanding, 

culture of interpersonal relationships, inclusion, control, affectation, gender relations, humanization of 

education. 
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УДК 37.015.3 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕНЕДЖЕРІВ 
 

БЕРЕЗОВСЬКА Л. І., ПУКІШ А. О. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто теоретичні основи дослідження управлінського та підприємницького 

потенціалу менеджерів. Визначено значимі психологічні характеристики особистості менеджера. 

Окреслено підходи до поняття потенціалу особистості. Розкрито сутність управлінського та 

підприємницького потенціалу особистості. Представлено психологічну характеристику особистості 

менеджера. Розглянуто складові управлінського потенціалу та структурні складові підприємницького 

потенціалів. Описано психологічні ознаки управлінського та підприємницького потенціалу менеджерів. 

Проаналізовано індивідуально-психологічні риси управлінського та підприємницького потенціалу 

менеджерів.  

Ключові слова: потенціал особистості, управлінський потенціал, підприємницький потенціал, 

менеджери, управлінські здібності, підприємницькі здібності. 
  

У сучасних умовах розвитку країни одним із стратегічних ресурсів стає 

інноваційний кадровий, управлінський, особистісний ресурс. Для впливу на соціально-

економічний розвиток України необхідними стають зміни в системі підготовки 

менеджерів, що здатні працювати як в стабільних, так і в змінних, нестандартних та 

кризових умовах економіки; ставати не тільки керівниками-лідерами, але створювати 

власні малі підприємства, що є особливо актуальним для сучасної України. 

Об'єкти та методи дослідження. У системі вищої освіти проблемам кадрової, 

особистісної підготовки фахівців-управлінців присвятили свої дослідження О.Богданов, 

Ю.Комар, О.Любчук, В.Остапчук, О.Поважний, С.Поважний, В.Токарева, Г.Юркевич [8; 

13; 14]. Вивчення управлінського потенціалу здійснювали В.Бажанюк, К.Помазан, 

В.Шпалінський. Стратегічним засадам розвитку підприємництва в Україні та на основі 

його вияву і розвитку підприємницького потенціалу розробляли Н.Бєльська, О.Любчук, 

С.Поважний, В.Цап. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних основ вивчення проблеми 

управлінського та підприємницького потенціалу менеджерів.  

Результати дослідження та їх обговорення.  

Оскільки професійну діяльність здійснює людина, реальна особистість, 

застосовуючи всі свої знання, вміння, свої психологічні ресурси, то важливим є розглянути 

управлінський та підприємницький потенціал у менеджерів. Менеджер – людина, яка 

професійно здійснює функцію управління у ринковій системі відносин. 

З погляду психології кожна професія вимагає різного рівня психічних властивостей 

особистості, спеціальних здібностей, інтелекту, уваги, волі, пам'яті і т.д. Для виконання 

визначеної діяльності необхідна наявність відповідних задатків, індивідуально-

психологічних і особистісних якостей. У літературі виділяється дев'ять значимих 

психологічних характеристик особистості менеджера: визначеність; усвідомленість; 

цілеспрямованість; вибірковість; тактовність; дієвість; вимогливість; критичність; 

відповідальність [7]. 

Різноманітні вимоги до спеціальної компетенції менеджерів умовно можна 

об'єднати у дві групи.  

Перша група: розуміння природи управлінської роботи й процесів управління та 

здатність мислити масштабно, перспективно. Вона охоплює знання й уміння менеджерів, 

що необхідні для виконання професійної роботи менеджера: уміння обґрунтовувати й 

приймати рішення в ситуаціях, для яких характерна висока динамічність; висока 

інформаційність у питаннях розвитку галузі, у якій працює підприємство, рівень досягнень 

техніки, технології, конкурентності, динаміки попиту на продукцію та послуги і т.д.; 

уміння ефективно керувати ресурсами, планувати й прогнозувати роботу підприємства, 
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оволодіння способами підвищення ефективності управління; уміння використовувати 

сучасні інформаційні технології, способи комунікацій і зв'язку.  

Друга група: уміння працювати з людьми; володіння мистецтвом налагодження 

зовнішніх зв'язків; здатність до самооцінки, уміння робити правильний вибір, підвищувати 

кваліфікацію. Менеджери повинні мати специфічні якості, що впливають на підвищення 

довіри й поваги з боку тих, із ким вони вступають у відносини: високе почуття 

обов'язковості й відданості справі; чесність у відношенні з людьми й довіра до партнерів; 

уміння чітко виражати свої думки й переконання; увага й турбота до людей незалежно від 

їхнього положення в ієрархії організації; здатність швидко поповнювати свої фізичні й 

духовні сили і критично оцінювати власну діяльність. Сучасний менеджер повинен мати 

фундаментальні знання з макро- і мікроекономіки, наукового менеджменту, теорії 

розпорядництва і лідерства, соціології, психології та права, інформаційної технології і 

комп'ютерної техніки. Добра теоретична підготовка і досвід практичної роботи є 

передумовою того, щоб менеджер володів: мистецтвом керівництва, навичками роботи з 

людьми; політичною культурою; комплексним системним підходом до роботи; здібністю 

генерувати ідеї, трансформувати їх у практичній дії; творчою уявою, сучасним 

економічним мисленням; комп'ютерною грамотністю; правильним стилем життя роботи, 

культурою спілкування; іноземними мовами, насамперед англійською [10] . 

Перевірено, що успіх будь-якого підприємства на 85% залежить від бажання людей 

працювати, а також від їх взаємовідносин і вміння спілкуватися. Ці питання знаходяться в 

компетенції психології. Менеджеру і керівнику будь-якого рівня потрібна практична 

психологія і вміння використовувати знання різних психологічних дисциплін в своїй 

практичній діяльності та різноманітних життєвих ситуаціях. Щоб ефективність оволодіння 

знаннями, в тому числі і психологічними, була високою, людина повинна прийти до 

розуміння їх необхідності. Процес навчання (краще відразу поєднувати з практикою) 

повинен стати внутрішньою потребою кожної людини.  

Досліджуючи політичні, соціальні, економічні та психологічні сили, які діють в 

різних країнах, і вивчаючи вплив цих сил на тих, хто займає управлінські посади, можна 

зробити корисні узагальнення про мінливість змісту роботи керівника. Ці узагальнення 

дозволяють передбачити ті здібності та вміння, які необхідні хорошому менеджеру нині і в 

майбутньому. 

З огляду на те, що менеджер для успішного здійснення своєї професійної діяльності 

має володіти певними рисами, то для розуміння всебічного розвитку особистості майбутніх 

менеджерів необхідно розглянути не тільки загальні та спеціальні здібності, а і потенційні 

та актуальні. Часто поняття «потенціал» вживається не як науковий конструкт, а лише як 

синонім до термінів «ресурси», «можливості» (Г. Добров, А. Гладишевський, Н. Крилова, 

А. Сєлєзньов). Так, Артем'єва потенційні здібності розглядає як такі, що можна визначити, 

як можливості розвитку індивіда, які проявляють тоді, коли перед ним виникають нові 

проблеми, нові завдання, що потрібно вирішити [1]. Такі здібності характеризують 

особистість в її потенційних можливостях, у силі її психологічних властивостей і 

особливостей. Однак, для прояву потенційних здібностей необхідними є відповідні умови, 

тобто вони не можуть проявлятися поза професійною діяльністю.  

Науковці розкрили сутність поняття визначення потенціал особистості. Так, 

В.Н. Марков визначав потенціал як психологічний феномен, що інтегрально описує 

феномени мотивів і здібностей. Здібності індивіда відображають в цьому випадку вже 

реалізований потенціал, а мотивація особи визначає подальші перспективи розвитку 

потенціалу (нереалізована частина потенціалу) [9].  

Д. А. Леонтьев визначає термін «потенціал особистості» як базову індивідуальну 

характеристику, стрижень особи, особовий потенціал є інтегральною характеристикою 

рівня особової зрілості, який відображає міру подолання особою заданих обставин. При 

цьому особовий потенціал є стійкою сукупністю особистих властивостей, накопичених 
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людиною в процесі життєдіяльності, що обумовлює її здібність (можливість) до 

оптимального здійснення діяльності [6]. 

Л. С. Виготський описує термін «потенціал особистості» в двох зонах. Зона 

актуального розвитку – це поточний рівень розвитку здібностей і новоутворень індивіда, 

тоді як зона найближчого розвитку виступає як потенціал розвитку, зона можливого 

зростання [3]. 

С.В. Величко визначає потенціал – це сукупність можливостей і здібностей людини 

для освоєння професійної діяльності і вдосконалення у ній [2]. 

Основним у всіх підходах до розуміння сутності поняття «потенціал» є орієнтація 

на особовий аспект – рівень розвитку здібностей, освоєння професійної діяльності і 

вдосконалення в ній. Категорія «управлінський потенціал» складна і неоднозначна. Аналіз 

праць провідних психологів засвідчив, що це поняття лишається мало дослідженим і 

викликає дискусії серед науковців.  

У дисертаційному дослідженні Г.В. Дерябіної управлінський потенціал особистості 

трактується як «ресурс управлінських можливостей людини, здатність конкретної людини 

до здійснення управлінських дій, управлінської діяльності в цілому». Дослідниця 

визначила, що управлінцям властиве ділове спілкування, вони здатні до адекватної оцінки 

дійсності і самооцінки, мають готовність до виходу за межі повсякденного здорового 

глузду. Гнучкість і урівноваженість, недомінантність поведінки поєднується з особистою 

сконцентрованістю на справі, відповідальністю і дисциплінованістю. Енергійність, 

оптимістичність поєднується з обов’язковістю, моральністю вчинків. У них виражена 

мотивація досягнення, схильність до новацій та експерименту при високому самоконтролі, 

передбаченні соціальних наслідків діяльності, але при високій емоційній напруженості і 

психологічній ціні управлінської праці [5]. 

Дослідники вважають, що діяльність управлінця визначається якістю його 

професійної підготовки, отже не сумою знань, умінь та навичок, а наявністю у нього 

комплексу відповідних особистісних властивостей, які забезпечують управління 

ситуацією. У сукупності ці управлінські якості і складають потенціал особистості 

управлінця як інтегрального утворення. При цьому дослідники схильні виокремлювати 

професійно значущі якості або групи якостей, які властиві управлінцям (К.О. Абульханова-

Славська, В.Г. Асєєв, О.М. Борисова, В.В. Третьяченко, С.П. Дирін, А.П. Двінін, 

Н.А. Зайцева, А.І. Кітов, Т.В. Корнілова, Р.Л. Кричевський, Г.Х. Попов, А.П. Ситников, 

А.У. Хараш, В.Н. Чернишов, М. Вудвок, Д. Френсіс та ін.). 

Попри те, що різні за своїм статусом керівники можуть вносити певну специфіку в 

перелік якостей, необхідних управлінцю, у багатьох авторів наводяться риси, що є 

найбільш важливими для керівника. Загалом виокремлюється 4 основні блоки професійно 

значущих якостей керівника: мисленнєві; організаторські; комунікативні; особистісні 

якості.  

Л. Е. Орбан-Лембрик вказує, що оцінюючи особистість та управлінську діяльність 

керівника, беруть до уваги його потенціал у цілому (природні задатки, здібності, 

обдарованість, талант, геніальність особистості, її психофізіологічні особливості, 

інтелектуальні можливості, соціальний статус) і культурний, моральний, комунікативний 

потенціал [11]. 

Управлінський потенціал визначається як сукупність ділових і особистісних 

якостей та можливостей керівника, які можуть бути приведені в дію й використані для 

вирішення управлінських завдань, досягнення поставлених цілей. Професійно значущі 

якості або групи якостей, властиві управлінцям, досліджували К. Абульханова-Славська, 

В. Асєєв, О. Борисова, Н. Зайцева, А. Кітов, Т. Корнілова, Р. Кричевський, В. Чернишов, 

М. Вудвок, Д. Френсіс та ін. 

Виділяють одинадцять найважливіших якостей менеджера, які відносяться до 

управлінського потенціалу і які впливають на управлінську діяльність. До них відносяться: 

здатність ефективно управляти собою та своїм часом; прояснити свої особисті цінності; 
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визначення мети роботи, що виконується і власних цілей; постійне зростання і розвиток; 

здатність швидко та ефективно вирішувати проблеми; винахідливість та здатність гнучко 

реагувати на зміни ситуації; вплив на оточуючих, не застосовуючи прямі накази; 

використання нових сучасних управлінських прийомів; вміле використання людських 

ресурсів; вміння допомогти іншим в швидкому вивченні нових методів і оволодіння 

практичними навичками роботи; вміння створювати та удосконалювати групи, які здатні 

швидко ставати винахідливими і результативними у роботі. 

Це узагальнені здібності та якості, якими повинен володіти менеджер. Та якщо 

детально розглядати це питання, то якості і риси керівника, що досягає успіху, можна 

поділити на психологічні, інтелектуальні, професійні та соціальні. 

Психологічні якості: прагнення бути лідером, здатність до керівництва; сильні 

вольові якості; готовність до розумного ризику; прагнення успіху, честолюбство; здатність 

до домінування в екстремальних умовах; самодостатність особистості; комбінаторно-

прогностичний тип мислення (варіативність, темп, гнучкість, інтуїтивність, логічність, 

прогностичність); стійкість проти стресу; адаптивність.  

Інтелектуальні якості: прагнення до постійного самовдосконалення; схильність до 

сприйняття нових ідей і досягнень, здатність відрізнити їх від ілюзорних; панорамність 

мислення (системність, широта, комплексність) і професійна предметність (знання деталей 

і тонкощів управління); мистецтво швидко опрацьовувати, ранжувати інформацію і на цій 

основі приймати рішення; здатність до самоаналізу; вміння розуміти, приймати і 

використовувати з користю для справи думки, протилежні власній.  

Психологічна освіта: професійні якості; вміння ефективно використовувати кращі 

досягнення науково-технічного прогресу; глибокі знання особливостей функціонування 

ринкової економіки; схильність і здатність віднаходити резерви людського чинника в 

підприємництві; вміння заохочувати персонал за добру роботу і справедливо критикувати; 

мистецтво приймати нестандартні управлінські рішення; уміння ефективно і раціонально 

розподіляти завдання і виділяти на них оптимальний час; діловитість, постійний вияв 

ініціативи, підприємливість.  

Соціальні риси: уміння враховувати політичні наслідки рішень; схильність 

керуватися принципами соціальної справедливості; уміння встановлювати і підтримувати 

систему стосунків з рівними собі людьми; тактовність і ввічливість, переважання 

демократичності в стосунках з людьми; уміння залишатися цілим між тиском з гори і 

опором знизу; уміння брати на себе відповідальність; беззастережне виконання правил, які 

прийняті організацією; уміння заохочувати персонал до відвертості і групових дискусій.  

Отже, управлінський потенціал розглядається як здатність керівника, впливати на 

причини та наслідки подій, на їхній розвиток і розробляти стратегію і тактику взаємодії зі 

співробітниками, партнерами, суперниками в умовах ринку і постійно виникаючих 

проблемних ситуаціях. До складових управлінського потенціалу відносять певний рівень 

розвитку мотивації, інтелекту, креативності, наявність комунікативних та організаційних 

здібностей, асертивність, інтернальність [8]. 

З огляду на те, що менеджери часто вибирають підприємницьку діяльність, то у 

практичному економічному житті потенційні здібності особистості до підприємницької 

діяльності є особливо актуальними. Даною проблематикою зацікавилися першими 

представники економічної науки. В. Зомбарт наділяє підприємця такими властивостями, як 

завойовника (духовна свобода, воля, енергія, завзяття, постійність), організатора (здатність 

правильно оцінювати людей, змушувати їх працювати, координуючи їх дії), торговця 

(здатність вербуватися людей без особливого тиску, пробуджуючи у них інтерес до своєї 

продукції, викликати довіру).  

Дослідження особистості підприємця, його характерні риси, здібності здійснювало 

ряд психологів та соціологів: І.Є. Задорожний, С.Г. Ложкін, С.Д. Максименко, 

Ю.Ф. Пачковський, С.К. Рощин, В.В. Спасєнніков, Г.В. Турецька, О.Є. Чирикова, 

Й. Шумпетер та інші [12; 15; 16].  
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Й. Шумпетер вважає, що підприємця відрізняє особливий погляд на речі, причому 

головну роль відіграє не стільки інтелект, скільки воля та здібності виділяти певні моменти 

дійсності і бачити їх у реальному світі; здатність самостійно йти вперед, не лякаючись 

невизначеності і можливого опору; вплив на інших людей, який конкретизується поняттям 

«мати вагу, мати авторитет», «вміння викликати покору». Досягнення успіху у 

підприємництві вимагає від людини, передусім, наявності такої психологічної риси, як 

помічати і робити те, що не помічають і не роблять інші категорії та групи працездатного 

населення [12]. 

О.Є. Чирикова визначила особистісні риси підприємців, що забезпечують їм 

успішну діяльність у бізнесі: здатність швидко приймати непередбачувані рішення, уміння 

ризикувати, комунікативні переваги, агресивність характеру, інтуїтивні здібності, уміння 

працювати з людьми, стійкість поведінкових і ціннісних стратегій у різних ситуаціях. 

Також дослідник відзначила адекватність самооцінок підприємців, що дає їм можливість 

спокійно відноситися до своїх недоліків. Такі риси, як амбітність та егоїзм, на думку 

деяких опитаних підприємців, допомагали швидкому просуванні у бізнесі. Роботу 

бізнесменів у ринкових умовах вчена вважає роботою в умовах «підвищеної 

невизначеності» [16]. 

Г.В. Турецька за результатами проведених досліджень пише, що на думку 

північноамериканських дослідників, підприємцям притаманні такі особистісні особливості: 

реалістичне самооцінювання при виборі альтернатив, критичність в уяві про свої 

можливості з одночасно високим рівнем домагань, готовність йти на сміливий і водночас 

розумний ризик, перемагати вузькокон'юнктурне оцінювання і добре прогнозувати 

розвиток подій [15]. 

С.К. Рощин, досліджуючи підприємця-новатора, визначив, що вони мають наступні 

соціально-психологічні особливості: орієнтація на дію, близькість до споживача, 

автономія, продуктивність через людей, зіставлення контролю з автономією, 

централізацією та децентралізацією [14]. 

О.В. Данчева та Ю.М. Швалб виділяють десять психологічних якостей успішних 

бізнесменів: пошук можливостей та ініціативність, завзятість та наполегливість, орієнтація 

на ефективність і якість, втягнення у робочі контакти, цілеспрямованість, прагнення бути 

інформованим, систематичне планування та спостереження, здатність переконувати і 

встановлювати зв'язки, незалежність та самовпевненість [4].  

Отже, визначені різними науковцями риси та здібності до підприємництва є досить 

різноплановим.  

З огляду на зазначене заслуговує на увагу дослідження Ю.Ф. Пачковського, який на 

теоретичному рівні групує особистісні риси підприємця у чотири складові компоненти, які 

безпосередньо пов'язані із його професійною успішністю. До них належать: 

комунікативний компонент, особистісні параметри ділового спілкування, чинник ризику, 

адекватність реагування на не прогнозовані ситуації [12].  

Отже, підприємницький потенціал розуміють як сукупність психологічних 

характеристик особистості, які обумовлюють успішність у підприємницькій діяльності. До 

структурних складових підприємницького потенціалу відносять професійну спрямованість, 

інтелектуальні якості (невербальні та вербальні); емоційно-вольові якості (психоемоційний 

тонус та вольову наполегливість); комунікативні якості (товариськість, організаційно-

лідерський потенціал, гнучкість); ділові якості (самостійність та підприємливість); 

інтернальність. Суттєвими психологічними ознаками підприємницького потенціалу є 

ризик, активність, творчість (інноваційна поведінка), лідерство.  

Висновки. Визначено, що у літературі виділяється дев'ять значимих психологічних 

характеристик особистості менеджера: визначеність; усвідомленість; цілеспрямованість; 

вибірковість; тактовність; дієвість; вимогливість; критичність; відповідальність. 

Виділено дві групи вимог до спеціальної компетенції менеджерів. Перша група: 

розуміння природи управлінської роботи й процесів управління та здатність мислити 
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масштабно, перспективно, тобто знання та уміння менеджерів, що необхідні для виконання 

професійної роботи менеджера. Друга група: уміння працювати з людьми; володіння 

мистецтвом налагодження зовнішніх зв'язків; здатність до самооцінки, уміння робити 

правильний вибір, підвищувати кваліфікацію.  

Поняття «потенціал особистості» розуміється як орієнтація на особовий аспект – 

рівень розвитку здібностей, освоєння професійної діяльності і вдосконалення в ній.  

Категорія «управлінський потенціал» особистості трактується як ресурс 

управлінських можливостей людини, здатність конкретної людини до здійснення 

управлінських дій, управлінської діяльності в цілому. Управлінський потенціал 

визначається як сукупність ділових і особистісних якостей та можливостей керівника, які 

можуть бути приведені в дію й використані для вирішення управлінських завдань, 

досягнення поставлених цілей. До складових управлінського потенціалу відносять певний 

рівень розвитку мотивації, інтелекту, креативності, наявність комунікативних та 

організаційних здібностей, асертивність, інтернальність.  

Підприємницький потенціал розуміють як сукупність психологічних характеристик 

особистості, які обумовлюють успішність у підприємницькій діяльності. До структурних 

складових підприємницького потенціалу відносять професійну спрямованість, 

інтелектуальні якості (невербальні та вербальні); емоційно-вольові якості (психоемоційний 

тонус та вольову наполегливість); комунікативні якості (товариськість, організаційно-

лідерський потенціал, гнучкість); ділові якості (самостійність та підприємливість); 

інтернальність. Суттєвими психологічними ознаками підприємницького потенціалу є 

ризик, активність, творчість (інноваційна поведінка), лідерство.  
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АННОТАЦИЯ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕНЕДЖЕРОВ 

 В статье рассматриваются теоретические основы исследования управленческого и 

предпринимательского потенцила менеджеров. Определено значимые психологические характеристики 

личности менеджера. Очерчено подходы к понятию потенциала личности. Раскрываются сущность 

управленческого и предпринимательского потенциала личности. Представлено психологическую 

характеристику личности менеджера. Рассмотрено составляющие управленческого и потенциала и 

структурніе предпринимательского потенциалов. Описано психологические признаки управленческого и 

предпринимательского потенциала менеджеров. Проанализировано индивидуально-психологические 

черты управленческого и предпринимательского потенциала менеджеров.   

Ключевые слова: понетциал личности, управленческий потенциал, предпринимательский 

потенціал, менеджеры, управленческие способности, предпринимательские способности.  

 

SUMMARY 

 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MANAGERIAL AND BUSINESS POTENTIAL OF 

MANAGERS. 

In the article theoretical approaches of the concept of the individual potential, understood as the focus 

on the personal aspect - the level of ability, professional development activities and improve it. Essence of 

managerial and business potential of the individual. Administrative capacity - human resource management 

capabilities, the ability of the individual to exercise administrative actions, administrative activity in general. 

The business potential - a set of psychological characteristics that lead to success in business. Presented by 

psychological characteristics of the individual manager. Analyzed individual psychological traits managerial 

and business potential managers. The components of management capacity is a certain level of motivation, 

intelligence, creativity, communication and organizational skills, assertiveness, internation. The essential 

features of psychological entrepreneurial potential is a risk activity, creativity (innovative behavior) leadership. 

Key words: management skills, business potential, managers. 
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УДК 336.7(477)  
 

ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 

ЛІНТУР І.В., ГОМОНАЙ Ю.М. 
Мукачівський державний університет 

 

Статтю присвячено дослідженню основних проблем, тенденцій розвитку та визначенню 

заходів для подальшого перспективного розвитку валютного ринку України. 

Ключові слова: валютний ринок, валютно-курсова політика НБУ, валютний курс, валютне 

регулювання. 

 

Інтеграція України до світового співтовариства зумовлює необхідність 

вдосконалення функціонування її валютного ринку як механізму, що забезпечує 

взаємозв’язок між вітчизняною та світовою фінансовою системою. Таким чином, у 

результаті підвищення впливу процесів глобалізації на економіку України та в умовах 

світової фінансової кризи проблеми підвищення ефективності функціонування 

вітчизняного валютного ринку та перспективи його розвитку набувають особливої 

актуальності. 

 Актуальність даної теми обумовили значні проблеми, які на сьогодні 

притаманні валютно-розрахунковому механізму комерційних банків України. Зокрема 

в даній роботі розглядаються проблеми існування ―чорного‖ ринку валюти в Україні, 

невизначеність ситуації в сфері курсоутворення, недосконалість валютної законодавчої 

бази та проблема капіталізації українських комерційних банків. 

Об’єкт, предмет та методи дослідження 

Об’єктом дослідження виcтупає валютний ринок України. Предмет дослідження 

– проблеми функціонування валютного ринку України. Дослідження проблем 

валютного ринку країни здійснено методами наукового аналізу, синтезу та порівняння. 

Постановка проблеми  

Метою даної статті є аналіз основних проблем, тенденцій розвитку та 

визначення заходів для подальшого перспективного розвитку валютного ринку 

України. 

Результати та їх обговорення 

Динаміка показників міжбанківського валютного ринку в 2014 році 

обумовлювалася скороченням експортних надходжень та погіршенням ринкових 

очікувань. Розгортання озброєного конфлікту у Донецькій та Луганській областях 

призвело до зупинки значної кількості металургійних, хімічних, машинобудівних 

підприємств. Оскільки на ці регіони традиційно припадало понад 20% експорту, то 

об’єктивне зниження експортних надходжень і відповідно зменшення пропозиції 

іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку негативно позначилися на 

курсовій стабільності гривні.  

З 7 лютого 2014 року Національний банк перейшов до встановлення офіційного 

курсу гривні до долара США на рівні його середньозважених ринкових котирувань. У 

зв’язку з цим, Правлінням Національного банку було прийнято постанову № 1803 від 

31.03.2014, відповідно до якої офіційний курс гривні до долара США визначається як 

середньозважений курс продавців і покупців, що склався поточного дня на 

міжбанківському валютному ринку України [1]. За 2014 рік офіційний курс гривні 

знизився відносно долара США на 97,3%, євро – на 74,2%, російського рубля – на 23,7 

%. Перехід до гнучкого курсоутворення виступав однією з ключових передумов 

ухвалення Радою Директорів МВФ нової дворічної програми «Стенд-бай», виконання 
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якої стало одним із ключових чинників, що дозволив Україні отримати доступ до 

зовнішньої підтримки з боку міжнародних фінансових організацій. 

Завдяки цьому в 2014 році Україна отримала від МВФ кредитних ресурсів 

майже на 4,6 млрд. дол. США. Крім цього, співпраця з МВФ дозволила державі 

додатково залучити на зовнішніх ринках та за двосторонніми фінансовими угодами ще 

майже 4,7 млрд. дол. США. Вищезазначене надало можливість Україні вчасно та в 

повному обсязі виконати свої суверенні зобов’язання в непростих умовах скорочення 

виробництва та зовнішньої економічної діяльності. Так, у 2014 році платежі України за 

державним та гарантованим державою боргом в іноземній валюті, у тому числі за 

кредитом «Стенд-бай», перевищили 10,3 млрд. дол. США. Для запобігання 

формуванню додаткового валютного тиску Національний банк України в 2014 році 

фактично вивів з міжбанківського валютного ринку України найбільшого покупця 

іноземної валюти − НАК «Нафтогаз України», забезпечивши компанії доступ до 

іноземної валюти завдяки проведенню адресних інтервенцій [2]. 

Наступною важливою проблемою вітчизняного валютного ринку є доларизація 

економіки, яка тісно пов’язана з процесами валютно-фінансової глобалізації та 

фінансовою безпекою країни. В Україні долар США поряд з гривнею фактично бере 

участь у виконанні функцій грошей. Тому боротьба з доларизацією як фінансово-

економічним явищем та з її ризиками фінансової небезпеки стає важливим напрямом 

політики НБУ. По суті, це необхідна умова збереження контрольованості монетарної 

сфери. 

Доларизація негативно впливає не тільки на стан валютного ринку, але й на 

економіку України загалом. Це неможливість повернення валютних кредитів 

фізичними та юридичними особами, загроза стабільності українських банків, 

збільшення державного боргу, відплив ліквідності з країни, неспроможність НБУ 

втримати курс гривні. Державні фінансові вливання призводять лише до зменшення 

валютних резервів. У лютому 2014 р. обсяг операцій з готівковою іноземною валютою 

на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж іноземних валют за 

гривні в доларовому еквіваленті) становив 2462,0 млн дол. США, у тому числі: – обсяг 

валюти, купленої банками у населення, – 839,7 млн дол. США; – обсяг валюти, 

проданої населенню, – 1622,2 млн дол. США. Це свідчить про те, що гривня втрачає 

функцію засобу нагромадження, зростає недовіра населення до національної валюти і 

прагнення накопичувати кошти в доларах США  [3]. 

Високий рівень доларизації економіки України веде до виникнення валютних 

ризиків у разі різких коливань валютного курсу гривні. З метою стабілізації валютного 

ринку України НБУ має вирішити проблеми щодо прийняття нового валютного 

законодавства. Нині в Україні немає єдиного нормативного документа, який поєднував 

би в собі всі аспекти валютного регулювання і контролю. В існуючій нормативній 

літературі не існує чіткого розподілу функцій валютного регулювання та валютного 

контролю між державними органами, не визначено механізми встановлення режиму 

валютного курсу, що, у свою чергу, ускладнює можливість прогнозувати валютний 

ринок. 

Так, на 01.01.2014 р. частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків 

України становила 39,5%, що перевищує нормативне значення межі економічної 

безпеки на рівні 30% [4].  

Українська гривня може стабілізуватися після затвердження програми 

співробітництва з МВФ. Нині валютний ринок України дуже слабкий і валютні резерви 

країни низькі, геополітична ситуація нестабільна. У той час як банки Сполучених 

Штатів досягли у 2013 р. загальної капіталізації більше 1 трлн. дол. США, рівень 
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капіталізації українських банків становить усього 192 599 млн. грн. (станом на 

01.01.2014 р.) [5].  

Висновки. Результати аналізу стану і прогнозу розвитку валютного ринку 

України вказують на необхідність проведення докорінних змін, впровадження цілого 

комплексу законодавчих, нормативно правових і інших заходів з метою вирішення 

актуальних проблем розвитку валютного ринку, процесів інвестування економіки 

країни й забезпечення інтеграції в систему світового фінансового ринку. 
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ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ 

Статья посвящена исследованию основных проблем, тенденций развития и определению 

действий последующего развития валютного рынка Украины. 

Ключевые слова: валютный рынок, валютно-курсовая политика НБУ, валютное регулирование. 

 

SUMMARY 

 

PROBLEMS CURRENCY MARKET OF UKRAINE 

The article investigates the basic problems, development trends and identify actions the subsequent 

development of the currency market of Ukraine. 

Key words: foreign exchange market, currency and exchange rate policy NBU currency regulation . 

 

 

 

УДК 658 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

КРАТКО І.Р., ПОЛЯК Е.П. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті досліджено особливості впровадження комп'ютерних систем бухгалтерського обліку 

на великих підприємствах України. Визначено проблеми максимально ефективного впровадження даних 

систем на підприємстві. 

Ключові слова: комп'ютерні системи обліку, автоматизація обліку, комп'ютеризація обліку.  
 

Постановка проблеми. Кожне підприємство прагне досягти максимальної 

ефективності своєї діяльності. З розвитком ринкової економіки,  на підприємствах 

відбувається зростання діяльності, а також зі збільшенням територіального розподілу 

адміністративних, виробничих, торгових і складських підрозділів помітно зросли й 

матеріальні, фінансові та інформаційні потоки, що спричинило збільшення 

навантаження працівників у частині збору, накопичення та обробки необхідної 

інформації та оформлення результатів її аналізу.  

http://www.nbuv.gov.ua/
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Перехід до ринкових відносин в економіці та науково-технічний прогрес 

надзвичайно прискорили темпи впровадження у всі сфери соціально-економічного 

життя останніх досягнень у сфері інформатизації. В наш час без комп’ютерної техніки 

та програмного забезпечення не може діяти жодне, навіть, найменше підприємство. 

Зайняти провідні позиції на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, 

створити оптимальну структуру управління – ось першочергові завдання керівника 

підприємства. Це особливо важливо у бухгалтерській діяльності, що обумовлює 

широке застосування бухгалтерських пакетів прикладних програм, завдяки 

впровадженню яких підвищується оперативність обробки даних та вірогідність ділової 

інформації, а також приймаються більш об’єктивні фінансові й управлінські рішення. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вивченням теоретичних та методологічних 

аспектів розвитку та впровадження комп’ютерних інформаційних систем на 

підприємствах займалися такі вітчизняні вчені як: Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха,         

В.П. Завгородній, С.В. Івахненков, Г.Г. Кірейцев, Ю.А. Кузьмінський, Н.М. Малюга, 

Ю.І. Осадчий, М.Г. Чумаченко. Зарубіжні вчені: Н.В. Водопалова, Л.П. Володько,    

Е.К. Гільде, К.Е. Даллас, І.І. Дегтярьова, П.О. ДодоновН.Н. Масалітіна, К.Н. Нарібаєв, 

О.М. Островський, В.Ф. Палій, А.В. Попков, Т.В. Прохорова, В.С. Рожнов, С.І. Синяк, 

Я.В. Соколов, Д.В. Чистов, Г.Ф. Федорова та інші. Необхідність розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій з удосконалення теорії та практики впровадження і 

використання комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах 

визначили актуальність даної праці. 

Формування цілей статті. Вивчення особливостей впровадження та 

експлуатації інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємствах, а також 

визначення їх місця в системі управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні починає складатися нова 

економічна система, основою якої є ринкові відносини. Якісних змін зазнають і важелі 

управління.  

Зміни умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до 

неї системи управління сприяють не тільки вдосконаленню його організації, а й 

потребують перерозподілу функцій управління за рівнем відповідальності, формами 

взаємодії їх. Йдеться про таку систему управління, яка зумовлена об'єктивною 

необхідністю і закономірностями ринкової системи господарювання, пов'язаними із 

задоволенням насамперед індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості 

робітників у найвищих кінцевих результатах, широкому використанні новітніх 

досягнень науково-технічного прогресу.  

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є спрямування 

економічних засобів управління підприємством на забезпечення раціонального ведення 

господарства в умовах дефіцитності ресурсів, досягнення високих кінцевих результатів 

з мінімальними витратами, ефективне регулювання виробництва адміністративними 

засобами, перехід до інтенсивного характеру розвитку виробництва на основі 

вдосконалення виробничого потенціалу підприємств.  

Сучасний бухгалтер посідає одне з провідних місць в управлінні підприємством, 

оскільки займається не тільки веденням бухгалтерських рахунків, а й здійснює роботу, 

включаючи планування, аудит, оцінку, огляд діяльності, розробку управлінських 

рішень господарською діяльністю підприємства. Від бухгалтера потрібно знання 

об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства, оволодіння методами фінансового 

аналізу, вміння працювати з цінними паперами, обґрунтування інвестицій грошових 

коштів в умовах ринку тощо.  

У новій якості бухгалтер може бути названий "фінансовим менеджером", 

"бухгалтером-аналітиком". 
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В практиці прийняття управлінських рішень бухгалтерський облік називають 

мовою бізнесу. Як будь-яка мова, бухгалтерський облік розвивається і змінюється 

відповідно до потреб підприємств.  

Оволодіння новими методами неможливо без удосконалення інформаційної 

системи і використання сучасних персональних комп'ютерів – необхідного 

інструментарію у роботі бухгалтера. 

Основу діяльності управління будь-якого економічного об'єкту складають 

інформаційні системи, які мають складну побудову і склад яких залежить від роду 

діяльності і розміру підприємства, організації, фірми. 

При впровадженні нових комп’ютерних інформаційних систем на підприємстві 

необхідно оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті її неминучого 

старіння, тому що програмні продукти, як й інші види матеріальних активів, мають 

надзвичайно високу швидкість заміни новими видами або версіями. Якщо в процесі 

впровадження нових інформаційних технологій цьому фактору не приділяти належної 

уваги, цілком можливо, що до моменту завершення переходу підприємства на новий 

програмний продукт він вже застаріє та доведеться вживати заходи щодо її 

модернізації. Такі невдачі з впровадженням інформаційних технологій звичайно 

пов’язані з недосконалістю технічних засобів, в той час як основною причиною невдач 

є відсутність або слабка пропрацьованість методики використання інформаційних 

технологій. 

Можна виділити три основні напрями формування факторів, які обумовлюють 

впровадження інформаційних технологій. Це, насамперед, потреби підприємства, 

потреби користувачів та наявність технічних засобів (засоби підтримки інформаційних 

технологій, які допомагають працівникам сфери бухгалтерського обліку виконувати 

свою роботу, та повинні мати широкі функціональні можливості і бути придатними для 

тривалого використання). Впровадження комп’ютерної інформаційної системи 

дозволяє переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень менеджменту 

та ведення бухгалтерського обліку.  

Для ефективної комп’ютеризації підприємства, в першу чергу, необхідно 

з’ясувати, що таке комп’ютеризований бухгалтерський облік. На перший погляд все 

просто, оскільки комп’ютеризований облік – це облік, що ведеться за допомогою 

комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення. Саме таке 

помилкове судження є наслідком великої кількості невдалих спроб комп’ютеризації 

бухгалтерського обліку.  

Слід відмітити, що впровадження бухгалтерської програми є ефективним за 

умови, якщо впровадження даної системи підвищить ефективність та покращення 

якості ведення обліку на підприємстві.  

Нині підприємства потребують автоматизованої  інформаційної системи обліку 

на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка дає змогу забезпечити:  

 повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;  

 виконання контрольних і аудиторських завдань з метою одержання необхідної 

інформації про наявні відхилення;  

 аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства;  

 одержувати на основі автоматизації управлінські рішення. 

Таким чином, можемо зазначити, що комп’ютеризація бухгалтерського обліку – 

це процес, при якому підвищується ефективність та покращується якість ведення 

бухгалтерського обліку. Тому, перед тим, як приймати рішення про комп’ютеризацію 

бухгалтерського обліку, необхідно визначити, що саме та яким чином даний процес 

повинен покращити. Саме це і є метою комп’ютеризації бухгалтерського обліку. 
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Одним із не багатьох стереотипів є те, що комп’ютеризація бухгалтерського 

обліку починається з придбання програмного продукту. Для того, щоб перехід до 

комп’ютеризації був ефективним та мав позитивний результат, впровадження 

комп’ютерної системи бухгалтерського обліку необхідно проводити поетапно: 

 вивчення особливостей господарської діяльності підприємства; 

 проектування системи і узгодження проекту; 

 впровадження та вдосконалення системи. 

На етапі вивчення особливостей господарської діяльності силами самого 

підприємства проводиться експрес-обстеження стану підприємства і визначення 

попереднього бюджету створення комп'ютерної інформаційної системи, а також 

укладається договір з генеральним підрядником. 

Мета цього етапу створення комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку 

– отримати об'єктивну інформацію про діяльність підприємства й обґрунтувати 

необхідність створення комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку. При цьому 

формулюють вимоги користувача до майбутньої системи. Під час обстеження 

з'ясовується документообіг (у тому числі кількість документів та документ рядків для 

кожного документа за певний період часу), форми первинних та звітних документів, 

методики розрахунку окремих показників. Обстеження має виявити проблеми, 

розв'язання яких можливе за допомогою засобів комп'ютерної техніки, дати оцінку 

доцільності створення комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку. Його 

проводять шляхом співпраці з працівниками підприємства, для якого буде 

розроблятися система. На першому етапі із замовником узгоджують вимоги до 

комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку, серед яких можуть бути сума 

максимальних витрат на розробку, термін виконання, умови функціонування системи, 

перелік функцій, які система має забезпечити тощо. На цьому етапі необхідно 

визначити, що саме мають отримати від системи споживачі (як внутрішні – 

керівництво підприємства і підрозділи, так і зовнішні – акціонери, страхові компанії, 

банки, податкові й статистичні органи тощо); з яких джерел інформації; якою є 

послідовність перетворення інформації для надання її в зручній, зрозумілій і придатній 

формі з метою подальшого використання й аналізу. 

На етапі вивчення наявної організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

відбувається визначення: реквізитів первинних документів, за якими проводиться 

обробка інформації; обсягу звітної інформації, шляхів та видів руху реквізитів-ознак, 

на підставі яких формуються вихідні дані в електронному обліковому регістрі і 

взаємозв'язки показників цих регістрів між собою; наявної форми бухгалтерського 

обліку; наявних засобів контролю; системи кодування, що використовується; наявної 

обчислювальної техніки.  

На етапі проектування системи й узгодження проекту консалтингова фірма – 

системний інтегратор па основі матеріалів системного проекту спільно із 

спеціалізованим підрозділом підприємства виконує роботи з реорганізації діяльності 

підприємства, а також розробляє системний проект комп’ютеризованої системи 

бухгалтерського обліку. У системному проекті, як правило, представляють: 

 функціонально-інформаційні моделі раціональних бізнес-процесів; 

 схеми внутрішнього та зовнішнього документообігу; 

 альбом форм вхідних та вихідних документів; 

 логічну структуру інтегрованої бази даних; структуру бази документів; 

 функціональні й інформаційні специфікації типових автоматизованих робочих 

місць; 

 функціонально-інформаційні моделі процедур документообігу тощо. 
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Підготовка підприємства до комп'ютеризації починається з видання наказу про 

зміни в його структурі, документообігу, у розподілі обов'язків між працівниками, про 

перехід на нову технологію обробки облікової інформації. Такий наказ видають у 

довільній формі, але в ньому обов'язково має бути зазначено строки переходу до нової 

технології та осіб, котрі відповідають за впровадження й експлуатацію інформаційної 

системи. Цей наказ також може бути включено до наказу або положення про 

організацію облікової роботи підприємства. Такий наказ, можливо, і варто видавати, 

але про комплексну комп'ютеризацію виробничо-господарської діяльності 

підприємства. При комп'ютеризації бухгалтерського обліку "технічну політику" можна 

вважати продовженням організації облікової роботи, оскільки мова йде про вибір 

одного з можливих варіантів комп'ютерної форми ведення бухгалтерського обліку. 

На стадії проектування формулюють вимоги до створюваної комп’ютеризованої 

системи бухгалтерського обліку. Для цього необхідно забезпечити співпрацю 

широкого кола фахівців – юристів, програмістів, інженерів, керівників підрозділів, а 

також майбутніх користувачів системи, які безпосередньо будуть працювати з 

комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку. Під час проектування уточнюють 

процедури взаємодії облікового персоналу і напрями руху документів у системі, 

узгоджують і затверджують форми необхідних звітів, складають проектну 

документацію (як документацію користувача, так і технічну). При цьому фірма-

розробник програмного забезпечення, аналізуючи технологію роботи бухгалтерії 

замовника та структуру системи бухгалтерського обліку, пропонує заходи з 

перерозподілу виконавців між ділянками роботи й організації їхньої взаємодії. На етапі 

проектування системи слід мати на увазі, що комп'ютеризація – це безперервний 

процес.  

Проектуючи комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку, фірмі-

розробнику доцільно використовувати накопичений власний досвід із створення 

комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку на аналогічних підприємствах 

разом з досвідом економічних служб підприємства-клієнта. У зв'язку з цим обов'язково 

треба передбачати різні схеми бізнес-моделювання, які згодом зможе використати 

керівництво підприємства, господарська діяльність і бухгалтерський облік якого 

автоматизуються. 

Іншою важливою проблемою, на яку слід звернути увагу при проектуванні 

комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку, є можливість пристосування 

програм до змін у законодавстві. Незважаючи на те, що бухгалтерський облік – 

найбільш регламентована управлінська підфункція, його не можна розглядати як раз і 

назавжди побудований жорсткий механізм, суть котрого зводиться до незмінних 

алгоритмів і програм. Натомість, він є динамічною системою, що постійно 

удосконалюється і змінюється. Усе це потребує передбачення можливості для 

постійної адаптації програмно-апаратної системи до змін, які виникають у зв'язку з 

вимогами удосконалення управління та змінами в законодавстві. Якщо під час 

проектування системи не врахувати цього аспекту обліку, то експлуатація 

комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку може значно ускладнитись, а іноді 

й стати зовсім неможливою. 

На етапі впровадження й удосконалення системи відбуваються укладання угод 

та поставка технічних інструментальних програмних засобів для служби підтримки 

нової системи, а також організація навчання спеціалістів. У межах цього етапу 

відбуваються: 

 укладання угоди та розробка прикладного програмного забезпечення; 

 організація робіт із створення телекомунікаційної системи підприємства; 
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 проведення навчання та семінарів спеціалістів, керівників середньої ланки, а 

також вищого керівництва; 

 укладання угод і придбання устаткування інформаційної системи 

підприємства, встановлення та монтаж, пусконалагоджувальні роботи; 

 пробно-промислова експлуатація додаткового програмного забезпечення, що 

реалізує функції підсистем. 

Після того як проект комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку 

створено, необхідною умовою його успішного впровадження є вдалий підбір 

працівників та їх підготовка до роботи з інформаційною системою. Підготовку 

персоналу можна проводити силами розробників системи (лекції, семінари, практичні 

заняття) або за допомогою спеціальних курсів підвищення кваліфікації. Під час такого 

навчання кожен працівник має не лише зрозуміти зміни у своїх посадових обов'язках, а 

й навчитися працювати з обчислювальною технікою. Таке навчання може передбачати 

також опанування типових, найпоширеніших пакетів прикладних програм.  

Паралельно з підготовкою персоналу проводять роботи зі встановлення та 

налагодження апаратних і програмних засобів; визначають місця встановлення 

комп'ютерів, засоби їхньої охорони, осіб, відповідальних за збереження та супровід 

програмного забезпечення; встановлюють необхідні пакети програм. У разі 

необхідності виконують будівельно-монтажні роботи, пов'язані з прокладанням 

кабелів, встановленням обладнання, зміною освітлення місць, у яких встановлюються 

комп'ютери. Перед впровадженням системи важливо, щоб для перевірки коректності 

роботи технічних та програмних засобів, можливості використання прикладного 

програмного забезпечення розробник провів попередні випробування системи. 

Ефективність комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку визначають 

порівнянням результатів від функціонування даної системи та витрат усіх видів 

ресурсів, необхідних для її створення та розвитку.  

Зазначимо, що заходи щодо розвитку бухгалтерського обліку мають на меті 

покращення методичного та організаційного стану зазначеної системи як складової 

загального процесу управління. При цьому ефективність заходів з удосконалення може 

бути виражена як в економічних, так і в якісних показниках. Економічні показники 

отриманих результатів характеризують зменшення обсягу трудових, часових і 

грошових витрат. Якісні показники відображають ступінь поліпшення методології, 

організації, техніки бухгалтерського обліку. Найбільш повна характеристика 

ефективності заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку досягається в результаті 

комплексного розгляду досягнутих результатів. 

Висновки. Застосування інформаційних систем бухгалтерського обліку на 

підприємстві в умовах перехідної економіки України є однією з найбільш важливих 

задач. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може 

розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-

господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність 

(бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), що повинна щокварталу 

надаватися в податкову інспекцію по місцеві реєстрації підприємства. Крім того, 

існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть 

знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні. Усе це обумовлює 

широке застосування ІСБО в сучасній Україні. 

В даний час існує широкий вибір різних  інформаційних систем бухгалтерського 

обліку. Не слід поділяти їх на погані і гарні, сильні й слабкі. Усі вони гарні, і їхні 

можливості знаходять практичне застосування на підприємствах різного розміру, 

профілю і роду діяльності. При автоматизації варто вибрати необхідну ІСБО, виходячи 
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із задач і наявних ресурсів. 

При використанні інформаційних систем бухгалтерського обліку важливо не 

просто перевести всю паперову роботу на комп'ютер. Важливо, щоб це збільшило 

ефективність роботи бухгалтерії і поліпшило контроль над фінансово-господарською 

діяльністю підприємства, що у свою чергу збільшить ефективність управління 

підприємством, і, як наслідок, ефективність його роботи.Л.О. Терещенко,                     

І.І. Матієнко-Зубенко. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 

БОЛЬШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье исследованы особенности внедрения компьютерных систем бухгалтерского учета на 

крупных предприятиях Украины. Определены проблемы максимально эффективного внедрения данных 

систем на предприятии. 

Ключевые слова: компьютерные системы учета, автоматизация учета, компьютеризация 

учета 

SUMMARY 

 

FEATURES INTRODUCTION OF COMPUTER ACCOUNTING SYSTEMS IN LARGE 

ENTERPRISES 

In the article the peculiarities of introduction of computer accounting systems in large enterprises of 

Ukraine. The problems most effective implementation of these systems in the enterprise. 

Key words: computer accounting system, automation of accounting, computerized accounting. 
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ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

МАКСИМЕНКО Д.В. 
Мукачівський державний університет 

 

Ринкові відносини радикально впливають на ефективність використання трудового потенціалу, 

продуктивність та якість праці, на відношення людей до трудової діяльності. У статті  розкрито 

підходи до аналізу використання трудового потенціалу підприємства. 

Ключові слова: трудовий потенціал, оперативний економічний аналіз, ресурси, продуктивність 

праці. 

 

Постановка проблеми. Ефективність господарювання залежить суттєвою 

мірою від ступеня забезпеченості господарської одиниці ресурсним потенціалом 

(основним й оборотним капіталом, трудовими ресурсами), його кількісного та якісного 

складу. Якісний склад, розміри  й раціональне поєднання ресурсного потенціалу у 

процесі господарської діяльності є вихідною передумовою виробництва 

конкурентоспроможної продукції.  

Вагомою складовою ресурсного потенціалу кожної господарської одиниці є 

трудовий потенціал, тобто кількість та якість праці, на яку може розраховувати 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

208 

підприємство. Достатня забезпеченість робочою силою необхідної кваліфікації, її 

раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике 

значення у підвищенні ефективності виробництва. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Організаційні та практичні засади 

оперативного економічного аналізу знайшли відображення у працях відомих 

українських і зарубіжних учених-економістів М.І.Баканова, І.І.Каракоза, О.М.Кашаєва, 

Л.І. Кравченка, А.І.Муравйова, В.В.Осмоловського, Н.А.Русак, В.І.Самборського, 

Р.В.Федоровича,  А.Д.Шеремета та інших. 

Метою статті є висвітлення підходів до проведення оперативного економічного 

аналізу використання трудового потенціалу підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Метою оперативного економічного аналізу 

трудового потенціалу є безперервне вивчення рівня забезпеченості робочою силою 

кожного виду діяльності за умови найбільш інтенсивного її використання та пошук 

резервів підвищення продуктивності праці. Для досягнення цієї мети оперативний 

аналіз має вирішити такі завдання: обґрунтування  потреби в робочій силі відповідної 

кваліфікації для виконання конкретного виду робіт; визначення рівня забезпеченості 

потреби в робочій силі як за кількістю, так і якістю; безперервне вивчення виробітку 

працюючих; аналіз використання робочого часу; вироблення виважених рішень з 

управління трудовим потенціалом. 

Аналіз забезпечення потреби в трудових ресурсах має бути безперервним. Це 

дасть змогу контролювати строки виконання робіт, ефективність використання техніки, 

у випадку виявлення відхилень вивчати причини незабезпеченості потреби в робочій 

силі та розробити систему заходів, спрямовану на те, щоб виконати роботи  якщо не в 

оптимальні, то хоча б в допустимі строки [1,c.207-210]. 

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається шляхом 

порівняння фактичної її наявності по категоріям та професіям з плановою потребою. 

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Аналіз забезпеченості ТОВ «Фрут Майстер Фудз» трудовими ресурсами 

Категорії працівників 2013 рік 2014 рік Відсоток 

забезпеченості 

Робітники 155 160 103,2 

Невиробничий персонал 4 4 100 

Адміністративний персонал 5 5 100 

Інженерно-технічні працівники 4 6 120 

Всього 168 175 104,17 

 

 Результати аналізу показують, що склад працюючих по категоріям персоналу в 

ТОВ «Фрут Майстер Фудз» змінився, але не суттєво. 

Незабезпеченість підприємства робочою силою можна частково усунути за 

рахунок внутрішніх резервів (більш повного використання наявної робочої сили, росту 

продуктивності праці, інтенсифікації виробництва). 

Отже, така методика обґрунтування потреби в робочій силі створить передумови 

для організації оперативного аналізу забезпеченості трудовим потенціалом за видами 

робіт відповідно до технології. На підставі цього можна розробляти і доводити щоденні 

завдання до кожного працюючого ланки, бригади  через цілі і стратегії господарської 

одиниці в цілому, так і тих підрозділів, де вони працюють, що сприятиме відбору 

найбільш компетентних працівників для виконання тієї або іншої операції. Однак 

виконання декількох трудових функцій одним працюючим не дає можливості точно 
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визначити ступінь забезпеченості потреби в робочій силі відповідної якості[2,c. 37-39]. 

Для забезпечення оперативного управління інформацією про використання 

трудових ресурсів велике значення має щоденний аналіз  явок і неявок на роботу за  

причинами, а також виконання завдань і робіт (таблиця 2).  

Таблиця 2 

Участь працівників у виробництві 

Бригадир____________ 

Бухгалтер___________ 

 

Повноту використання робочої сили можна оцінити за кількістю фактично 

відпрацьованих днів і годин одним працюючим за місяць. Такий аналіз необхідно 

проводити за кожною категорією працюючих, кожним виробничим підрозділом і в 

цілому по господарській одиниці (таблиця 3), за його результатами виявляються 

понадпланові цілоденні втрати робочого часу. 

Таблиця 3 

Використання трудових ресурсів на підприємстві за квітень 

Показники План Факт Відхилення, 

+,- 

Середньоспискова чисельність працючих 

(Ч), чол. 

170 175 

 

+5 

 

Середня кількість днів, відпрацьованих 

одним працюючим за місяць (Д) 

23 

 

21 

 

-2 

 

Середня кількість годин, відпрацьованих 

одним працюючим за місяць (Г) 

184 

 

168 

 

-16 

 

Середня тривалість робочого дня, год. (Т) 8 

 

8 

 

0 

Загальна кількість відпрацьованих людино-

днів (ЧД) 

3910 

 

3675 

 

-235 

Загальна кількість відпрацьованих людино-

годин (ЧДТ) 

31280 29400 -1880 

Показники Дні місяця У середньому 

за місяць 01 02 03 і т.д 

Всього працівників 

З’явилося на роботу 

З’явилося, % до чисельності 

Всього неявок 

175 

170 

97 

5 

175 

169 

96 

6 

170 

165 

97 

5 

 

 

 

175 

170 

97 

6 

В тому числі: 

Неявки з поважних причин 

 з них: 

чергові відпустки 

відпустки на навчання 

по вагітності і пологах 

хвороби 

інші дозволені законом 

Втрати робочого часу всього 

з них: 

простої 

прогули 

неявки з дозволу керівництва 

 

3 

 

1 

- 

- 

2 

- 

2 

 

- 

2 

- 

 

4 

 

1 

- 

- 

3 

- 

2 

 

- 

2 

- 

 

3 

 

1 

- 

- 

2 

- 

2 

 

- 

2 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

- 

2 

- 

 

3 

 

1 

- 

- 

2 

- 

2 

 

- 

2 

- 
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Із даних таблиці видно, що кожним робітником відпрацьовано 21 дні замість 23 

за планом. Це призвело до того, що понадпланові втрати робочого часу становили 2 дні 

на кожного працюючого або 350 днів (2х175) на загальну чисельність. 

Існуюча система обліку робочого часу не в змозі стати джерелом якісної 

інформації для оперативного аналізу використання робочого часу та продуктивності 

праці. Тому облік відпрацьованого часу працівниками ведеться в людино-годинах.  

На зміну загальної кількості відпрацьованих людино-годин впливають такі 

фактори першого порядку: середня чисельність працюючих, кількість  відпрацьованих 

одним працюючим днів за місяць та середня тривалість робочого дня та другого 

порядку – час підготовчо-заключної роботи, час основної роботи та простої.  

Для детермінованого факторного аналізу можна скористатися різновидом 

способу відносних різниць – способом відсоткових різниць, за яким для визначення 

відхилення можна використати трифакторну мультиплікативну модель типу 

ЧДТ = Ч х Д х Т    (1) 

Алгоритм розрахунку впливу факторів способом відсоткових різниць  для цієї 

моделі: 

ЧДТ (ч) = (Чф /Чп х 100% - 100%) х ЧДТ п : 100 

ЧДТ (д) = (ЧфДф / ЧпД п х 100 – Ч ф/Чп х 100) х ЧпДпТ п : 100 

ЧДТ (т) = ( ЧфДфТ ф/ЧпДпТ п х 100 – ЧфДф/ЧпДп х 100) х ЧпДпТ п : 100. [47, 

c. 259-261] 

Для реалізації моделі скористаємося даними таблиці 4, а результати розрахунку 

впливу факторів на кількість відпрацьованих людино-годин узагальнимо  в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Розрахунок впливу факторів на кількість відпрацьованих людино-годин 

Показники План Факт Відсоток 

виконан-

ня плану 

Відсоткові 

різниці 

Розрахунок 

впливу фактора 

Середньоспискова 

чисельність 

працюючих, чол. (Ч)  

170 175 102,94 102,94-

100=2,94 

31280 х 2,94 / 100 

= 919,63 

Загальна кількість 

відпрацьованих 

людино-днів (ЧД) 

3910 3675 93,99 93,99-

102,94= 

-8,95 

31280 х (-8,95) / 

100 = -2799,56 

Загальна кількість 

відпрацьованих 

людино-годин (ЧДТ) 

31280 29400 93,99 93,99-

93,99= 

0 

31280 х 0 = 

0 

Разом  х х х х -1879,93 

 

 Поряд із вивченням використання робочої сили з кількісного боку в процесі 

оперативного економічного аналізу необхідно досліджувати і виробничі результати 

затраченої праці, якість роботи, виконання норм виробітку. 

 Працюючий усвідомлює модель своїх дій з тим, щоб не тільки кількісно 

виконувати змінні завдання, а й досягати найвищих показників якості праці, щоб 

результати його праці одержали відповідне визнання (основним мотивом праці є 

інтерес замістити затрачені зусилля грошовою виплатою, одержаною за них). Це, у 

свою чергу, спонукає працюючого до постійної оцінки процесу праці, тобто її 

самоаналізу. Організації самоаналізу передує розробка методики оцінки трудової 

діяльності та доведення її працівникові. У процесі самоаналізу він порівнює свій 
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годинний виробіток із виробітком за попередню годину, з  виробітком минулого дня в 

цей же час, тим самим контролює ритмічність затрат праці  протягом робочого дня. 

Виконуючи ту чи іншу операцію, працівник постійно контролює її якість. 

 Ефективність використання трудових ресурсів виявляється у зміні 

продуктивності праці – результативного показника, який характеризує як позитивні 

сторони роботи, так і всі її недоліки. Для оперативного дослідження ефективності 

використання праці на проміжних операціях технологічного процесу 

використовуються додаткові (непрямі) показники продуктивності праці – обсяг 

виконаних робіт за день або годину, виробіток на одного робітника, затрати праці на 

виконання одиниці роботи. 

 Оперативний аналіз цих показників проводиться шляхом порівняння їх 

фактичних значень з нормативними. За результатами  такого аналізу можна виявити 

додаткові резерви підвищення продуктивності праці [3, c.177-180]. 

 Для оперативного управління використовується також показник індивідуальної 

продуктивності праці – рівень виконання норм виробітку за зміну. Для організації 

неперервного аналізу показника індивідуальної продуктивності праці необхідно до 

кожного виконавця робіт щоденно доводити конкретні завдання, де вказувати вид, 

характер, обсяг роботи (норми виробітку) і затрат часу (норми часу), параметри якості 

роботи, строки її виконання й ретельно документувати затрати часу на виконання 

кожної операції, обсяг виконаної роботи та її якість. 

У випадку невиконання норми часу внаслідок непродуктивного використання 

робочої зміни потрібно детально вивчити причини й розробити систему заходів щодо 

їх усунення [4, c. 91-92]. 

Висновки. Ринок спонукає людину підвищувати якість праці, вдосконалювати 

себе як носія робочої сили, щоб мати підставу дорожче продати свій товар наймачу, 

впевнено змагатися з конкурентами, не стати безробітним. Оцінка використання 

трудових ресурсів дозволяє виявити недоліки у роботі, їх причини та внутрішні резерви 

економії трудовитрат і підвищення ефективності використання кадрів завдяки їх 

раціонального розміщення, повнішого завантаження і використання відповідно з 

набутою професією, спеціальністю і кваліфікацією. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИЛА 

Рыночные отношения радикально влияют на эффективность использования трудового 

потенциала, производительность и качество труда, отношение людей к трудовой деятельности. В 

статье раскрыто подходы к анализу использования трудового потенциала предприятия. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, оперативный экономический анализ, ресурсы, 

производительность труда 

SUMMARY 

 

OPERATIONAL ANALYSIS USE OF LABOR POTENTIAL 

Market relations radically affect the efficiency of labor capacity, productivity and quality of work on 

people's attitude to work. In the article the approaches to the analysis of the use of labor potential of the 

enterprise. 
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УДК 658.589  
 

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ЛІБА Н.С.,  ПЕКАР І.І. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті досліджуються теоретичні основи організації аналізу інноваційної діяльності, 
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Постановка проблеми. Ринкові умови господарювання з постійною зміною 

економічних та політичних факторів впливу вимагають підвищення рівня 

конкурентоздатності всіх рівнів національної економіки. Реальному сектору економіки 

і промисловим підприємствам, як основній складовій національної економіки, 

відводиться провідна роль у вирішенні цих питань. Але на сьогодні промислові 

підприємства стикаються з рядом проблем, пов’язаних саме з впливом факторів як 

зовнішнього (зміна політичної ситуації в країні, недосконала система оподаткування, 

недостатній рівень державної підтримки суб’єктів господарювання, зростання цін на 

енергоносії, зростання рівня інфляції та ін.), так і внутрішнього (зношеність основних 

фондів, недостатній рівень кваліфікації кадрів, недосконала система управління 

підприємствами та ін.) впливу. Це призводить до зниження якості товарів (робіт, 

послуг), втраті конкурентних позицій саме промислових підприємств. Наслідками 

проблем, які виникають на промислових підприємствах є: зниження обсягів 

виробництва, підвищення рівня собівартості продукції, зниження рівня продуктивності 

праці, погіршення фінансового стану суб’єктів господарювання, зниження рівня 

вартості підприємства.  

Одним з виходів із складної ситуації, що склалася на промислових 

підприємствах, є впровадження новітніх технологій виробництва, удосконалення 

матеріальної бази підприємств та використання новітніх форм і методів управління, 

тобто впровадження інновацій. Для забезпечення прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо адаптації промислових підприємств до умов 

функціонування, які склалися, необхідно використання сучасних інструментів, 

насамперед, управлінського аналізу який буде спрямований саме на рішення 

поставлених цілей [5; 136 с.].  

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми. Поняття управлінського аналізу виникло на заході в середині 80-х років ХХ 

сторіччя. Цьому питанню присвячено багато праць закордонних економістів-

аналітиків: Друрі К., Хелферт, Эрик А., Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Скоун Т., Шим Дж. 

К., Сигел Дж. Г.  Але автори виділяють управлінський аналіз як складову 

управлінського обліку, який виконує одну з основних функцій менеджменту, та не 

розглядають аналіз як самостійну функцію управління. На пострадянському просторі 

управлінський аналіз все частіше не відокремлюється від комплексного економічного 

аналізу суб’єктів господарювання, чому є підтвердження робіт М.И. Баканова,          

А.Д. Шеремета, Л.Т. Гіляровської, В. В. Ковальова, Г.В. Савицької, М.Г. Чумаченко,  

В.О. Меца та ін. У рамках використання управлінського аналізу на сучасному етапі 

розвитку ринкових умов функціонування промислових підприємств необхідне 

впровадження методики аналізу для прийняття інноваційних управлінських рішень.  

Формування цілей статті. Метою даної статті є формування раціонального 

підходу до організації аналізу інноваційної діяльності, визначення напрямів 
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удосконалення методики аналізу інноваційної діяльності для прийняття управлінських 

рішень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні існують різні погляди 

щодо структури економічного аналізу. Серед науковців поширена думка щодо поділу 

аналізу фінансово-господарської діяльності на фінансовий та управлінський. 

Безперечно, такий поділ аналізу на фінансовий та управлінський є дещо умовним, 

пов’язаним, в першу чергу, з аналогічним поділом обліку. Варто відмітити, що думка 

вітчизняних науковців щодо фінансового та управлінського обліку є, на даний час, 

неоднозначною. 

В основі фінансового аналізу інноваційної діяльності лежить аналіз показників 

фінансового стану підприємства-інноватора. В умовах практичного впровадження 

інноваційного проекту застосування методів фінансового аналізу дає можливість 

дослідити реальний фінансовий стан суб’єкта господарювання, побудувати факторну 

систему формування фінансових результатів, скласти модель оптимізації грошових 

потоків від інноваційної діяльності. 

В свою чергу, в залежності від інформаційного забезпечення і зацікавленості 

різних груп користувачів у вивченні окремих питань фінансового аналізу інноваційної 

діяльності підприємства, фінансовий аналіз (як і фінансовий облік, фінансова звітність) 

поділяється на зовнішній та внутрішній [3, с. 123]. 

По відношенню до поставленої мети і періоду формування вихідних 

інформаційних ресурсів у структурі фінансового аналізу інноваційної діяльності можна 

виділити: 

1) перспективний аналіз – застосовується для визначення основних 

довгострокових тенденцій і факторів розвитку інноваційного проекту. Результати 

такого аналізу є підставою для вибору найоптимальніших стратегічних рішень; 

2) оперативний аналіз – виконується в процесі практичної реалізації 

інноваційного проекту для забезпечення ефективного управління процесами у випадку 

змін в економічній ситуації, відхилень від попередньо визначених показників 

діяльності підприємства - інноватора з метою своєчасного коригування управлінських 

рішень, спрямованих на мінімізацію негативних явищ і зростання ефективності 

використання наявних ресурсів; 

3) ретроспективний аналіз – проводиться за результатами інноваційної 

діяльності підприємства за минулий період. Дозволяє комплексно та всебічно 

діагностувати фінансовий стан суб’єкта господарювання, об’єктивно оцінити 

результати здійснення інноваційного проекту, інтерпретувати закономірності і 

тенденції розвитку інноваційних процесів на підприємстві, обґрунтувати перспективні 

управлінські рішення; 

4) попередній аналіз – здійснюється у формі прогнозу результатів можливої 

діяльності підприємства до початку будь-яких господарських операцій і пов'язаний із 

розробкою проектів, фінансовим плануванням для обґрунтування варіантів 

управлінських рішень. Він передує безпосередньому процесу виробництва 

інноваційної продукції та проводиться у вигляді комплексного оцінювання та 

обґрунтування ефективності впровадження інноваційного проекту для уникнення 

помилок та неочікуваних ситуацій на етапах роботи над проектом та досягнення 

позитивного результату [4, с. 37; 3, с. 124]. 

Управлінський аналіз інноваційної діяльності виступає у якості посередника 

між інформаційною базою та управлінським персоналом підприємства та є одним із 

основних інструментів менеджера на етапі економічного обґрунтування прийняття 

рішень стосовно здійснення інноваційного проекту.  
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Метою аналізу інноваційної діяльності є: комплексна оцінка та обґрунтування 

доцільності, безпеки, масштабності та прибутковості здійснення інноваційних 

проектів; визначення напрямів інноваційного розвитку підприємства та пріоритетних 

галузей ефективного вкладення капіталу; розробка основних принципів та орієнтирів 

дієвої інноваційної політики; оперативне виявлення і усунення чинників, що 

впливають на відхилення фактичних показників проведення інноваційної діяльності від 

запланованих; розробка оптимальних управлінських рішень, спрямованих на успішну 

реалізацію інноваційного проекту, зміцнення конкурентних переваг підприємства, 

покращення його фінансового стану [2]. 

Етапами детального інноваційного аналізу є: 

1. Аналіз і прогнозування напрямів науково-технічного прогресу (НТП) у 

досліджуваній і суміжній галузях. Цей етап необхідний для розуміння 

майбутніх технологічних і функціональних загроз. 

2. Аналіз фонду проектів і результатів науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт (НДДКР) передбачає дослідження вже існуючих 

підходів. 

3. Відбір найбільш ефективних проектів. На цьому етапі потрібно зрозуміти, які 

проекти є найпрогресивнішими та найефективнішими і яка ймовірність їхнього 

перетворення на інновації в майбутньому. 

4. Аналіз ринку нововведень, який може бути представлений двома більшими 

блоками: ринком так званих контрактних НДЦКР і ринком технологічних 

ліцензій. 

5. Розробка інноваційної стратегії. 

6. Аналіз капіталомісткості інновацій, необхідних для реалізації стратегій. На 

цьому етапі інноваційний аналіз переходить в інвестиційний. 

Серед зарубіжних методик проведення аналізу інноваційної діяльності можна 

виділити такі основні напрями: 

- аналіз і оцінка ефективності інновацій; 

- розрахунок нормативної собівартості для визначення порівняльно-аналітичних 

показників ефективності інновацій; 

- аналіз взаємозв'язків між показниками ефективності інноваційних проектів і 

показниками ефективності господарської діяльності; 

- аналіз впливу інновацій на ефективність виробничої діяльності підприємства. 

Ефективність інновацій характеризується системою показників, які відображують 

кінцеві результати реалізації, а також співвідношення результатів і витрат, обумовлених 

розробкою, виробництвом й експлуатацією нововведень. 

Перший напрям аналізу - розрахунок трьох основних показників: 

• інтегральної ефективності, що враховує кінцеві результати реалізації інновацій у 

цілому, тобто інтегральний ефект інновацій у розробників, виробників, споживачів і 

бюджету; 

• виробничої (оперативної), фінансової та інвестиційної ефективності, який 

ураховує кінцеві результати реалізації інновацій у кожного з учасників 

інноваційного процесу; 

• бюджетної ефективності, що враховує фінансові результати здійснення інновацій 

для державного, регіонального й місцевого бюджетів. 

Другий напрям аналізу - розрахунок нормативної собівартості для визначення 

порівняльно-аналітичних показників ефективності інновацій. 

Застосування методики розрахунку нормативної собівартості для визначення 

порівняльно-аналітичних показників ефективності інновацій полягає в такому: 

• підготовляють усю вихідну інформацію, необхідну для визначення обсягу 
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нормативної собівартості продукції в рамках розробки інноваційного проекту 

(нового виробу або нової технології); 

• розраховують капітальні вкладення, необхідні для реалізації інноваційного 

проекту; 

• виконують розрахунок нормативної собівартості продукції по новому виробу або 

технології за кожною статтею калькуляції та в поелементному розрізі; 

• розраховують порівняльно-аналітичні показники ефективності інноваційного 

проекту в базисних і прогнозних цінах двома методами: 

• методом порівняння ефективності інноваційних проектів виходячи з рівневого 

значення (абсолютних величин) таких найважливіших показників, як прибуток, дохід, 

додана вартість і витрати на одну умовну одиницю продукції за аналоговою і новою 

технологією; 

• методом розрахунку приростних показників ефективності інноваційних проектів 

(відносних величин) з виділенням інтенсивних і екстенсивних чинників зміни 

ефективності. 

Така методика дасть змогу оцінити не тільки відносну, а й абсолютну ефективність 

інноваційного проекту (нової технології). 

Третій напрям аналізу - вивчення взаємозв'язків між показниками ефективності 

інноваційних проектів і показниками ефективності господарської діяльності. 

Аналіз впливу інновацій на ефективність виробничої, фінансової та інвестиційної 

діяльності підприємства спрямований на визначення ступеня впливу реалізованих 

нововведень на: 

• зростання доданої вартості й прибутку за рахунок економії трудових, 

матеріальних витрат, зменшення витрат на амортизацію та інші витрати, зниження 

собівартості продукції; 

• зміна рентабельності майна та власного капіталу. 

 У процесі аналізу потрібно виявити тенденції в масштабі впливу нововведень на 

зміну узагальнюючих і часткових показників, які характеризують ефективність виробничої, 

фінансової та інвестиційної діяльності підприємства в цілому. 

Отже, в процесі аналізу впливу інноваційних проектів на ефективність діяльності 

підприємства встановлюють ступінь зміни узагальнюючих і часткових показників 

ефективності діяльності підприємства за рахунок сумарної дії всіх чинників і кожного 

чинника окремо. 

У разі потреби здійснюють поглиблений аналіз причин, які мали вплив на 

невиконання бізнес-плану щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Для аналізу впливу інноваційних проектів на зміну показників ефективності 

діяльності підприємства необхідно, щоб ефективність науково-технічних заходів і 

ефективність діяльності підприємства розраховувалися за допомогою показників, 

однорідних за економічним змістом. 

Четвертий напрям аналізу - аналіз впливу інновацій на ефективність виробничої 

діяльності на прикладі двох основних показників - собівартості продукції і потенційного 

прибутку. 

При аналізі в певній послідовності визначають: 

• випуск продукції за попередній рік у цінах, що діяли на кінець року; 

• собівартість виробленої продукції за попередній рік у цінах, що діяли на кінець 

року; 

• витрати на одну умовну одиницю виробленої продукції в цілому та за 

елементами витрат за попередній рік у цінах і тарифах, що діяли на кінець року; 

• частку окремих елементів витрат у загальній їх сумі; 

• загальний обсяг виробленої продукції звітного року (за планом і фактично) у 
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цінах, що діяли на кінець попереднього року; 

• собівартість виробленої продукції у звітному році при збереженні умов її 

виробництва в базисному році в цінах, що діяли на кінець попереднього року. Із 

цією метою обсяг виробництва продукції у звітному році (без урахування зміни 

цін та інших умов) множать на рівень витрат попереднього року, перерахованих 

на ціни, що діяли на кінець попереднього року; 

• сумарну економію від зниження собівартості, що може бути отримана в 

планованому році за рахунок дії техніко-економічних чинників. При цьому в 

розрахунку впливу на собівартість продукції основних техніко-економічних 

чинників виділяють такі групи: 1) підвищення технічного рівня виробництва за 

рахунок реалізації інноваційних проектів; 2) поліпшення   організації  праці, 

виробництва  й управління за рахунок реалізації нововведень; 3) зміна обсягу 

та структури продукції; 4) підвищення якості продукції; 

• собівартість загального обсягу виробленої продукції звітного року (за планом і 

фактично) у цінах, що діяли на кінець базисного року, в умовах виробництва 

планованого року. Для цього із собівартості виробленої продукції звітного 

року, розрахованої за рівнем витрат базисного року, віднімають сумарну 

економію собівартості, отриману за рахунок спільного впливу всіх техніко-

економічних чинників; 

• рівень витрат на одну умовну одиницю виробленої продукції у звітному році (за 

планом і фактично) у цінах на кінець базисного року через розподіл величини 

собівартості звітного року в цінах на кінець попереднього і в умовах 

виробництва звітного року на вартість обсягу виробленої продукції звітного року 

в цінах попереднього; 

• відсоток зниження витрат на одну умовну одиницю виробленої продукції в 

звітному році за рахунок сумарної дії техніко-економічних чинників. Для цього 

різницю у витратах на одну умовну одиницю продукції звітного і попереднього 

року ділять на витрати (у копійках) на одну умовну одиницю виробленої 

продукції попереднього року. Отриманий результат множать на 100; 

• зміна собівартості продукції за рахунок зміни цін на сировину, матеріали, 

паливно-енергетичні ресурси та зміни вартості робочої сили; 

• собівартість звітного року (за планом і фактично) у цінах й умовах 

виробництва планованого року підсумовуванням собівартості звітного року в 

цінах попереднього року й умовах виробництва звітного року із загальною 

величиною зміни собівартості за рахунок зміни цін на сировину, матеріали, 

паливно-енергетичні ресурси, робочу силу та інші витрати; 

• зміна вартості виробленої продукції та прибутку у звітному році за рахунок 

зміни цін на готову продукцію, яку випускає і реалізує підприємство; 

• витрати на одну умовну одиницю виробленої продукції виходячи із собівартості 

продукції в цінах та умовах виробництва звітного року й вартості продукції 

звітного року в цінах попереднього року; 

• вартість загального обсягу виробленої продукції в цінах звітного року 

підсумовуванням вартості виробленої продукції в цінах попереднього року й 

загальної вартості зміни цін на готову продукцію у звітному році; 

• витрати на одну умовну одиницю виробленої продукції в цінах і умовах звітного 

року через розподіл собівартості виробленої продукції в цінах і умовах звітного 

року на вартість виробленої продукції в цінах звітного року [1; 35 с.]. 

Висновки. Отже, перелічені методики аналізу ґрунтуються на використанні 

комплексної системи показників з визначенням впливу впроваджених інновацій на основі 

показників діяльності: дохід, собівартість і прибуток. Дані методики із урахуванням 
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особливостей формування інформаційної бази для проведення аналізу інноваційної 

діяльності можуть бути використані у вітчизняній практиці. 
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АННОТАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье исследуются теоретические основы организации анализа инновационной 

деятельности, обоснования необходимости и определение направлений анализа инновационной 

деятельности для принятия управленческих решений.  

Ключевые слова: анализ инновационной деятельности, предприятие - инноватор, 

управленческие решения.  

SUMMARY 

 

ADMINISTRATIVE ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY 

The article examines the theoretical basis of the analysis of innovation, the rationale for the analysis 

and identification of areas of innovation for management decisions. 

Key words: analysis of innovation, enterprise - innovator, management decisions. 

 

 

 

УДК 35.072  
 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ М. МУКАЧЕВА 
 

БАЙСА К. Ю. 
Мукачівський державний університет 

 

Стаття присвячена вивченню особливостей формування фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів та, відповідно, забезпечення за рахунок дохідної бази належного фінансування провідних 

сфер життя населення. Досліджено основні джерела наповнення місцевих бюджетів, зокрема за 

рахунок податкових та неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та за рахунок 

міжбюджетних трансфертів. Проведено аналіз динаміки та структури видатків функціонального 

призначення місцевого бюджету. 

Ключові слова: формування місцевих бюджетів, податкові та неподаткові надходження,  

трансферти, доходи від операцій з капіталом, видатки місцевих бюджетів. 
 

На сучасному етапі розвитку економіки України питання, пов’язані з 

особливостями формування місцевих бюджетів, мають важливе практичне значення. 

Адже на сьогоднішній день бюджетні відносини в Україні характеризуються значною 

централізацією фінансових ресурсів, що своєю чергою негативно відображається на 

діяльність органів місцевої влади.  

Таким чином, постає необхідність реформування сучасної системи та принципів 

формування та використання місцевих бюджетів, що повинно стати пріоритетним 

завданням органів державної влади. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2009_1/v45ek24.pdf
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Об’єкти та методи дослідження. Дослідженню проблем, пов’язаних з 

формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів, присвячені праці 

провідних вітчизняних науковців, зокрема, О. Василика, В. Кравченка, О. Кириленко,   

І. Луніної, В. Опаріна, О. Сунцової, В. Стрельцова, В. Федосова, В. Швеця, С. Юрія та 

ін. Більшість робіт присвячена аналізу розширення джерел наповнення бюджетів за 

рахунок податкових надходжень, а також контролю дотримання вимог законодавства 

щодо порядку витрачання коштів місцевих бюджетів. 

Однак, аналіз рівня дослідженості даної теми показує, що, незважаючи на значні 

наукові напрацювання, проблеми формування та використання коштів місцевих 

бюджетів до цих пір залишаються невирішеними та потребують більш ґрунтовного 

дослідження. 

Постановка задачі. Особлива увага в даній статті зосереджена на окресленні 

теоретичних аспектів формування та використання фінансових ресурсів місцевих 

бюджетів, а також дослідження практичної сторони даного процесу в умовах 

перехідної економіки України. 

Результати та їх обговорення. Фінансова незалежність місцевих органів влади 

є визначальним фактором від якого залежать потенційні можливості економічного 

розвитку певної території, а наявність в місцевому бюджеті достатнього обсягу 

фінансових ресурсів є основою виконання поставлених на органи місцевого 

самоврядування завдань і функцій. 

Значення місцевих бюджетів полягає в тому, що за їх допомогою здійснюються 

видатки на утримання закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів 

масової інформації, а також фінансування різноманітних молодіжних програм, що в 

свою чергу сприяє соціально-економічному розвитку території. Також за допомогою 

місцевих бюджетів забезпечується фінансування соціального захисту та допомоги 

населенню.  

Основними джерелами утворення коштів місцевого бюджету є: власні доходи 

бюджету; кошти, одержані від інших бюджетів під час взаємних розрахунків; позики, 

одержані для покриття тимчасового касового розриву; частина доходів у вигляді 

відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових 

платежів; дотації, субсидії і субвенції, які передають бюджети вищого рівня нижчим. 

Відповідно кошти бюджету спрямовуються на: фінансування видатків, передбачених 

цим бюджетом, шляхом перерахування та видачі коштів головним розпорядникам 

коштів; погашення заборгованості перед іншими бюджетами за взаємними 

розрахунками; погашення позичок; надання трансфертів тощо. 

Загалом, формування доходів місцевих бюджетів відбувається з різних джерел, 

причому порядок їхнього формування залежно від джерела регулюється різними 

законодавчими актами, але суть формування цих різних джерел одна – податкові чи 

неподаткові надходження від підприємств усіх форм власності та від населення, які 

об’єднуються у фінансові ресурси і зосереджуються в місцевому бюджеті. Основним 

джерелом формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів є податки [4]. 

Формування дохідної частини місцевих бюджетів починаючи з 2010 року 

здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України (далі БКУ), який чітко 

закріпив основні дохідні джерела органів місцевого самоврядування. Згідно зі статті 9 

БКУ, доходи місцевих бюджетів поділяються на чотири розділи (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація доходів місцевих бюджетів згідно з БКУ [1] 

Відповідно до Бюджетного Кодексу [1]: 

 

- податковими надходженнями визнаються встановлені Податковим 

Кодексом України загальнодержавні і місцеві податки і збори та інші обов’язкові 

платежі; 

- неподаткові надходження – це доходи від власності та підприємницької 

діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності;надходження від штрафів та фінансових санкцій та інші неподаткові 

надходження;  

- доходи від операцій з капіталом – це надходження від продажу основного 

капіталу, державних запасів товарів і нематеріальних активів, податки на фінансові 

операції та операції з капіталом; 

- офіційні трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної 

влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. 

Ситуація, пов’язана з формуванням місцевих бюджетів, вважається задовільною 

за умови, коли більшу частину з вищеперерахованих надходжень становлять податкові 

надходження та доходи від операцій з капіталом, а найменшу – офіційні трансферти. 

Основними складовими частинами місцевого бюджету, відповідно до яких 

здійснюється розподіл доходів та видатків бюджету є: 

- загальний фонд бюджету, який включає: всі доходи бюджету, крім тих, що 

призначені для зарахування до спеціального фонду; всі видатки бюджету за рахунок 

надходжень до загального фонду бюджету; фінансування загального фонду бюджету; 

- спеціальний фонд бюджету, який включає: бюджетні призначення на видатки 

за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; гранти або дарунки (у 

вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну 

мету; різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету. 

Відмінності між загальним та спеціальним фондами полягають в тому, що 

загальний фонд бюджету включає доходи, які спрямовуються для фінансування 

загальних виплат і не призначені для конкретних цілей, а спеціальний фонд, навпаки, 

формується з чітко визначених джерел надходжень і має цільове спрямування для 

фінансування конкретно визначених потреб.  

На рис. 2. зображено як відбувається розподіл основних надходжень до місцевих 

бюджетів між відповідними фондами бюджету.  

Доходи місцевих бюджетів 

Податкові 

надходження 

Неподаткові 

надходження 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 

Міжбюджетні 

трансферти 
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Рис. 2. Розподіл доходів місцевих бюджетів між відповідними фондами [4] 

 

З рис. 2. можна зробити висновок, що процес формування доходів місцевих 

бюджетів відбувається за рахунок джерел, визначених БКУ та відповідно розподіл 

дохідної частини бюджету між загальним, спеціальним та резервним фондами. 

Найбільш відчутне фіскальне значення у формуванні доходів держави має 

податковий метод. Адже саме податкові надходження формують основну частину 

фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. 

З метою визначення місця та ролі податкових і неподаткових надходжень у 

формуванні дохідної бази місцевого бюджету, необхідно, перш за все, проаналізувати 

структуру та динаміку доходів до загального фонду бюджету м. Мукачева за 2011-2013 

рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура доходів загального фонду бюджету м. Мукачева, 

2011-2013 рр.* 

ДОХОДИ 

2011 2012 2013 

Надходжен

ня, грн. 

У % до 

суми 

доходів 

Надходжен

ня, грн. 

У % до 

суми 

доходів 

Надходжен

ня, грн. 

У % 

до 

суми 

доход

ів 

Податкові 

надходження: 

100418685,2

9 
40,2 

106334804,

21 
39,0 

113738711,4

3 
38,2 

Податок з доходів 

фізичних осіб 
87286062,51 35,0 

94505393,5

8 
34,7 

103355816,5

5 
34,7 

Податок на 

прибуток 
2454113,63 1,0 132421,32 0,1 75954,57 0,03 

Дохідна частина місцевого бюджету 

Загальний фонд бюджету: 

 усі доходи бюджету, 

визначені для 

забезпечення фінансовими 

ресурсами загальних 

видатків і не призначені 

для конкретної мети; 

 усі видатки бюджету за 

рахунок надходжень до 

загального фонду; 

 різниця між доходами та 

видатками. 

 

Спеціальний фонд 

бюджету: 

 бюджетні призначення 

на видатки за рахунок 

конкретно визначених 

джерел надходжень; 

 гранти або дарунки (у 

вартісному 

обрахунку), одержані 

розпорядниками 

бюджетних коштів на 

конкретну мету. 

Резервний фонд 

– не більше 1% 

обсягу видатків 

загального 

фонду місцевого 

бюджету. 

Податкові Неподаткові  Операції з капіталом Офіційні 

трансферти 

Доходи місцевих бюджетів 
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підприємств 

Місцеві податки і 

збори 
1140952,70 0,5 1441448,62 0,5 1434353,81 0,5 

Неподаткові 

надходження 
1909147,46 0,8 1344903,20 0,5 800838,14 0,3 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 

3,01 0,0 4455,00 0,0 - 0,0 

Разом доходів 
102327835,7

6 
41,0 

107684162,

41 
39,5 

114539549,5

7 
38,5 

Офіційні 

трансферти 

147422584,7

2 
59,0 

164681037,

53 
60,5 

183296590,6

3 
61,5 

Всього доходів 
249750420,4

8 
100,0 

272365199,

94 
100,0 

297836140,2

0 
100,0 

*Сформовано на основі офіційних даних про виконання міського бюджету м. 

Мукачева в 2011-2013 рр. 

 

З метою визначення динаміки обсягів податкових і неподаткових доходів, в 

таблиці 2 зображено обсяги цих надходжень до бюджету м. Мукачева у 2011-2013 рр. 

Таблиця 2 

Податкові і неподаткові доходи загального фонду бюджету 

м. Мукачева, 2011-2013 рр.* 

Доходи  Фактичні надходження,тис. грн. Зміна, +/- 

2011 2012 20

13 

2012

/2011 

20

13/2012 

Податкові 

надходження 

100418,

7 

1063

34,8 

11

3738,7 

5916

,1 

74

04,0 

Неподаткові 

надходження 
1909,1 

1344

,9 

80

0,8 

-

564,2 

-

544,1 

*Узагальнено на основі офіційних даних про виконання дохідної частини 

бюджету м. Мукачева в 2011-2013 рр. 

 

Варто зазначити, що надходження від податків і зборів є найбільш значними для 

місцевого бюджету, порівняно з неподатковими доходами. Слід відмітити тенденцію 

щодо абсолютного збільшення обсягів податкових доходів у 2012-2013 роках. 

Що ж стосується неподаткових надходжень, то вони характеризуються значним 

зменшенням в період 2012-2013 рр., що є досить негативною тенденцією. 

Загалом, податкові бюджетні надходження (до яких належать доходи від 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів) є базисом бюджетних доходів. Частка 

податкових надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів становить більше 50%. 

Неподаткові  доходи відіграють значно меншу роль у складі доходів місцевих 

бюджетів, ніж податкові. Загалом, питома вага надходжень від неподаткових доходів 

коливається в середньому від 10% до 30% [3]. 

З метою унаочнення, на рис. 3 зображено динаміку основних структурних 

складових податкових надходжень до бюджету м. Мукачева в 2011- 2013 рр. 
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Рис. 3. Динаміка надходжень податків і зборів до бюджету 

м. Мукачева в 2011-2013 рр. (тис. грн.) 

 

Протягом 2012-2013 рр. спостерігається зростання обсягів прибуткових 

податків. Що ж стосується місцевих податків і зборів, то для них характерним є 

зменшення абсолютних обсягів надходжень до бюджету – 1434,4 тис. грн. у 2013 р., 

порівняно з 1 441,4 тис. грн. у 2012 р. 

Надходження від зборів за спеціальне використання природних ресурсів у 2012 

році збільшилися, порівняно з 2011 роком на 815,5 тис. грн. і становили 10 255,8 тис. 

грн., а вже в 2013 році ці доходи характеризуються зменшенням, порівняно з 2012 

роком на 1 302,0 тис. грн. 

Зважаючи на те, що на сьогодні переважна частина доходів місцевих бюджетів 

формується за рахунок надходжень від загальнодержавних податків, зборів і 

обов'язкових платежів, більша частина яких перераховується до державного бюджету, а 

надходження від місцевих податків і зборів є незначними, то можна констатувати, що 

податкові надходження не виконують у повній мірі свою фіскальну функцію у процесі 

формування місцевих бюджетів.     

Що ж стосується неподаткових надходжень, було визначено, що їх частка в 

структурі доходів загального фонду місцевого бюджету в період 2011-2013 рр. є 

найменшою і характеризується зменшенням, як в 2012, так і в 2013 роках (див. табл. 1). 

З метою визначення причин, які вплинули на таку ситуацію, було проведено 

аналіз надходжень від неподаткових доходів до бюджету  м. Мукачева в 2011-2013 рр. 

В таблиці 3 зображено частку складових елементів неподаткових доходів до 

бюджету м. Мукачева в 2011-2013 рр. 

Таблиця 3 

Складові неподаткових доходів бюджету м. Мукачева, 2011-2013 рр., %* 

Неподаткові надходження 2011 2012 2013 

1. Доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
2,7 4,8 4,2 

2. Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної господарської 

діяльності 

91,8 51,9 66,2 

3. Інші неподаткові 

надходження 
5,5 43,3 29,6 
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*Узагальнено на основі офіційних даних про виконання дохідної частини 

бюджету м. Мукачева в 2011-2013 рр. 

 

Так, найбільшу частку в структурі неподаткових надходжень бюджету м. 

Мукачева займають адміністративні збори і платежі та доходи від некомерційної 

діяльності. Частка даних доходів в 2013 році становила 66,2%.  

Частка інших неподаткових надходжень у загальній структурі неподаткових 

надходжень становить 29,6%. Найменшою у структурі неподаткових доходів є частка 

доходів від власності та підприємницької діяльності – 4,2%. 

Іншим складовим елементом доходів місцевого бюджету є офіційні трансферти, 

частка яких у загальній структурі доходів бюджету м. Мукачева у 2011-2013 рр. є 

найбільшою, порівняно з іншими доходами (див. табл. 1). 

Залежно від цільового спрямування коштів, усі бюджетні трансферти 

поділяються на дві групи: поточні (дотації) – грошові допомоги, які одержують 

бюджети нижчих рівнів при нестачі доходних джерел. Тобто метою надання поточних 

трансфертів є збалансування цих бюджетів; капітальні (субвенції) – передбачають 

цільове використання одержаних коштів і тому безпосередньо впливають на структуру 

видатків бюджетів, які їх отримують. 

За допомогою рис. 4 можна побачити зростання надходжень офіційних 

трансфертів до загального фонду місцевого бюджету протягом 2011-2013 рр. Однак 

така ситуація не є позитивною і може свідчити про недостатній рівень автономності 

місцевих бюджетів та їх залежності від бюджетів вищого рівня. 
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80000
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Офіційні трансферти

 
Рис. 4. Динаміка надходжень офіційних трансфертів до загального фонду 

бюджету м. Мукачева, 2011-2013 рр., тис. грн. 

 

Варто зазначити, що серед основних фінансових джерел органів місцевого 

самоврядування важливе фіскальне значення для дохідної частини місцевих бюджетів 

відіграють доходи від операцій з капіталом, які за своєю суттю, є доходами, що 

мобілізуються неподатковим методом і належать до власних фінансових ресурсів 

органів місцевого самоврядування. 

З метою визначення зміни обсягів доходів від операцій з капіталом, в табл. 4 

зображено обсяги даних доходів по загальному та спеціальному фондах до бюджету м. 

Мукачева в 2011-2013 рр. 

Так, у 2012 р. спостерігається зростання доходів від операцій з капіталом, 

порівняно з 2011 роком, але вже в 2013 році дані надходження значно зменшилися і 

становили 1817,1 тис. грн. 
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Таблиця 4 

Обсяги доходів від операцій з капіталом бюджету м. Мукачева по загальному та 

спеціальному фондах, 2011-2013 рр.*, тис. грн. 

Доходи 2011 2012 2013 
Зміна, +/- 

2012/2011 2013/2012 

Доходи від операцій з капіталом: 
8715,9 

10446,

6 

1817,

1 
1730,7 -8629,5 

Надходження від продажу 

основного капіталу 
5670,1 5114,6 455,8 -555,5 -4658,8 

Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів 
3045,8 5331,9 

1361,

4 
2286,1 -3970,5 

*На основі офіційних даних про виконання дохідної частини бюджету м. 

Мукачева в 2011-2013 рр. 

 

Таким чином, проаналізувавши особливості формування доходів місцевих 

бюджетів на прикладі бюджету м. Мукачева за 2011-2013 рр., варто визначити якою ж 

є ситуація з використанням фінансових ресурсів органів місцевої влади. 

Адже, важливою складовою частиною бюджету будь-якого рівня, окрім його 

доходів – є його видатки. Саме видатки бюджету відіграють провідну роль у 

фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку суспільства.  

Відповідно до БКУ, видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на 

здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком 

коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до 

бюджету сум [1]. 

Оскільки місцеві органи самоврядування покликані вирішувати локальні 

проблеми, що безпосередньо пов’язані з виконанням суспільних функцій у формі 

надання соціальних послуг та сприяння підвищенню життєвого рівня населення, то 

склад і структура видатків місцевих бюджетів відображають соціальну спрямованість. 

Бюджетним кодексом України передбачено критерії розмежування видів 

видатків між місцевими бюджетами, що здійснюється з урахуванням критеріїв повноти 

надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача. Відповідно до цих 

критеріїв усі видатки поділяються на три групи. 

Перша група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які 

забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих 

державою. 

До видатків першої групи, які здійснюються з бюджетів сіл, селиш, міст 

районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, 

належать видатки на: органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного 

значення; освіту: дошкільну освіту; загальну середню освіту (школи-дитячі садки); 

первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу 

(дільничні лікарні, медичні амбулаторії); сільські, селищні та міські палаци культури, 

клуби та бібліотеки. 

Друга група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які 

забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для 

громадян України. 

До видатків другої групи належать видатки на такі заходи: державне управління; 

освіту: дошкільну освіту; загальну середню освіту (загальноосвітні навчальні заклади); 

охорону здоров’я; соціальний захист і соціальне забезпечення; державні програми 
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підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян; районні 

та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, 

жінок, сім’ї; державні культурно-освітні й театрально-видовищні програми (театри, 

бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання 

дітей); державні програми розвитку фізичної культури і спорту. 

Третя група – видатки на фінансування бюджетних установ і заходів, які 

забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій 

громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України. 

До видатків третьої групи, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки 

Крим і обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів, належать видатки на: державне управління; освіту; охорону здоров’я; 

соціальний захист і соціальне забезпечення; культуру і мистецтво; фізичну культуру і 

спорт [2]. 

Згідно з даним розподілом видатків, можна помітити їх спрямованість на 

соціальну сферу. Тобто значну частку в структурі видатків займають витрати на 

соціальний захист і соціальне забезпечення, а також на утримання об'єктів соціально - 

культурної сфери. Для фінансування цих цілей витрачається близько 70% загального 

обсягу коштів місцевих бюджетів України. 

З метою дослідження особливостей виконання видаткової частини місцевого 

бюджету необхідно, перш за все, проаналізувати структуру та динаміку видатків 

місцевого бюджету м. Мукачева в період 2011-2013 рр. 

За допомогою даних, зображених в табл. 5 можна побачити зміну обсягів 

видатків місцевого бюджету в розрізі загального та спеціального фондів протягом 

2011-2013 рр. 

Таблиця 5 

Обсяги видатків бюджету м. Мукачева по загальному та спеціальному 

фондах в 2011-2013 рр., тис. грн.* 

Видатки 2011 2012 2013 
Зміна, +/- 

2012/2011 2013/2012 

Загальний фонд 246144,6 277674,3 300647,4 31529,7 22973,1 

Спеціальний фонд 26217,2 37907,2 26429,6 11690,0 -11477,6 

Разом видатків 272361,8 315581,5 327077,0 43219,7 11525,5 

*Узагальнено на основі офіційних даних про виконання видаткової частини 

бюджету м. Мукачева в 2011-2013 рр. 

 

Аналізуючи дані табл. 5, можна побачити абсолютне збільшення обсягів 

видатків місцевого бюджету як в 2012, так і в 2013 роках, зокрема це стосується 

загального фонду, обсяги фінансування з якого зростали протягом аналізованого 

періоду. Що ж стосується видатків спеціального фонду, то в 2012 році даний показник 

зріс на 11690,0 тис. грн., порівняно з 2011 роком і становив 37907,2 тис. грн. Проте, 

вже в 2013 році даний показник значно зменшився, порівняно з попереднім періодом, і 

становив 26429,6 тис. грн. 

Для більш детального аналізу, в табл. 6 наведено дані про обсяги фінансування 

із загального фонду місцевого бюджету. 
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Таблиця 6 

Обсяги видатків функціонального призначення загального фонду бюджету 

м. Мукачево, 2011-2013 рр. 

Назва установи 
Фактичні видатки, тис. грн. Відхилення, +/- 

2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 

Органи управління 11240,0 10398,6 12984,6 -841,4 2586,0 

Освіта 82155,5 100805,1 109104,3 18649,6 8299,2 

Охорона здоров'я 58799,9 68610,4 63311,9 9810,5 -5298,5 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
73082,4 82951,3 97266,8 9868,9 14315,5 

УМГ 9973,1 3302,1 5055,2 -6671,0 1753,1 

Культура 6429,6 8320,1 8879,9 1890,5 559,8 

Фізкультура і спорт 1624,2 1537,4 1525,1 -86,8 -12,3 

Разом видатків 246144,6 277674,3 300647,4 31529,7 22973,1 

 

На рис. 5. зображена структура видатків місцевого бюджету за їх 

функціональними призначенням у 2013 році. 

22%

33%

3%

4%1%

37%

Органи управління

Освіта

Охорона здоров'я

Культура

Соцзахист

Фізкультура і спорт

 
Рис. 5. Структура видатків функціонального призначення бюджету 

м. Мукачево за 2013 рік 

 

На основі даних, зображених на рис. 6, можна побачити, що в 2013 році 

найбільша частка витрат місцевого бюджету була спрямована на фінансування освіти – 

37%, що на 0,7% більше, у порівнянні 2012 роком. 

Також значною є частка видатків на фінансування потреб, що стосуються 

соціального захисту населення, яка у 2013 році зросла і становила 33%, порівняно з 

29,9% у 2012 році.  

На утримання установ охорони здоров’я фактичні асигнування загального 

фонду у 2013 році використані в сумі 63311,9 тис. грн., що становить 22% загального 

обсягу видатків і є на 2,7% менше, порівняно з 2012 роком. 

Що ж стосується фінансування культури і спорту, то їх частки є найменшими і 

становлять 3 та 1% відповідно у 2013 році. 
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За допомогою рис. 6 можна простежити динаміку обсягів видатків 

функціонального призначення місцевого бюджету м. Мукачево протягом 2011-2013 рр. 
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300000
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Охорона здоров'я

Освіта
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Рис. 6. Динаміка обсягів видатків функціонального призначення бюджету      м. 

Мукачево, 2011-2013 рр. 

 

Таким чином, аналізуючи видаткову частину мукачівського бюджету можна 

зробити висновок, що у 2012 - 2013 роках спостерігається тенденція до збільшення 

обсягу видатків, що є свідченням стабільного виконання покладених на органи 

місцевої влади функцій.  

Висновки. Отже, місцеві бюджети – це система відносин з приводу формування 

та використання фінансових ресурсів, які призначені для реалізації завдань, що 

покладаються на органи місцевого самоврядування. Адже саме через місцеві бюджети 

складаються певні фінансові взаємовідносини органів самоврядування практично з 

усіма підприємствами, установами, що розташовані на їх території, і населенням даної 

території у зв’язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. 

Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових економічних і 

соціальних відносин можливий лише в тому разі, якщо воно матиме у своєму 

розпорядженні достатній обсяг фінансових ресурсів, якими зможе розпоряджатись у 

межах своїх повноважень. Досягнення даного ефекту можливе за умови вдосконалення 

механізму перерозподілу бюджетних коштів між різними ланками бюджетної системи, 

що стане основою самостійності та фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування, що в цілому є передумовою побудови демократичної держави. 
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АННОТАЦИЯ 

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА 

Статья посвящена изучению особенностей формирования финансовых ресурсов местных 

бюджетов и, соответственно, обеспечение за счет доходной базы надлежащего финансирования 

ведущих сфер жизни населения. Исследованы основные источники наполнения местных бюджетов, в 

частности за счет налоговых и неналоговых поступлений, доходов от операций с капиталом и за счет 

межбюджетных трансфертов. Проведен анализ динамики и структуры расходов функционального 

назначения местного бюджета. 

Ключевые слова: формирование местных бюджетов, налоговые и неналоговые поступления,  

трансферты,  доходы от операций с капиталом, расходы местных бюджетов. 

 

SUMMARY 

 

MECHANISM OF FORMING AND USE OF FINANCIAL RESOURCES OF LOCAL BUDGETS ON 

THE EXAMPLE OF BUDGET 

The article is devoted to the study of features of forming of financial resources of local budgets and, 

accordingly, providing due to the profitable base of the proper financing of leading spheres of life of population. 

The basic sources of filling of local budgets has been investigated, in particular due to tax and non-tax revenues, 

income from operations with a capital and due to interbudgetary transfers. The analysis of dynamics and 

structure of charges of the functional setting of local budget is conducted. 

Key words: forming of local budgets, tax and non-tax revenues, transfers, income from operations with 

a capital, charges of local budgets. 

 

 

 

УДК 334.012.64 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ГУДАЧОК Я. Ю. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті викладено матеріали проведеного аналізу функціонування підприємств малого бізнесу 

Закарпатської області. Окреслено основні проблеми, з якими стикаються підприємці, в умовах сучасної 

нестабільної політичної ситуації та фінансової кризи. Виявлено основні фактори, що стримують 

подальший розвиток малого підприємництва. Запропоновані заходи щодо державної політики у сфері 

малого підприємництва. 

Ключові слова: підприємництво, малі підприємства, криза, державна підтримка. 

 

Малий бізнес займає вагоме місце у соціально-економічному розвитку не тільки 

окремих регіонів, а й держави загалом. Темпи розвитку економіки країни та 

ефективність її функціонування визначається саме рівнем підприємницької активності. 

Виняткове місце серед суб’єктів підприємництва займають малі підприємства.  

У більшості країн світу частка суб’єктів малого та середнього підприємництва у 

загальній кількості суб’єктів підприємництва досягає 90-95%. Важливість розвитку 

малих підприємств підтверджується й тим, що у країнах з розвиненою економікою їх 

частка у ВВП складає майже 50%, а більше половини населення зайнятого у 

приватному секторі працює саме на малих підприємствах [1, с. 35]. 

Об’єкти та методи дослідження. Проблеми розвитку малих підприємств в 

останні роки є об’єктом ретельної уваги багатьох дослідників як в Україні, так і за її 

межами. Серед них потрібно відзначити О. Барановського, П. Буряка, З. Варналія, Л. 

Воробйову, Л. Воротіну, В. Герасимчука, Л. Донець, Є. Журавльова, А. Загороднього,  

І. Комарницького, О. Крайника, О. Кужель, О. Кузьміна, С. Реверчука, Л. Чікалову та 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

229 

інших. Проте, незважаючи на безсумнівну цінність їх наукових розробок, окремі 

проблеми дослідження, зокрема питання визначення регіональних особливостей 

розвитку малого бізнесу, розроблено не в достатньому обсязі. 

Постановка проблеми. Метою даного дослідження є аналіз розвитку малих 

підприємств Закарпатської області у нинішніх умовах господарювання, виявлення 

чинників, що негативно позначаються на їх функціонуванні, та окреслення заходів 

стимулювання їх розвитку. 

Результати та їх обговорення. На етапі становлення сучасної моделі 

економіки країни і її регіонів особлива роль відводиться малому бізнесу. Малі 

підприємства можуть виступити гарантом стабільності економіки та підвищення рівня 

життя її громадян і забезпечити швидке насичення ринку товарами і послугами, яких 

потребує населення.  

Особливого значення розвиток малого бізнесу набуває для регіонів з незначним 

виробничо-господарським потенціалом, яким є, до прикладу, Закарпатська область. 

Проведемо аналіз діяльності суб’єктів малого бізнесу в Закарпатській області. 

Звернемо увагу, в першу чергу, на питання кількісного росту суб’єктів малого 

підприємництва Закарпатської області (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість малих підприємств Закарпатської області за їх розмірами за 

видами економічної діяльності в 2012-2013 рр. * 
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2012 рік 2013 рік 
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Усього  5627 5322 94,6 6024 5741 95,3 107,9 

у тому числі        

сільське, лісове та рибне 

господарство 
1116 1090 97,7 1203 1178 97,9 108,1 

промисловість 834 673 80,7 936 783 83,7 116,3 

будівництво 440 429 97,5 445 436 98,0 101,6 

оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів 

і 

мотоциклів 

1303 1261 96,8 1377 1340 97,3 106,3 

транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 

269 247 91,8 288 267 92,7 108,1 

тимчасове розміщування й 

організація харчування 
259 250 96,5 246 242 98,4 96,8 

інформація та 

телекомунікації 
171 170 99,4 184 183 99,5 107,7 

фінансова та страхова 

діяльність 
33 31 93,9 32 31 96,9 100,0 

операції з нерухомим 

майном 
517 514 99,4 568 567 99,8 110,3 
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професійна, наукова та 

технічна діяльність 
326 323 99,1 355 352 99,2 108,9 

діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

213 204 95,8 222 210 94,6 102,9 

освіта 14 13 92,9 16 14 87,5 107,7 

охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

67 55 82,1 77 65 84,4 118,2 

мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок 
22 20 90,9 26 25 96,2 125,0 

надання інших видів 

послуг 
43 42 97,7 49 48 98,0 114,3 

* сформовано за даними Головного управління статистики в Закарпатській 

області [2] 

 

Згідно даних представлених у табл. 1 можна констатувати, що протягом 

аналізованого періоду кількість малих підприємств зросла (за винятком підприємств з 

тимчасового розміщування й організації харчування – їх кількість у 2013 році склала 

96,8% від аналогічного показника 2012 року). Найбільшого приросту сягнули 

підприємства мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (125,0%), охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги (118,2%), промисловості (116,3%) та операції з 

нерухомим майном (110,3%).  

Розподіл малих підприємств за основними видами економічної діяльності у 2013 

році виглядає наступним чином: оптова і роздрібна торгівля (22,9% від усіх 

підприємств області), сільське лісове і рибне господарство (19,9%), операції з 

нерухомим майном (9,4%), промисловість (15,5%). Найменше у даному секторі 

розвинуті сектор фінансової та страхової діяльності (0,5%), мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок (0,4%), а також освіта (0,3%). Це зумовлено як загальнодержавною 

ситуацією, так і особливостями регіону. 

Позитивним є те, що утворення малих підприємств відбувається не в результаті 

поділу чи реструктуризації діючих підприємств, а шляхом утворення абсолютно нової 

виробничої одиниці, де створюються нові робочі місця і виготовляються необхідні 

товари (послуги). Так, станом на 01.01.2014 р. на малих підприємствах було зайнято 

30101 особа (34,6% від всього зайнятих осіб), а обсяг реалізованої продукції склав 

5351029,6 тис. грн. (17,8% до загального обсягу реалізації відповідного виду 

діяльності). 

Разом з тим, однією з головних причин гальмування розвитку малого 

підприємництва в Закарпатті є важкий тягар оподаткування, що призводить до 

переходу багатьох суб’єктів малого бізнесу в тіньову економіку. Про це свідчить той 

факт, що неухильно зменшується частка діючих малих підприємств до кількості 

зареєстрованих. 

Наступна причина гальмування розвитку малого бізнесу – це відсутність 

належного нормативно-правового забезпечення його розвитку. Недостатньо 

врегульовані відносини суб’єктів підприємницької діяльності з органами влади і 

управління, відсутній законодавчий механізм державної фінансової підтримки малого 

підприємництва. 
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Також негативно впливає на розвиток малого бізнесу недостатність матеріально-

фінансових ресурсів, враховуючи нинішню ситуацію в країні, можна припустити, що 

ця проблема може загостритися. Багато малих підприємств не розпочали свою 

діяльність через відсутність достатньої суми стартового капіталу та власних 

виробничих площ.  

Недосконала система обліку та статистичної звітності малого підприємництва, 

обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, недоліки системи 

навчання та перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності – всі ці фактори 

негативно впливають на розвиток малого бізнесу як в Закарпатській області, так і в 

державі загалом. 

На розвиток малого бізнесу впливають і макроекономічні чинники, передусім 

такі: обмежений внутрішній попит та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку у 

зв’язку з зниженням реальних доходів населення; вкрай незначна інвестиційна 

активність, відсутність переливу коштів з фінансового в реальний сектор економіки, 

обмеженість кредитів. 

Разом з тим, малий бізнес в Україні має певні риси, які суттєво відрізняють його 

від підприємництва більшості зарубіжних країн, а саме: низький рівень технічної 

озброєності при значному інноваційному потенціалі; низький управлінський рівень, 

бракує знань, досвіду та культури ринкових відносин; прагнення до максимальної 

самостійності (більшість зарубіжних малих підприємств працює за умов франчайзинга, 

субпідряду тощо, а у нас це відсутнє); поєднання в межах одного малого підприємства 

декількох видів діяльності, неможливість в більшості випадків орієнтуватися на 

однопродуктову модель розвитку; відсутність системи самоорганізації та недостатня 

інфраструктура підтримки малого підприємництва; відсутність повної і вірогідної 

інформації про стан та кон’юнктуру ринку, низький рівень консультаційних послуг та 

спеціальних освітніх програм; практична відсутність державної фінансово-кредитної 

підтримки; недовіра західних партнерів та негативне психологічне ставлення населення 

до підприємців. 

До проблем, з якими доводиться зустрічатися підприємствам малого бізнесу, 

слід віднести високий рівень оподаткування, високий рівень корупції, складність та 

висока вартість отримання кредитів, недостатність інформаційного забезпечення, брак 

підприємницьких знань. 

До заходів, спрямованих на розвиток малого підприємництва на регіональному 

та місцевому рівнях, можна віднести такі [3]: 

- розроблення механізму часткового відшкодування з місцевих бюджетів 

відсотків за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації 

інвестиційних проектів; 

- формування регіональних баз даних щодо привабливих інвестиційних 

пропозицій у сфері малого бізнесу, розповсюдження відповідної інформації серед 

іноземних інвесторів; 

- забезпечення чіткого дотримання вимог законодавства, боротьба з проявами 

корупції в органах місцевої державної влади та управління; 

- розвиток місцевих електронних інформаційних ресурсів, спрямованих на 

популяризацію та рекламування інноваційних проектів малого підприємництва; 

- створення у регіонах баз даних, які будуть акумулювати (та систематизувати) 

інформацію щодо норм чинного законодавства України, інформаційно-аналітичні 

матеріали стосовно розвитку підприємництва регіону, цінової ситуації, регуляторної 

політики, послуг у сфері кредитування суб’єктів малого підприємництва; 

- надання допомоги у підготовці бізнес-планів та інвестиційних проектів малих 

підприємств, які планують здійснювати діяльність в інноваційній сфері; 
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- вжиття заходів щодо розвитку малого підприємництва у сільській місцевості, в 

тому числі «зеленого туризму»; 

- стимулювання проведення регіональних конкурсів (тендерів) щодо закупівлі 

товарів та надання послуг малими підприємствами за кошти державних та місцевих 

бюджетів, забезпечення участі підприємців у виконанні регіональних замовлень та 

інші. 

Серед факторів, що негативно впливають на розвиток малих підприємств, слід 

також відмітити зменшення купівельної спроможності українців та їх бажання 

переводити усі вільні гривні в інші, більш надійніші валюти. У таких умовах багато 

підприємців відчувають значну нестачу вільних обігових коштів, що в свою чергу, 

робить неможливим не лише подальший розвиток малих підприємств, а й їх існування. 

Таким чином, для того, щоб мале підприємництво змогло нормально 

функціонувати, сприяти покращенню умов та рівня життя населення та економічному 

зростанню не тільки Закарпатського регіону, а країни в цілому необхідно реалізувати 

наступні заходи: 

1. Для того, щоб залучити населення для здобуття знань, необхідних для 

започаткування та ведення власної справи та знизити рівень безробіття в регіоні 

необхідно удосконалити систему освітніх програм з питань підприємницької 

діяльності.  

2. Для впровадження ефективного механізму кредитно-гарантійної та фінансової 

підтримки малого бізнесу потрібно створити умови для розвитку мережі регіональних і 

місцевих фондів підтримки підприємництва. 

3. Шляхом залучення незахищених верств населення до підприємницької 

діяльності зменшити рівень безробіття, розробивши для цього механізм створення у 

регіонах бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів та консультаційних центрів. 

4. Запровадити проведення виставок і ярмарок продукції, виробленої суб’єктами 

малого бізнесу з метою стимулювання випуску конкурентоспроможної продукції. 

5. Покращити роботу «гарячої лінії» для підприємців у місцевих органах влади. 

Це допоможе співробітництву між суб’єктами малого бізнесу та органами виконавчої 

влади. 

6. Для того, щоб удосконалити систему державної підтримки малого 

підприємництва на основі використання зарубіжного досвіду, створити позитивний 

імідж представників українського малого підприємництва, встановити ділові контакти 

між суб’єктами малого підприємництва необхідно створювати можливості для 

розвитку міжнародного співробітництва у сфері малого підприємництва. 

7. Започаткувати проведення конкурсу серед структур підтримки бізнесу із 

розробки  проекту, направленого на подальший розвиток підприємництва в регіоні, а 

також забезпечити фінансування реалізації проекту-переможця. 

8. Сприяти реалізації проектів  міжнародної технічної допомоги, зокрема 

проекту «Інтернаціоналізація та сприяння діловим контактам МСП і структур 

підтримки бізнесу на прикордонних територіях – ІnterNet» 

9. Розповсюджувати інформацію про потенційні можливості малого 

підприємництва, сприяти пошуку ділових партнерів та збільшенню обсягів експорту 

продукції. Це дозволить підвищити ділову активність суб’єктів малого бізнесу, 

покращити міжнародний імідж вітчизняного малого бізнесу та збільшити експортний 

потенціал. 

10. Привести у відповідності з вітчизняною професійно-класифікаційною 

системою найменування робіт, посад, професій та функціональних обов’язків 

працівників, які використовуються у сфері малого підприємництва. 
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11. Узгодити потреби в обсягах і профілях підготовки робітників і фахівців 

(насамперед з числа молоді) в установах професійної освіти всіх рівнів виходячи з 

попиту на ті чи інші професії, які користуються популярністю на ринку праці в малому 

бізнесі. Тому що зараз наявність великої кількості безробітних з професіями, які не 

мають попиту на ринку праці, поєднується з дефіцитом на працівників багатьох 

професій та спеціальностей. 

Все це дасть змогу державі створити умови для вирішення ряду соціально-

економічних проблем та здійснити реальну підтримку малого підприємництва. 

Висновки. Малий бізнес є невід’ємною складовою ринкового господарства, що 

надає йому гнучкості, мобілізує фінансові та виробничі ресурси, прискорює темпи 

НТП, вирішує проблему зайнятості населення, а також формує економічно самостійний 

і стабільний середній клас. Тому всебічна підтримка малого підприємництва та 

побудова соціально орієнтованої економіки має стати головним вектором 

реформування економіки України, що сприятиме підвищенню рівня життя населення 

та укріпленню фінансового становища країни в цілому.  

На сучасному етапі дана сфера бізнесу характеризується порівняно низьким 

рівнем розвитку та нерівномірністю ділової активності по окремих районах. З метою 

активізації розвитку малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях 

доцільно вдосконалити механізм його кредитування, здійснити формування 

регіональних баз даних щодо привабливих інвестиційних пропозицій у сфері малого 

бізнесу, не допускати проявів корупції в органах державної влади та управління, 

покращити організаційне та інформаційне забезпечення реалізації проектів малого 

бізнесу та здійснити інші необхідні заходи. 

На основі проведеного аналізу можемо стверджувати, що економіка регіону 

суттєво залежить від розвитку суб’єктів малого бізнесу, хоча існують і проблеми, які 

вони не зможуть вирішити без державної підтримки. Тому важливим є створення в 

області ефективного механізму взаємодії між державою та малим бізнесом. Важливою 

складовою цього механізму має стати реалізація Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в Закарпатській області на 2015-2016 рр., метою якої є 

збереження вже досягнутого рівня та створення передумов для нарощення нового 

потенціалу, що поступово підноситиме цей сектор економіки у кількісному і якісному 

змісті до європейського та світового рівня, зробить його носієм ринкової економічної 

моделі на зразок високорозвинених країн [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАКАРПАТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В статье изложены материалы проведенного анализа функционирования предприятий малого 

бизнеса Закарпатской области. Определены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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предприниматели, в условиях современной нестабильной политической ситуации и финансового 

кризиса. Выявлены основные факторы, сдерживающие дальнейшее развитие малого 

предпринимательства. Предложено меры государственной политики в сфере малого 

предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, малые предприятия, кризис, государственная 

поддержка. 

 

SUMMARY 

 

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN TRANSCARPATHIAN 

REGION 

The article presents the materials of the analysis operation of small businesses Transcarpathian region. 

The main problems faced by entrepreneurs in today's unstable political situation and the financial crisis. The 

main factors hindering the further development of small business. The proposed measures on state policy in the 

sphere of small business. 

Key words: entrepreneurship, small business, crisis, government support. 

 

 

 

УДК 657 
 

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ 

ПОСЛУГ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 
 

ГОЛУБКА Я.В., КЕШЕЛЯ А.В.  
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто та систематизовано основні ознаки класифікації витрат на 

підприємствах сфери послуг землевпорядкування, зокрема  на  Державному підприємстві 

«Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

Ключові слова: витрати, витрати підприємства, землевпорядкування, землеустрій, 

класифікація витрат. 

 

Прибуток – це мета діяльності кожного підприємства. Він є  підсумком 

господарської діяльності підприємства та джерелом його життєдіяльності. Для 

отримання максимального прибутку, кожне підприємство повинно добиватися 

зменшення своїх  витрат. 

Будь-яке підприємство для  досягнення конкурентоспроможності, стабільності 

та успішного існування в сучасних ринкових умовах повинне переосмислити  підхід  

до  витрат,  як  важливого  економічного показника господарської діяльності. 

У науковій статті ми розглянемо особливості класифікації витрат на 

підприємствах сфери послуг землевпорядкування на прикладі ДП «Закарпатський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

Об’єкти та методи дослідження.  

Дослідженням поняття «витрат» займалися  вчені  різних  галузей  економічної  

науки,  зокрема  таких,  як: політекономія, мікроекономіка, менеджмент, економіка 

підприємства,  статистика,  а  також  бухгалтерський  облік. 

Дослідженням витрат займалися  наступні  науковці:  Безверхий  К.,  Бойко  Ж., 

Бондаренко  Т.,  Бутинець  Ф.,  Воробйов  Ю.,  Грінченко  А.,  Голов  С.,  Данілюк  М.,  

Дерій  В., Зонова  А.,  Ільченко  Л.,  Козак  В.,  Козаченко  Г.,  Кравчук  Ю.,  

Лозинський  Д., Мошковська  О.,  Свірко  С.,  Скляренко  В., Скрипник М., Сопко В., 

Столяр Л., Турило А., Філіп (Попович) Л., Хлапьонов Л., Цуцурук Л., Ясинська  А.  та 

ін. Однак, витратам підприємств сфери послуг землевпорядкування не приділялась 

особлива увага. 
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При дослідженні даної теми були застосовані наступні методи: метод  аналізу,  

синтезу,  індукції, дедукції, наукового  узагальнення,  групування  та систематизації. 

Постановка задачі.  

Метою  нашого  дослідження  є  розгляд  витрат та їх класифікації в  умовах  

діяльності  підприємств сфери землевпорядкування. 

Основні  завдання нашого дослідження:   

- ознайомлення з поняттям витрати підприємства сфери послуг землевпорядкування; 

- ознайомлення з видами витрат підприємства та особливістю їх класифікації. 

Результати та їх обговорення.   
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» визначає 

методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати 

підприємства та її розкриття у фінансовій звітності [7]. 

Витрати — зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства 

(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між 

власниками) [3].  

Витрати підприємства – це фінансова категорія, що характеризує в грошовій та 

матеріальній формах оцінку господарської діяльності (підготовка, організація й 

здійснення процесів виробництва та реалізації продукції, товарів), фінансової й 

соціальної діяльності [1]. 

Витрати підприємств — це сукупність усіх спожитих ресурсів на виробництво 

того чи іншого продукту. Багато науковців досліджували поняття витрати 

підприємства. Наприклад,  Козак В. вважає, що «витрати підприємства – одна з 

важливих категорій управлінського обліку та якісного оцінювання діяльності 

підприємства» [6, с. 129]. 

Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як 

засобу виробництва. 

ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

надає послуги сфери землевпорядкування, а семе – землеустрою. 

Землеустрій – сукупність соціально - економічних та екологічних заходів,   

спрямованих   на   регулювання  земельних відносин  та раціональну організацію 

території адміністративно-територіальних одиниць,  суб'єктів господарювання,  що 

здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних 

сил [5]. 

Землеустрій є головним інструментом держави, який покликаний забезпечити 

екологічно безпечне та економічно ефективне використання землі. Він виступає 

дійовим механізмом в організації землі як засобу виробництва і відповідною мірою 

регулює суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. 

Класифікація — система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами 

(групами тощо) відповідно до визначених ознак.  

Класифікація витрат - це групування витрат за певними ознаками. Класифікація 

допомагає глибше зрозуміти суть витрат, вивчити порядок їх формування і мету 

використання. 

Витрати підприємства можна класифікувати за різними ознаками.  

Ґрунтуючись на різноманітності підходів до визначення поняття «витрат» їх 

види залежать від форми вираження та цільового призначення. Отже, «витрати» мають 

різне спрямування, але найбільш загальним є такий поділ витрат (таб 1.): 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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Таблиця 1. 

Таб. 1. «Класифікація «витрат» за формою вираження та цільового призначення.» 

№ 

п/п 
Ознака Види 

1. Періодичність  виникнення 
- інвестиційні 

- поточні 

2. Періодичність  повторювання 
- циклічні 

- безперервні витрати 

3. Форма реалізації 
- натуральний 

- грошовий 

4. Сфера  діяльності 
- витрати  обігу 

- витрати виробництва чи собівартості 

5. 
Період  утворення  вартості  

продукції 

- в  певному  періоді 

- реальні  грошові  виплати 

 

Далі пропонуємо розглянути класифікацію витрат при наданні послуг (таб. 2). 

 

Таблиця 2. 

Таб. 2. «Класифікація витрат при наданні послуг» 

Ознака Елементи класифікації 

1. За видами 

продукції, робіт, 

послуг 

витрати на окремі вироби, типові представники виробів, групи 

однорідних виробів, напівфабрикати, одноразові замовлення 

тощо. 

2. За єдністю складу  

 

одноелементні  

комплексні. 

3. За видами витрат 

 

за економічними елементами 

за статтями калькуляції  

4. За способами 

перенесення вартості 

на продукцію 

прямі  

непрямі (які не можуть бути віднесені безпосередньо до певного 

об'єкта витрат економічно можливим шляхом). 

5. За календарними 

періодами: 

 

поточні — в яких періодичність менше місяця; 

довгострокові — пов'язані з виконанням довгострокового 

договору (контракту), який не планується завершити раніш ніж 

через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або 

отримання авансу (передоплати); 

одноразові — здійснюються один раз з періодичністю більше 

місяця. 

6. За доцільністю 

витрачання: 

продуктивні; 

непродуктивні. 

7. За визначенням 

відношення до 

собівартості: 

 

витрати на продукцію — прямі і загальновиробничі витрати 

(рахунки 23, 91), з них складається виробнича собівартість 

продукції (робіт, послуг); 

витрати періоду — витрати, які не включаються до виробничої 

собівартості і розглядаються як витрати того періоду, в якому 

вони були здійснені; це адміністративні витрати, витрати на збут 

та інші операційні витрати (рахунки 92, 93, 94). 
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Витрати в бухгалтерському обліку також групують за економічними елементами 

та статями калькулювання ( рис. 1.).  

 
Рис.1 «Класифікація витрат за економічними елементами та статтями 

калькулювання.» 

 

Крім вищенаведених класифікацій витрат на ДП «Закарпатський науково-дослідний 

та проектний інститут землеустрою»  витрати класифікують за відділами (рис. 2.).  

На підприємстві існує 9 (дев’ять) відділів кожен з яких для свого функціонування 

потребує певних витрат. Найбільше витрат потребують науково – виробничі підрозділи 

та грунтова лабораторія. Наприклад, при дослідженнях грунтів грунтовою 

лабораторією використовуються хімічні реактиви (сірчана кислота, соляна кислота, 

глюкоза, фенілатранілова кислота тощо), крім витрат на придбання цих рективів 

підприємство повинно оформити відповідну ліцензію, а також забезпечити їх 

зберігання у приміщенні, яке відповідає всім нормам та стандартам відповідно 

чинному законодавству, що в свою чергу потребує додаткових витрат. 
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Рис. 2. «Класифікація витрат підприємства за відділами». 

 

Класифікація витрат важлива при визначенні вартості продукції та відповідно 

при ціноутворенні. Велике значення класифікації витрат в управлінні ними і перш за 

все для здійснення калькуляції собівартості продукції для різних потреб управління. 

ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

виконує наступні види робіт: 

- землевпорядні (установлення (відновлення) меж землекористування, 

складання державного акта на право власності на землю, опис і погодження меж 

землекористування тощо ); 

- земле – оціночні (грошова оцінка земель населених пунктів, грошова оцінка 

земельних ділянок у населених пунктах,  оцінка земель області, 

внутрішньогосподарська оцінка тощо); 

- топоргафо – геодезичні (топографічна зйомка, аерофотогеодезичні 

вишукування, виготовлення фотопланів тощо  ); 

При визначенні ціни на вищеперераховані роботи ДП «Закарпатський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою»  керується методичною літературою 

землеустрою такою, як: 

- «Збірник  укрупнених  кошторисних  розцінок  на топографо-геодезичні  та 

картографічні  роботи» 2003 р.; 

- «Розміри оплати  земельно-кадастрових  робіт  та послуг» 2002 р.; 

- «Сборник цен на изыскательские работы для капитального                     

строительства» 1982 р.  

Згідно цієї методичної літератури складаються кошториси витрат на виконання 

певної роботи або надання послуги на підприємствах сфери послуг 

землевпорядкування. 

Виконання земельних  робіт  та   надання   послуг, вартість яких не встановлено 

в методичній літературі,  здійснюється за цінами, визначеними договорами. 

Наведені вище збірники  ураховують  усі  види  витрат  праці,  необхідних для 

виготовлення проектної  та  вишукувальної  продукції, та надання землевпорядних 

послуг: 
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- безпосереднє виготовлення продукції або надання послуги; 

- перевірку проектної   та  вишукувальної  документації  іншими фахівцями; 

- унесення доповнень та змін у документацію після її погодження з іншими 

організаціями і закладами; 

- виготовлення проектних  та  вишукувальних  документів  та  їх розмноження; 

- участь робітників,   які   виконують   вишукувальні   роботи,  

дослідження і лабораторні аналізи; 

- оплату праці  водіїв  транспортних  засобів  при виготовленні проектної та 

вишукувальної продукції; 

- безпосереднє керівництво роботами; 

- забезпечення виконання робіт. 

Обсяг витрат на виготовлення продукції та надання послуг ДП «Закарпатський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» регулюється законодавством. 

Вартість земельних робіт та послуг визначається на  основі  індексів  визначення 

кошторисної вартості проектних та вишукувальних  робіт  калькуляційним  

(поелементним)  методом   та  методом вартості людино-дня. 

Висновки. Отже, провівши дослідження, ми ознайомились з поняттям «витрат» 

і поняттям «витрат підприємства», розглянули основні їх класифікації. Ми зрозуміли, 

що «витрати» важливий елемент економічної системи, який потребує подальшого 

дослідження та розгляду, так як, на жаль,  на даний час не має цілісного визначення. 

Також звернули увагу на те, що класифікація витрат в сучасній економіці не має єдиної 

системи, тому є необхідним проводити подальші дослідження цієї теми для 

узагальнення існуючих класифікацій та знаходження найбільш правильної з них. 

Ознайомились з витратами ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою»  та розглянули групування його витрат за відділами, зрозуміли 

особливість виникнення витрат на даному підприємстві. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

В статье рассмотрены и систематизированы основные признаки классификации затрат на 

предприятиях сферы услуг землеустройств , в том числе на Государственном предприятии 

«Закарпатский научно -исследовательский и проектный институт землеустройства» . 

Ключевые слова : расходы, расходы предприятия , землеустройство , классификация расходов . 

 

SUMMARY 

 

FEATURES OF THE CLASSIFICATION OF COSTS  SERVICES LAND MANAGEMENT 

In the article the main features and systematized classification of costs , services land management, 

particularly at the State Enterprise "Carpathian Research and Design Institute of Land Management ." 

Key words : costs, enterprises , system of land use, land management , classification of costs . 

 

 

 

УДК 330.1 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 

«РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА» 
 

ПУЙО Г. І., ПАУЛИК А. Я. 
Мукачівський державний університет 

 

На сучасному етапі ефективність діяльності підприємства забезпечується переважно 

нарощуванням наявних ресурсів, впровадженням нових технологій, інноваційних змін. Ринкове 

середовище висуває нові вимоги до підвищення ефективності використання наявних ресурсів та 

напрямів розбудови і зміцнення ресурсного потенціалу, зниження затрат на виробництво, підвищення 

якості товарів. Розглянуто зміст поняття «ресурси підприємства», а також їх класифікацію. 

Доведено, що у сучасній економічні літературі досі не існує єдиної думки щодо визначення терміну 

«ресурси підприємства» та їх складу.  

Ключові слова: ресурси підприємства, товар, стратегічні ресурси, запаси, матеріальні ресурси, 

фінансові ресурси, трудові ресурси, інформаційні ресурси 
 

Постановка проблеми. Ресурси відіграють важливе значення в діяльності 

підприємств. Від якості ресурсів тa їх обсягів нa підприємстві залежить 

конкурентоспроможність його товaрів (послуг), можливість реaлізувaти нa ринку певну 

стрaтегію дій тa зaдовольнити ринковий попит. Дослідження дaної проблеми вимагає 

розгляду поняття «ресурси підприємствa».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню поняття «ресурси 

підприємствa» присвячені праці Д. Рікaрдо, Дж. Мілля, Т. Мaльтусa, Дж. Бaрні, Б. 

Вернерфельтa, Д. Tісa, Р. Грaнтa, П. Блaу, Р. Aбдеєвa, С. Фішерa, В. Гейця, Д. Тейлорa, 

С. Хaрічковa, Н. Aндрєєвої тa ін., проте відсутній єдиний вироблений підхід щодо його 

трактування.  

Мета статті (постановка завдання). Метою статті є: дослідження сутності 

поняття «ресурси підприємствa», виділення сукупності стрaтегічних ресурсів для 

підприємств тa розвиток їх клaсифікaції; визнaчення особливостей, якими володіють 

ресурси підприємства. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Ресурси відігрaють ключову роль в упрaвлінні підприємствaми. Нa жaль, у 

сучaсних умовaх господaрювaння підприємствa функціонують тa розвивaються в 

умовaх ресурсних обмежень, які є наслідком впливу як зовнішніх (нaприклaд, змінa 

зaконодaвчої бaзи, проблеми з постaчaнням товaрів, обмеження кaнaлів збуту товaрів, 

інфляційні процеси тощо), тaк і внутрішніх (нaприклaд, відсутність необхідної 
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торговельної площі, фінaнсових ресурсів для розвитку підприємствa, нестaбільності 

кількості товaрних зaпaсів тощо) чинників. 

Головним чинником, що визначає ефективність діяльності підприємства є 

упрaвління його ресурсaм. Ресурси нaдходять нa підприємство, використовуються для 

досягнення поставлених ним цілей тa визначають результат його діяльності (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Місце ресурсів в діяльності підприємством 
Кaтегорія «ресурс» (від фрaнцузького resourсe – зaсіб, зaпaс, джерело доходу) 

мaє універсaльний, міждисциплінaрний тa бaгaтоaспектний хaрaктер. Дaний термін 

зустрічaється в понятійному aпaрaті бaгaтьох гaлузей знaнь. Розглянемо, як визнaчaють 

поняття «ресурс» різні вчені - дослідники. 

За результатами проведеного дослідження, ми згрупували чотири підходи щодо 

тлумaчення поняття «ресурси підприємствa».  

Дослідники, які увійшли до першої групи (A. Н. Aзріліян [1, с. 894], A. Б. 

Борисов [5, С. 381 – 382], Г. Л. Вознюк, A. Г. Зaгородній [8, с. 783], В. Г. Золотогоров, 

В. Коноплицький, С. О. Микитюк [10, с. 84], Г. Філінa, Н. Ю. Швєдовa) схиляються до 

думки, що під поняттям «ресурси» необхідно розуміти зaпaси, цінності, можливості, їх 

джерелa.  

Дaний підхід, нa нaшу думку, є достaтньо повним. Зaпaси дійсно склaдaють не 

лише мaтеріaльну чaстину ресурсів, які зaбезпечують діяльність підприємствa. 

«Цінності» розширюють коло ресурсів немaтеріaльними склaдовими (нaприклaд, 

інформaція, ділові зв’язки тощо), aле в той же чaс звужують його згідно з критерієм 

цінності для підприємствa. 

Ресурси ж можуть містити немaтеріaльні склaдові, які нa дaний момент не є 

цінними для діяльності підприємствa, aле, з іншого боку, впливaють нa діяльність 

підприємствa як в теперішньому, тaк і в мaйбутньому (зaгaлом інформaційні кaнaли, 

ділові зв’язки тощо). 

Другa групa aвторів розглядaє ресурси підприємствa здебільшого в межaх 

виробничої системи. Тaк, Ю. П. Мaйдaневич тa В. П. Пaнтелєєвa розуміють під 

ресурсaми зaсоби виробництвa, тобто зaсоби прaці тa предмети прaці [9, с. 166 – 167], a 

Я. С. Лaрінa, С. В. Мочерний О. A., Устенко тa С. І. Юрій [11, с. 463] поняття ресурси 

визнaчaють як «основні елементи виробничого потенціaлу, які мaє в розпорядженні 

системa».  

Нa нaшу думку, нaдaвaти знaчення ресурсaм лише в межaх виробничої системи 

є не повністю обґрунтовaно з точки зору різних нaпрямів діяльності підприємств, 

оскільки остaнніми рокaми існує тенденція щодо поєднaння виробничої тa 

торговельної діяльності: виробничі підприємствa розпочинaють розвивaти влaсну 

торговельну діяльність з метою уникнення посередників і встановлення тісного 

контaкту з кінцевим споживaчем; торговельні підприємствa розпочинaють виробляти 

певні товaри у влaсних цехaх, aбо ж зaмовляти вироблення продукції під влaсним 

брендом. 

М. І. Бєляєв, І. Г. Бєрєжной, В. Н. Мaргєлов, Г. A. Петров, Дж. Блек, В. І. 

Семенов притримуються думки, що під ресурсaми розуміють сукупність мaтеріaльних, 

фінaнсових, енергетичних, технічних зaсобів тa робочої сили, тим сaмим обмежують 

сaме поняття ресурсів підприємствa тa визнaчaють скоріш різновиди ресурсів. 

Підприємство 

 Ресурси 

 

Результaт 
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У тлумaчному економічному словнику Дж. Блекa [4, с. 840] нaводиться 

нaступне визнaчення: «Ресурси – в це поняття включaється все, що сприяє економічній 

діяльності: природні ресурси (нaземні, копaлини, підводні); людські ресурси, включно 

здібності і квaліфікaцію; товaри виробничого признaчення, aбо вироблені людиною 

зaсоби виробництвa. Економіку можнa визнaчити як нaуку про aлокaцію ресурсів». 

І.І. Бочкaрьовa [6, с. 223], В.A. Биков, A.Н. Родніков, М. Стaнек, К. Кєл’ян 

стверджують, що ресурси – це aктиви підприємствa, що зaгaлом є прaвильною думкою, 

ввaжaючи aктивaми підприємствa мaйно в його мaтеріaльній і немaтеріaльній формaх. 

Aктиви ж у бухгaлтерському обліку мaють свою вaртість. У той чaс як деякі ресурси 

підприємствa можуть не мaти вaртості тa цінності нa дaний момент для підприємствa, 

aле існують і можуть бути врaховaні при побудові стрaтегії підприємствa. 

Родніков A.Н. пропонує нaступне тлумaчення терміну: «Ресурс – встaновлений 

термін служби технічного пристрою, після зaкінчення якого воно підлягaє ремонту aбо 

списaнню». У цьому ж словнику зустрічaємо тaке визнaчення: «Ресурси – елементи 

економічної системи, що використовуються в процесі виробничого споживaння aбо 

фaктори виробництвa: прaця (робітників, інженерів, оргaнізaторів виробництвa), земля 

(зaпaси корисних копaлин, лісу), кaпітaлу (будівлі тa споруди, технологічне 

облaднaння, трaнспортні зaсоби). Терміном «ресурси» познaчaється тaкож продукція тa 

послуги невиробничого хaрaктеру, признaчені для особистого споживaння».  

Тaким чином, можнa побaчити знaчення числa, в якому вживaється 

досліджувaне поняття. Для економічної нaуки хaрaктерне зaстосувaння словa 

«ресурси» у множині, в той чaс як «ресурс» в однині вживaється як технічнa 

хaрaктеристикa будь-якого об’єктa. 

Ефективне формувaння тa використaння ресурсів підприємством знaчно впливaє 

нa формувaння конкурентних перевaг, що нaдaє певної ексклюзивності підприємству. 

Нa створення ексклюзивності підприємствa спрямовaний ресурсний підхід, який нaбув 

популярності в 1990-х рокaх у світовій нaуці тa прaктиці упрaвління. Почaтком дaного 

підходу прийнято ввaжaти прaцю Б. Вернерфельтa «Ресурснa теорія фірми» [3, с. 70]. 

Згідно з дaним підходом зaпорукою результaтивного тa ефективного функціонувaння 

будь-якого підприємствa є розвиток влaсної унікaльності, ефективне використaння 

відмінностей між влaсним підприємством тa конкурентaми. У теорії конкурентних 

перевaг існує чимaло підходів до їх визнaчення, знaчення тa джерел формувaння. Aле 

тaким підходом, який нaйширше розкривaє знaчення тa вaжливість формувaння 

ексклюзивності підприємствa, зaсновaної нa внутрішніх перевaгaх, є сaме ресурсний 

підхід. Ідеї дaного підходу підтвердилися дослідженнями консaлтингової компaнії 

Aссenture, які покaзaли, що розвиток підприємств усе менше зaлежить від зовнішнього 

середовищa, aле більше – від ефективності використaння внутрішніх ресурсів 

підприємствa [2, с. 93]. У тaбл. 1 представлено етaпи еволюції ресурсного підходу в 

упрaвлінні підприємствaми. 

Тaблиця 1 

Еволюція ідей ресурсного підходу в управлінні підприємством 

Етaп Дослідники 

І – виявлення ролі ресурсів як фaкторів виробництвa 

тa джерелa кaпітaлу й ренти 

Д. Рікaрдо, Дж. Мілль, Т. 

Мaльтус,  Й. Шумпетер, К. 

Мaркс, Ж. Сей 

ІІ – формувaння ресурсного підходу (ресурсно 

орієнтовaної теорії) у межaх теорії фірми. Ресурси – 

фaктор конкурентоспроможності 

Е. Пенроуз, Д. Річaрдсон., Дж. 

Бaрні, Б. Вернерфельт, Б. 

Лоусбі,   

Р. Рaмельт, Д. Tіс, Н. Фосс 
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ІІІ – розвиток ресурсного підходу й формувaння 

основних понять в упрaвлінні. Ресурси – джерело 

здaтності оргaнізaції 

Р. Грaнт, Г. Хaмел, К. 

Прaхaлaд, Д. Колліз, С. 

Монтгомері, Д. Tіс,  

ІV – зaстосувaння ресурсного підходу в 

політологічних і соціологічних дослідженнях. 

Ресурси – джерело влaди тa фaктор соціaльної 

стрaтифікaції 

П. Блaу, П. Бурдье, Е. 

Соренсен, М. Кaстельс, Т. 

Бентон, І. Смородін, Н. 

Тихоновa, Т. Зaслaвськa, В. 

Рaдaєв 

V – модернізaція економічних зaсaд ресурсного 

підходу під впливом зaгaльносвітових 

трaнсформaційних процесів 

A. Урсул, Р. Aбдеєв, І. 

Юзвішін, О. Скaленко 

VІ – формувaння тa трaнсформaція ресурсів в умовaх 

зaбезпечення економічної безпеки підприємствa 

П. Сaмуельсон, Дж. Хікс, Т. 

Тевес, С. Фішер, М. Фрідмaн, 

Л. Лендлер, В. Щелкунов, О. 

Aреф’євa, В. Геєць 

VІІ – формувaння, використaння тa зберігaння 

ресурсів з aкцентувaнням увaги нa екологічній 

безпеці 

Д. Вaльтер, Д. Тейлор, Дж. 

Елкінгтон, Р. Ісaaк, О. 

Прокопенко, A. Сaдеков, О. 

Попов, С. Хaрічков, Н. 

Aндрєєвa 

 

Швидкий розвиток економічної теорії тa зовнішнього середовищa, в якому діє 

підприємство, спонукaють до переосмислення поняття «ресурси підприємствa». 

Врaховуючи швидкість розвитку економічної думки, спробуємо визнaчити поняття 

«ресурси підприємствa», яке б не обмежувaло його смислове нaвaнтaження.  

Охaрaктеризуємо ресурси підприємствa, підтримуючи думку вчених (A. Н. 

Aзріліян, A. Б. Борисов, Г. Л. Вознюк, A. Г. Зaгородній тa ін.), як джерело зaбезпечення 

протікaння всіх процесів нa підприємстві під чaс здійснення діяльності. Фaктично 

ресурси мaють першочергове знaчення для діяльності підприємствa, оскільки є тією 

основою, нa якій будуються здaтності тa можливості розвитку підприємствa тa 

отримaння, як кінцевого результaту, збільшення ринкової вaртості, соціaльної цінності 

підприємствa. Від склaдових ресурсів тa їх влaстивостей зaлежить результaтивність тa 

ефективність здійснення підприємством своєї діяльності. 

У сучaсній укрaїнській енциклопедії ресурси розглядaють як цінності, зaсоби, 

можливості, грошові зaсоби, джерелa зaсобів доходів [7, с. 71], і які є фaктором 

внутрішніх резервів економічного розвитку оргaнізaції зa умови їх ефективного 

використaння, що дозволяє зaбезпечити не тільки потреби оргaнізaції, aле й потреби 

суспільствa. 

Тaким чином, можнa стверджувaти про необхідність подaльшого дослідження 

змісту поняття «ресурси підприємствa», тaк як єдиної думки не існує. Дaне поняття 

змінюється з розвитком економіки тa нaуково-технічного прогресу. Тaк, розглядaючи 

клaсифікaцію ресурсів, крім природних, мaтеріaльних, трудових тa фінaнсових також 

виділяють -немaтеріaльні, інформaційні тa чaсові ресурси підприємства [13, с.571]. 

Розглянемо вищезгaдaні ресурси: 

 природні – принципово придaтні для зaстосувaння у виробництві природні 

сили і речовини, серед яких розрізняють «невичерпні» і «вичерпні» (a в остaнніх – 

«поновлювaні» і «непоновлювaні»); 

 мaтеріaльні – всі створені людиною «рукотворні» зaсоби виробництвa, (які, 

тaким чином, сaмі є результaтом виробництвa); 
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 немaтеріaльні ресурси – це чaстинa потенціaлу підприємствa, якa дaє 

економічну вигоду протягом тривaлого періоду тa мaє немaтеріaльну основу отримaння 

доходів, до яких нaлежaть об’єкти промислової тa інтелектуaльної влaсності, a тaкож 

інші ресурси немaтеріaльного походження; 

 трудові – нaселення в прaцездaтному віці, яке в «ресурсному» aспекті 

зaзвичaй оцінюють зa трьомa пaрaметрaми: соціaльно-демогрaфічному, професійно-

квaліфікaційному тa культурно-освітньому; 

 фінaнсові – це кошти, які формуються в рaзі утворення підприємствa і 

поповнюються в результaті господaрської діяльності зa рaхунок продaжу продукції, 

виконaння робіт і нaдaння послуг, a тaкож шляхом зaлучення зовнішніх джерел 

фінaнсувaння; 

 інформaційні ресурси – це сукупність внутрішньої і зовнішньої інформaції, 

якa необхіднa керівництву підприємствa, a тaкож усім його службaм і підрозділaм для 

досягнення постaвленої мети й очікувaних результaтів. Вонa мaє ряд специфічних 

влaстивостей: не втрaчaється в процесі використaння, розширення її споживaння 

прaктично не мaє обмеження; вонa мaє високу ресурсозберігaючу здaтність. Тaким 

чином, інформaція фaктично визнaється елементом виробництвa і є невід’ємною 

склaдовою чaстиною економічного потенціaлу підприємствa. 

Сьогодні особливим ресурсом для будь-якого суб’єктa господaрської діяльності 

є чaс. Чaсові ресурси являють собою фонд чaсу, який використовує системa aбо 

підсистемa підприємствa для реaлізaції мети, зaрaди якої вонa існує. Чaс, як ресурс 

підприємствa, відігрaє вaжливу роль в оргaнізaції діяльності підприємствa тa може 

виступaти у якості конкурентної перевaги.У нaуковій літерaтурі все чaстіше поняття 

«ресурс» зaмінюють поняттям «потенціaл». Aнaліз сучaсних уявлень про потенціaл 

дозволяє виділити три нaпрями. Предстaвники першого (Д. Черников, С. Бєловa, 

С. Фігурнов тa ін.) стверджують, що потенціaл – це сукупність необхідних для 

функціонувaння aбо розвитку системи різних видів ресурсів. 

Aкaдемік Л.І. Aбaлкін зaзнaчaє, що поняття «потенціaл» і «ресурс» не потрібно 

протистaвляти. Потенціaл (економічний, підприємницький, виробничий) – це 

«узaгaльненa, збірнa хaрaктеристикa ресурсів», прив’язaнa до місця тa чaсу. У 

літерaтурі трaктувaння поняття «потенціaл» як певної сукупності ресурсів, здебільшого 

економічних, безпосередньо пов’язaних із функціонувaнням виробництвa тa 

прискоренням нaуково-технічного прогресу, знaходить все більше прихильників. Тaк, 

В.М. Aрхaнгельський [4, с. 6] під потенціaлом розуміє зaсоби, зaпaси, джерелa, які є в 

нaявності і можуть бути мобілізовaні для досягнення певної мети aбо при розв’язaнні 

певної зaдaчі. 

Учені третього нaпряму розглядaють потенціaл як здaтність комплексу ресурсів 

економічної системи виконувaти постaвлені перед нею зaвдaння. Потенціaл, нa їх 

думку, – це цілісне уявлення про єдність структури і функції об’єктa, вияв їх 

взaємозв’язку. Нa цій підстaві робиться висновок про сукупні можливості колективу 

виконувaти певні зaвдaння – чим вдaліше склaлaся структурa об’єктa і чим більшу 

відповідaльність мaють один перед одним його структурні тa функціонaльні елементи, 

тим вищим буде потенціaл, тим вище буде і ефективність дaного об’єктa [14, с. 261]. 

Тaким чином під поняттям «потенціaл» розуміють певний нaбір ресурсів, який в 

сукупній взaємодії дaє синергетичний результaт. Отже, воно ширше ніж поняття 

«ресурс». 

Ресурси підприємства є стрaтегічно цінними і мaють наступні влaстивості [13, с. 

583]: 
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1) Гнучкість використaння. Необхідно врaховувaти, що при зростaнні кількості 

специфічних для підприємствa ресурсів виникaє зaгрозa втрaти гнучкості їх 

використaння. Це потребує постійного контролю за співвідношенням між нaявними 

ресурсaми, потенційними ресурсaми для нaявності aльтернaтив розвитку підприємствa 

тa можливою втрaтою гнучкості. 

2) Обмеженість ресурсів. Нaявність ресурсів при прийнятті плaнових рішень є 

основним покaзником потенціaлу підприємствa. Тaким чином, плaнові розрaхунки 

пов’язaні з нaявністю ресурсів, їх стaном aбо можливістю використaння нa певний 

момент чaсу. У цьому випaдку ресурси є обмежуючим фaктором, оскільки ресурси, 

якими володіє підприємство, є кількісно обмеженими. 

3) Незaмінність ресурсів. Не зaлежить від підприємствa, aле мaє велике 

знaчення для цінності ресурсу чи існує небезпекa його зaміни. При незнaчних 

імітaційних бaр’єрaх існує можливість створення aнaлогічного ресурсу. Високі бaр’єри 

змушують використовувaти aльтернaтивні форми розробок, при яких рівноцінний 

спектр послуг можнa зaбезпечити лише зa допомогою зовсім інших aбо по-іншому 

скомпоновaних ресурсів. 

4) Ефективність ресурсів. Стрaтегічною релевaнтністю володіють лише ті 

ресурси, які сприяють створенню вaртості нa ринку збуту. Природно, що якщо 

споживaч готовий оплaчувaти додaткову вигоду від використовувaного ресурсу, можнa 

зaбезпечити успіх і тим сaмим aмортизaцію вклaденого в ресурс кaпітaлу. Після 

ідентифікaції нa підприємстві релевaнтних конкурентних ресурсів слід конкретизувaти 

передумови, що зaбезпечують довгостроковий успіх від їх використaння. 

З метою результaтивної тa ефективної діяльності підприємствa необхідно 

забезпечити дотримання формування наступних критеріїв: 

 доступність ресурсів; 

 достaтність ресурсів; 

 дешевизну ресурсів. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження можнa стверджувaти про 

необхідність подaльшого дослідження змісту поняття «ресурси підприємствa», тaк як 

єдиного підходу щодо його трактування не існує. Це обумовлене станом розвитку 

економіки тa нaуково-технічного прогресу. Нa нашу думку, найбільш повно відображає 

зміст досліджуваного поняття визнaчення вчених A.Н. Aзріліяна, A. Б. Борисова, Г. Л. 

Вознюка, A. Г. Зaгороднього тa ін., які визнaчили ресурси підприємствa як джерело 

зaбезпечення протікaння всіх процесів нa підприємстві під чaс здійснення діяльності.  

У нaуковій літерaтурі немaє однознaчної думки і щодо структури ресурсів. Нa 

нaш погляд, доцільно виокремлювaти в склaді ресурсного потенціaлу мaтеріaльні, 

немaтеріaльні, трудові, фінaнсові, інформaційні та часові ресурси підприємствa. Тому 

предметом подальших наших досліджень буде розгляд формування та використання 

ресурсів підприємства для визначення поняття ―ресурси підприємства‖. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

«РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
На современном этапе эффективность деятельности предприятия обеспечивается 

преимущественно наращиванием имеющихся ресурсов, внедрением новых технологий, инновационных 

изменений. Рыночная среда выдвигает новые требования к повышению эффективности использования 

имеющихся ресурсов и направлений развития и укрепления ресурсного потенциала, снижение затрат на 

производство, повышение качества товаров. Рассмотрены содержание понятия «ресурсы 

предприятия», а также их классификацию. Доказано, что в современной экономические литературе до 

сих пор не существует единого мнения относительно определения термина «ресурсы предприятия» и 

их состава. 

Ключевые слова: ресурсы предприятия, товар, стратегические ресурсы, запасы, 

материальные ресурсы, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, информационные ресурсы 

 

SUMMARY 

 

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING ESSENCE OF THE CONCEPT "ENTERPRISE 

RESOURCE PLANNING" 

At present the effectiveness of the company provided mainly build-up of available resources, the 

introduction of new technologies, innovative changes. Marketplace puts forward new requirements for the 

efficient use of available resources and areas of development and consolidation of resources, reduce production 

costs, improve the quality of products. The content of the concept of "enterprise resources" and their 

classification. It is proved that in modern economic literature there is still no consensus on the definition of 

"enterprise resources" and their composition. 

Key words: resources company, product, strategic resources, supplies, material resources, financial 

resources, human resources, information resources. 
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УДК 338.484.2 
 

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕКРЕАЦІЙНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

КАМПОВ Н.С., КАСИНЕЦЬ О.В., МЕДВІДЬ Л.І. 
Мукачівський державний університет 

 

В статті розглянуто актуальні питання туристично-рекреаційного природокористування, 

проаналізовано еколого-економічні та соціально-економічні показники ефективності розвитку 

територіально-рекреаційної системи, визначено механізми платного природокористування на прикладі 

цінової політики відвідування та послуг НПП «Синевир». 

Ключові слова: природокористування, туристично-рекреаційне природокористування, 

природоохоронні території, економічна оцінка рекреаційних ресурсів, платне природокористування, 

різнорежимне туристично-рекреаційне використання території.  
 

Темпи розвитку туристично-рекреаційної сфери прямо залежать від специфіки 

та особливостей рекреаційного природокористування. Природні ресурси є складовими 

цілісних екосистем, що особливо піддаються антропогенному впливу у процесі їх 

освоєння та використання. В результаті цього відбувається все більш відчутне 

забруднення атмосфери, ґрунту, водних ресурсів, завдається шкода рослинному і 

тваринному світу, погіршується гідрогеологічна ситуація. Природне середовище 

піддається такому інтенсивному забрудненню і антропогенним навантаженням, які вже 

привели до зміни якості рекреаційно-лікувальних ресурсів і можуть привести до їх 

повної деградації. В умовах, що створилися, цінні рекреаційні властивості території 

можуть втратити своє значення. Саме це визначає актуальність формування належного 

регуляторного середовища, яке б забезпечувало відповідність обсягів використання 

рекреаційних природних благ можливостям їх відновлення, а також створювало умови 

для отримання суспільно корисного ефекту від його освоєння. 

Створюючи оптимальний режим використання рекреаційних ресурсів та 

навколишнього природного середовища необхідно сформувати ефективні 

організаційно-економічні і фінансові доктрини цілеспрямованого впливу на 

природокористувачів,  заздалегідь визначивши завдання та орієнтири такого впливу. 

Експлуатація природних ресурсів при здійсненні рекреаційної діяльності зумовлює 

необхідність застосування до неї загальноприйнятих методик економічного 

регулювання, враховуючи особливості та специфіку рекреаційного господарювання. 

При цьому під економічним регулюванням треба розуміти сукупність важелів, 

стимулів та інструментів, які будучи вагомими важелями цілісних економічних 

механізмів впливатимуть на суб’єктів туристично-рекреаційної діяльності. 

Тематика дослідження є актуальною та важливою, адже стосується проблем 

економічного регулювання процесів збалансованого рекреаційного 

природокористування, що потребує вжиття необхідних заходів у межах створення та 

реалізації системи дій правового, управлінського, адміністративного та економічного 

характеру. Такі дії повинні бути спрямовані на оптимізацію процесів рекреаційного та 

господарського освоєння природних ресурсів з метою досягнення збалансованого 

розвитку рекреаційних територій. 

Об’єкти та методи дослідження.  

Для проведення дослідження нами було вивчено методи та методологічні 

підходи для вирішення поставленого завдання до об’єкту дослідження.  

Об’єктом дослідження даної публікації є платне природокористування як один 

із механізмів забезпечення раціонального природокористування, а предметом 

дослідження НПП «Синевир». 
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Дослідження ґрунтується на використанні основних положень системного 

підходу, структурно-логічного аналізу, методу порівняльного аналізу.  

В умовах загострення правових, адміністративних, екологічних та економічних 

суперечностей, поширення тенденцій екстенсивного розвитку економіки проблема 

раціонального природокористування завжди була у центрі уваги науковців. Вона стала 

предметом дослідження в роботах В. Булавко, В. Жученко, В. Калитюк, К. Ткаченко, Л. 

Богуш, Л. Черчик, М. Долішнього, М. Нудельмана, Н. Фоменко, О. Бейдик, О. Спориш, 

Я. Дідик. Формуванню економічних стратегій сталого розвитку територій приділяється 

велика увага в наукових працях Б. Матолич, В. Гетьмана, В. Євдокименко, В. Полюга, 

І. Колодійчука, М. Габрель, М. Копач, О. Гулич, П. Грицишин, П. Доброї, С. Генсірук 

та інших. 

Однак попри високий інтерес фахівців до проблем рекреаційного 

природокористування в цілому сьогодні не вирішеною залишається низка питань, що 

стосуються досягнення адекватності процесів господарського освоєння рекреаційних 

ресурсів навколишнього природного середовища їхнім економічним і вартісним 

характеристикам. Тобто йдеться про необхідність створення своєрідного балансу між 

еколого-економічним потенціалом природних екосистем рекреаційного спрямування та 

результатами їхнього використання у контексті досягнення якісного суспільного 

ефекту. Нерозв'язаність вказаних проблем визначила мету й основні завдання 

дослідження. 

Постановка задачі. Основними завданнями дослідження є розробка 

організаційно-економічного механізму впливу на природокористувачів з метою 

досягнення ефективного природокористування. 

Результати та їх обговорення. Рекреаційне природокористування є складовою 

частиною загальної системи природокористування, яка заснована на врахуванні 

соціально-економічних та екологічних законів. Створення оптимального режиму 

використання ресурсів навколишнього природного середовища вимагає формування та 

реалізацію ефективних організаційно-економічних і фінансових доктрин 

цілеспрямованого впливу на природокористувачів з метою досягнення заздалегідь 

визначених завдань та орієнтирів. 

Управління виробничими впливами на природні комплекси й рекреаційні 

ресурси передбачає вдосконалення та впровадження сучасних безвідходних технологій, 

оцінку та охорону природних рекреаційних ресурсів, раціональне територіальне 

планування, впровадження системи реального платного природокористування. 

Рекреаційне природокористування має три основні функції (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Функції рекреаційного природокористування 

 

Соціальна функція рекреаційного природокористування - це задоволення 

специфічних потреб населення у відпочинку, оздоровленні, спілкуванні з природою, 

що сприяє зміцненню фізичного і розумового здоров'я суспільства. 

Функції рекреаційного 

природокористування 

Соціальна Економічна Природоохоронна 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

249 

Економічна функція полягає, головним чином, у відновленні робочої сили. 

Завдяки рекреації підвищується працездатність, збільшується фонд робочого часу, що 

сприяє зростанню продуктивності праці. До економічної функції належать також 

розширення сфери застосування праці та прискорений розвиток соціальної й 

виробничої інфраструктури на територіях інтенсивного рекреаційного 

природокористування.  

Результат рекреаційного використання природних ресурсів – оздоровчий ефект, 

що виявляється в підвищенні працездатності, зниженні захворюваності, смертності, 

інших соціальних показниках, тобто якщо в сільськогосподарському і інших видах 

використання ресурсів ми отримуємо економічний ефект безпосередньо у сфері їх 

застосування, то в рекреаційному використанні соціальний ефект перетворюється на 

економічний в інших сферах (досягнуте підвищення працездатності збільшує 

продуктивність праці, скорочується час хвороб, знижуються витрати охорони здоров'я і 

ін.). Складність збору інформації, пов'язана з віддаленістю результатів оздоровлення 

від місця його отримання (як у часі, так і територіально), відсутність чітких методик 

визначення економічного ефекту від оздоровлення не дозволяють достовірно 

визначити економічну ефективність природних ресурсів в рекреаційному використанні.  

Для економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів необхідно розробити 

оціночні показники соціальної цінності, що відображають можливості ресурсів 

задовольняти потреби населення в санаторно-курортному лікуванні, відпочинку і 

туризмі, соціально-економічний ефект рекреаційного природокористування, а також 

ефективність освоєння природних ресурсів в різних сферах використання. Останнє має 

важливе значення для вибору оптимального варіанту природокористування.  

Природоохоронна функція полягає в попередженні деградації природних 

рекреаційних комплексів під впливом антропогенної діяльності, в тому числі й 

рекреаційної. 

Серед механізмів охорони оточуючого середовища важливе місце належить 

планово-економічному, який передбачає вибір оптимального варіанту з усіх можливих 

варіантів багатоцільового природокористування та механізму платного 

природокористування, в основі якого лежить принцип компенсування втрат при 

природокористуванні (Рис. 1.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Механізми охорони природи 
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Проблемою їх використання залишається відсутність надійних вартісних оцінок 

природних ресурсів, особливо тих, що використовуються для нематеріального, зокрема 

й рекреаційного природокористування. 

Оцінка території для організації рекреаційної діяльності є комплексною, що 

випливає з множини чинників, що детермінують ступінь придатності природних 

комплексів для певного виду освоєння, й інтегральною за змістом, оскільки повинна 

враховувати сукупність вимог двох суб’єктів рекреаційного природокористування – 

рекреантів й рекреаторів (організаторів відпочинку).  

Процедура оцінки передбачає вирішення двох блоків завдань – визначення 

психофізіологічної (тобто сприятливості для самої функції відпочинку) і технологічної 

(сприятливості для освоєння території) комфортності природних комплексів та їх 

стійкості до рекреаційних впливів. При вирішенні першого блоку завдань виникають 

труднощі з визначенням «внеску» кожного з природних чинників у створенні 

комфортності. 

Економіко-рекреаційна оцінка території інтегральна, охоплює систему оцінок: 

залежно від мети: загальна – стосується всіх можливих видів рекреаційного освоєння; 

спеціальна – належить окремому виду рекреаційної діяльності [1]. Результати 

економічної оцінки природних ресурсів можуть бути використані як базові рівні 

еколого-економічних і соціально-економічних показників ефективності розвитку 

територіально-організаційної системи. Ці показники розглядаються як наслідок: 

- системного аналізу результативності функціонування різноманітних видів 

рекреаційних об’єктів (санаторно-курортне лікування, відпочинок і туризм) та 

об’єктивної соціально-економічної оцінки рівня ефективності використання різних за 

якістю природних ресурсів; 

- створення різноманітних сценаріїв і вибір оптимальних варіантів освоєння 

лісових, земельних площ для розміщення виробництві об’єктів невиробничої сфери, у 

тому числі рекреаційних зон; 

- удосконалення механізму інвестицій для визначення шляхів і напрямків 

найдоцільнішого комплексного використання ресурсів за цільовим призначенням [2]. 

Складність оціночних робіт зумовлюється особливістю рекреаційного 

природокористування. Рекреаційна діяльність пов’язана з використанням кількох 

природних чинників. Так, для облаштування гірськолижного курорту важливо не лише 

оцінити орографічні ресурси території, але й кліматичні. Цінними є дослідження 

рекреаційних властивостей природних комплексів, інформація про можливості 

розміщення різнотипових інженерних споруд та ефективність функціонування 

туристичних об’єктів. Тому правомірніше говорити про економіко-рекреаційну оцінку 

території [3]. 

Аналізуючи питання ефективної організації рекреаційного господарства, слід 

зазначити, що необхідність оцінки території породжується проблемою вибору 

оптимального рішення з множини варіантів, яка зумовлюється, з одного боку, 

обмеженістю ресурсів, а з другого – виникає як результат прояву однієї з 

фундаментальних властивостей рекреаційного середовища – його різноманітності.  

Існуюча система господарювання не стимулює раціональне використання 

природних ресурсів: рента, що виникає від використання унікальних природних 

ресурсів і функціонування рекреаційної інфраструктури, не потрапляє до бюджету 

місцевих громад, а розпилюється між галузями господарства, оздоровчі установи. 

Громади, отримавши землі в користування, практично не мають ніякого доходу і, 

природно, не зацікавлені в їх рекреаційному використанні, розвитку, відновленні 

рекреаційних ресурсів. 
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Відсутність дієвих економічних важелів і стимулів не зацікавлює туристично-

рекреаційні підприємства і організації комплексно і раціонально використовувати 

природні ресурси, що надаються їм. Здійснюючи господарську діяльність завдають 

значних збитків навколишньому середовищу, уникаючи не тільки адміністративної, 

цивільної а й кримінальної відповідальності за їх заподіяння.  

Основою для формування нового економічного механізму щодо забезпечення 

розширеного відтворення природних ресурсів, їх охорони, регулювання раціонального 

використання є принцип платного, компенсаційного за змістом природокористування 

зі створенням системи відповідних платежів.  

Цей принцип передбачає встановлення конкретних вартісних параметрів усіх 

природних ресурсів, які мають рекреаційну цінність. Визначення вартості природного 

ресурсу певного виду базується на застосуванні методик його економічної оцінки. Під 

економічною оцінкою природних ресурсів слід розуміти набір процедур, кінцевою 

метою яких є відображення рівня їхньої суспільної корисності у вартісному 

еквіваленті. Економічна оцінка природних благ залежить від цілого ряду чинників і 

критеріїв, при цьому її необхідність незаперечна, адже вона є фактором оптимізації 

процесів природокористування і забезпечення належних умов для його збалансування. 

Економічна оцінка рекреаційних природних ресурсів є важливою складовою 

рекреаційного господарювання і проводиться на основі застосування типових методик і 

технологій, при цьому від її адекватності залежить достовірність даних про величину 

рекреаційного потенціалу конкретної території, а отже і про її здатність до 

самостійного соціально-економічного розвитку. 

Платне природокористування покликане розв’язати такі завдання: 

- створення економічних умов для прискореного розвитку ринкових відносин у 

цій сфері та приведення всієї системи природокористування у відповідність з 

практикою найбільш розвинених країн і міжнародним стандартам; 

- стимулювання комплексного, раціонального використання природних ресурсів 

і створення для нього відповідних науково-технічних передумов; 

- забезпечення сталого і достатнього фінансування робіт з охорони та 

відтворення природно-ресурсного потенціалу, посилення на цій основі соціальних і 

екологічних функцій природних ресурсів; 

- вирівнювання умов господарювання під час використання природних ресурсів 

різної якості та доступності; 

- розширення інвестиційних можливостей щодо соціально-економічного 

розвитку територій з інтенсивним природокористуванням; 

- забезпечення узгодження загальнодержавних інтересів з інтересами територій 

шляхом збалансованого розподілу коштів, одержуваних від плати за природні ресурси, 

між державними і місцевими бюджетами; 

- запобігання порушенням встановленого режиму природокористування [2]. 

Платежі за користування природними ресурсами є формою реалізації 

економічних відносин між державою або іншим власником природних ресурсів, з 

одного боку, і суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють їх експлуатацію, з 

іншого. Відповідно до методологічних передумов такі платежі є засобом вилучення 

частини абсолютного і додаткового доходів природокористувачів. Вони складаються з 

фіксованих відрахувань від вартості одержаної продукції чи послуг, а також зі змінних 

за величиною відрахувань, пов’язаних з диференціальною рентою.  

Стимулююча роль плати за рекреаційні ресурси для територіальних органів 

управління полягає в тому, що вона (плата) обов'язково повинна залежати від якості 

природних ресурсів, тобто для збільшення надходження засобів до бюджету 

територіальні органи управління вимушені проводити заходи щодо відновлення 
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порушених природних ландшафтів, освоєння труднодоступних рекреаційних зон, 

створенню нового вигляду рекреаційних занять тощо. Введення відповідної плати 

стимулюватиме туристично-рекреаційні підприємства дбайливо і раціонально 

використовувати рекреаційні ресурси, до надання платних послуг неорганізованим 

відпочиваючим за рахунок наднормативної інтенсифікації використання власної 

інфраструктури тощо.  

Доцільно вводити диференційовану оплату за використання  рекреаційних 

ресурсів. Підставою для цього може служити, наприклад, поділ рекреаційних ресурсів 

на класи (залежно від їх стану, місце розташування, насиченості інфраструктурою) і 

встановлення ставок за одиницю площі (або ж одного відпочиваючого). Одночасно 

необхідна система комплексних коефіцієнтів, за допомогою яких можна коректувати 

економічні розрахунки. 

Платне природокористування як інструмент охорони природи в системі 

рекреаційного природокористування засноване на платі за використання природних 

ресурсів у цілях рекреації, яке реалізується на двох рівнях: перший – рівень 

рекреаційних підприємств, що здійснюють відрахування за користування природними 

рекреаційними ресурсами, та другий – споживачі, котрі сплачують за надання 

загальних та спеціальних рекреаційних послуг, які виробляються з використанням 

природних рекреаційних ресурсів та територій. Наприклад, згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду» оплата передбачена 

за такі послуги: 

1. Послуги, які можуть надаватися установами природно-заповідного фонду 

згідно з їх функціональними повноваженнями: 

- послуги, пов'язані із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності на 

території установ природно-заповідного фонду: екскурсії маркірованими маршрутами, 

екологічними стежками, на виставки, до музеїв, еколого-просвітницьких центрів, 

засновниками яких є зазначені установи; екскурсії до карстових печер; 

- організація та проведення освітньо-виховних і природоохоронних заходів; 

- послуги, пов'язані з науково-дослідницькою діяльністю з охорони, відтворення 

та раціонального використання природних ресурсів, проведенням експертизи та 

лабораторних аналізів. 

2. Послуги, які можуть надаватися установами природно-заповідного фонду у 

сфері господарської діяльності: 

- послуги, пов'язані зі створенням умов для організованого туризму, відпочинку 

та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду: короткостроковий відпочинок; 

любительське (спортивне) рибальство; прогулянки (подорожі) на велосипеді, на конях; 

полювання та ін.; 

- фотопослуги, послуги з проведення громадянами та організаціями відео -, кіно 

- та телевізійних зйомок у межах територій установ природно-заповідного фонду; 

- перевезення туристів, відпочиваючих; користування автостоянками, 

пристанями (причалами), що належать установам природно-заповідного фонду; 

- розміщення, проживання та харчування туристів, відпочиваючих; 

- рекламно-видавнича діяльність та інші послуги. 

Грошові оцінки об'єму послуг широко використовуються в практиці 

планування. Залежно від характеру платні і безкоштовні послуги обчислюються по-

різному. Для прикладу візьмемо цінову політику відвідування туристами НПП 

«Синевир» (таблиці 1, 2).  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 

Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №18(13)’2015 

 

253 

Слід зазначити факт заниження цін на рекреаційні ресурси. Особливо велика 

різниця в оплаті за відвідування дорослими і школярами/студентами. Як правило, ціна 

повинна бути меншою вдвічі. Вартість проїзду автомобілів повинна, на нашу думку, 

залежати не тільки від кількості осіб в ньому, а від об’єму двигуна. Та й величина 

автобусів є різною, а ціна проїзду однаковою.  

Таблиця 1 

Плата, яка утримується при відвідуванні території НПП «Синевир» 

Найменування послуг 
Одиниця 

виміру 

Вартість 

послуги 

За відвідування території в ур.Чорна Ріка (оплата здійснюється на КП 

«Остріки») 

- для дорослих 1 особа 9,00 

- для школярів та студентів 1 особа 3,00 

При в'їзді на автотранспорті (додаткова оплата за автотранспорт) 

- на мотоциклі 1 в’їзд 6,00 

- на легковому автомобілі 1 в’їзд 15,00 

- на мікроавтобусі 1 в’їзд 30,00 

- на автобусі та вантажному автомобілі 1 в’їзд 51,00 

 

Зазвичай, ціни визначаються без урахування ренти природних ресурсів, ступеня 

розвиненості і освоєності рекреаційної території, місце розташування рекреаційної 

установи. Необхідно враховувати в ціни квитка і корисний ефект, що отримується від 

використання того або іншого природного ресурсу. 

Оцінка природного рекреаційного ресурсу повинна залежати, зокрема, і від 

сезону. Проте, як бачимо з прейскуранта цін цього не спостерігається, хоча рекреаційне 

навантаження під час святкових та вихідних днів значно відрізняється.  

Важливим є питання: скільки із зібраних коштів за відвідування парку 

вкладається у відновлення/підтримку природних ресурсів. Парк повинен забезпечувати 

інвестування достатньої частини прибутку від екскурсійної діяльності у збереження 

своїх ресурсів і розвиток туристичної інфраструктури. Частково цього можна 

добиватися через введення – за погодженням з місцевою владою – так званої 

туристської ренти, що представляє собою аналог диференційованої ренти. Туристську 

ренту можна визначити, наприклад, як частку від податків, які туристськими 

підприємствами регіону сплачуються в місцевий бюджет з умовою, що місцеві влади 

направляють цю частину отриманих коштів безпосередньо на розвиток туризму в 

даному регіоні. 

Інший рекомендований шлях  створити регіональну асоціацію туроператорів, 

яка буде зацікавлена в розвитку інфраструктури туризму, в збереженні та відтворенні 

ресурсів і тому буде прагнути оптимізувати взаємовідносини між парком і 

туристичним бізнесом, буде впливати на політику «зовнішніх» партнерів парку з 

метою створення туристичного продукту з відвідуванням національних парків. 

Зрозуміло, адміністрація парку повинна бути одним із провідних членів або одним із 

засновників асоціації. До цієї асоціації цілком доречно і необхідно також залучати 

представників місцевої виконавчої влади.  

Диференціація вартості рекреаційних послуг в межах національного парку 

«Синевир» повинна залежати і від оцінки організованих ландшафтних систем 

території, які ієрархічно підпорядковані різним рівням рекреаційного навантаження і 

перебувають у тісній і стабільній залежності між собою. Для їх урахування доцільно 
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використовувати теорію ієрархічних систем, яку розробив М. Месарович, відповідно до 

якої антропогенна діяльність має найбільший вплив на природні системи.  

При визначенні рекреаційно-туристичного навантаження на природні системи 

НПП «Синевир» слід максимально враховувати наявну структуру природного 

різноманіття (у т. ч. біотичного й ландшафтного). Так, організовуючи рекреаційну 

діяльність, необхідно дотримуватися принципу «м’якого» керування природою, яке 

мінімізує вплив антропогенного, рекреаційного навантаження на природну систему 

НПП.  

Таблиця 2 

Плата, яка утримується при відвідуванні території НПП «Синевир» 

Найменування послуг 
Одиниця 

виміру 

Вартість 

послуги 

За відвідування території озера Синевир (оплата здійснюється на КП «Красний») 

- для дорослих 1 особа 12,00 

- для школярів та студентів 1 особа 3,00 

При в'їзді на автотранспорті (додаткова оплата за автотранспорт) 

- на мотоциклі 1 в’їзд 6,00 

- на легковому автомобілі 1 в’їзд 30,00 

- на мікроавтобусі до 8 чоловік 1 в’їзд 30,00 

- на мікроавтобусі більше 8 чоловік 1 в’їзд 75,00 

Плата за розбивку одного намету 1 намет 15,00 

Розкладання вогнища у спеціально відведених місцях 1 місце 12,00 

За дозвіл на відео- та фотозйомки природних 

ландшафтів в комерційних та рекламних цілях дозвіл 510,00 

За надання послуг гіда-екскурсовода групам до 20 

чоловік за 1 год. 30,00 

За надання послуг гіда-екскурсовода більше 20 

чоловік за 1 год. 54,00 

За надання послуг гіда-екскурсовода по стежках 1 маршрут 150,00 

За супровід і надання спеціалістом науково-

практичної інформації (за попередньою домовленістю) за 1 год. 60,00 

За послуги, пов’язані з проведенням екскурсій маркованими маршрутами, 

екологічними стежками: 

- для дорослих 1 особа 6,00 

- для школярів та студентів 1 особа 3,00 

Користування альтанками біля озера за 1 год. 30,00 

Користування колибою біля озера за 1 год. 120,00 

За користування платним туалетом 1 особа 3,00 

Прогулянка на конях по екологічних стежках по маршруту (з розрахунку за 1 

особу) 

- 1-й маршрут 1 км 1 маршрут 24,00 

- 2-й маршрут 2 км 1 маршрут 36,00 

Фото на конях 1 фото 6,00 

За відвідування території парку власним гужовим 

транспортом для проведення екскурсій відпочиваючим за 1 особу 6,00 

За проведення екскурсії з КПП «Красний» до озера 

Синевир гужовим транспортом НПП «Синевир» за 1 особу 12,00 
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Вивчення проблем економічного регулювання використання природних 

рекреаційних ресурсів дозволятиме:  

- сформулювати практичні висновки щодо цілей і можливостей економічних 

методів оцінки природних рекреаційних ресурсів;  

- визначити рекреаційний потенціал, ефективність використання рекреаційних 

ресурсів в окремих районах;  

- забезпечити перехід на територіально диференційовані методи планування і 

управління, платність рекреаційних ресурсів, стимулювати їх раціональне 

використання, освоєння додаткових рекреаційних територій;  

- обґрунтувати планування і проектування розміщення рекреаційних установ і 

підприємств інших галузей народного господарства;  

- сприяти формуванню засобів на охорону і відновлення рекреаційних ресурсів;  

- розробити і реалізувати на практиці економічний механізм ефективного 

використання рекреаційних ресурсів;  

- реалізувати пріоритет суспільних потреб над галузевими і регіональними.  

Висновки. В комплексі заходів, спрямованих на раціональне використання 

природних ресурсів, важливе місце повинні зайняти економічні методи регулювання. 

Необхідний спеціальний економічний механізм, найважливіший елемент якого – плата 

за природні рекреаційні ресурси, що використовується. Мова йде про платності 

природних ресурсів в прямому безпосередньому вигляді при їх використанні в 

рекреаційній діяльності, а також про економічні санкції за збитки, що наноситься 

природі забрудненнями, пов'язаними з господарською діяльністю туристично-

рекреаційних та інших підприємств. 

При раціональній організації рекреаційна діяльність здатна забезпечити 

фінансову підтримку охороні природи та підвищити важливість тих природних 

об’єктів, які мають зберегтися в первісному вигляді.  

Плата за надані послуги повинна строго диференціюватися в залежності від 

якісного й кількісного стану рекреаційних ресурсів, їх поширеності, цінності, 

унікальності, дефіцитності, ефективності, можливості відновлення, доступності, 

комплексності, продуктивності, вартості й частки витрат, пов'язаних із утриманням 

об'єкта. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. 

В статье рассмотрено актуальные вопросы туристско-рекреационного природопользования, 

проанализировано эколого-экономические и социально- экономические показатели эффективности 

развития территориально-рекреационной системы, определено механизмы платного 

природопользования на примере политики посещение и услуги НПП «Синевир». 

Ключевые слова: природопользования, туристско-рекреационное природопользование, 

природоохранные территории, экономическая оценка рекреационных ресурсов, платное 

природопользование, разнорежимное туристско-рекреационное использование территории. 
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SUMMARY 
 

ECONOMIC FUNDAMENTALS OF RECREATIONAL USE OF NATURE. 
The article deals with topical issues of tourist and recreational use of nature, the ecological and 

economic, social and economic  indicators of effectiveness of territorial and recreation system development have 

been analyzed, the mechanism of payment natural resources on the example of price policy and services of 

visiting NNP "Synevir" have been determined. 

Кey words: nature use, tourist and recreational nature use, protected areas, economic evaluation of 

recreational resources, paid nature use, tourist and recreational use of the territory of different regime. 

 

 

 

УДК 640.4(477) 
 

ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

БАЛОГ Е.П., ГРЯНИЛО А.В.  
Мукачівський державний університет 

 

У статті визначено та узагальнено тенденції готельно-ресторанного бізнесу в Україні, 

обгрунтовані перспективи розвитку українського готельно-ресторанного бізнесу та особливості 

функціонування сфери ресторанного господарства в економічному та соціальному прояві, узагальнено 

заклади ресторанного господарства, які вижили і були успішними в період кризи. 

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, гостинність, ресторатор, ресторанний ринок. 
 

Індустрія гостинності являє собою сукупність підприємств, які надають послуги 

з прийому та обслуговування гостей. 

Готельно-ресторанний бізнес безпосередньо пов’язаний з туристичною 

індустрією, і є її невід’ємною складовою. Вони мають спільну мету: забезпечити 

задоволення потреб туристів і відпочиваючих. Міжнародні дослідження свідчать, що 

успішне просування на ринок продукту і послуг індустрії гостинності залежить від 

стану туристичної інфраструктури.  

У всьому світі готельно-ресторанний бізнес є одним з найбільш привабливих 

для інвесторів. Його рентабельність і прибутковість у розвинутих країнах перевищує 

40%, а в туристичних зонах досягає рівня 100%. Для нашої держави готельно-

ресторанний бізнес має величезне значення у сфері туризму, бо є її основною 

складовою.  Розвиток  міжнародного і внутрішнього туризму значною мірою 

пов’язаний з рівнем матеріально-технічної бази туристичних підприємств, рівнем 

послуг, які вони пропонують і надають, різноманітністю і розгалуженістю підприємств  

гостинності. Високий рівень стандартів, різноманітність і якість послуг, впровадження 

нових технологій приваблюють туристів і споживачів. Це сприяє надходженню коштів 

у бізнес, зростанням попиту, а від так і прибутків, розширенню мережі підприємств 

індустрії гостинності. А це у свою чергу сприяє інтенсифікації туризму, зростанню 

кількості туристів і споживачів на їх послуги.  

Об’єкти і методи дослідження. Дослідженню тенденцій та перспектив розвитку 

готельно-ресторанного господарства України присвячена увага багатьох вітчизняних та 

закордонних авторів. Зокрема, питання щодо конкуренції в сфері готельно-

ресторанного бізнесу та державного регулювання діяльності цих підприємств 

досліджені в працях Агафонової Л.Г., Городні Т.А. [1,2]. Вітавська Г.П. і Тупкало В.М. 

розглядають проблеми та тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні, пропонують 

шляхи удосконалення системи управляння готельним комплексом на базі стратегії 

розширення бізнесу. Питання постановки менеджменту на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу досліджені в роботах Нечаюка Л.І., Вакуленка Р.Я., Кабушкіна 
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Н.І. Опанащук Ю.Я. аналізує сучасні проблеми розвитку готельного господарства 

України, вирішення яких дозволить йому стати провідним фактором стимулювання 

туризму, Петренко Л.А. розглядає вплив фінансових ринків на інвестування 

підприємств готельного господарства. Отже, у роботах зарубіжних і вітчизняних 

вчених досліджуються важливі теоретичні і практичні аспекти розвитку готельного-

ресторанного господарства України. 

Постановка задачі. Розглянути сучасний стан, тенденції і недоліки готельно-

ресторанного бізнесу в Україні і визначити перспективи розвитку. 

Результати та їх обговорення. На даному етапі ситуація в Україні у готельно-

ресторанному бізнесі є досить складною. Потрібно велику кількість інвестицій, 

удосконалення законодавства, активне  впровадження новітніх і сучасних технологій. 

Ситуація на ринку послуг постійно змінюється. Зараз досягнення індустрії гостинності 

є дуже скромними на тлі неухильного процвітання даної сфери в світі. Вибагливість 

клієнтів, збільшення конкуренції і зміни на ринку послуг неоднозначно позначаються 

на стані готельно-ресторанної індустрії[1].  

Готельне господарство є головною складовою і фактором туристичної 

інфраструктури, представляє сучасний туристичний продукт на світовому ринку, надає 

послуги розміщення і проживання туристам. Ця сфера розвивається швидкими 

темпами і в перспективі, за прогнозами авторитетних профільних організацій, може 

стати найбільш важливим сектором туристичної діяльності. У сучасних умовах 

розвитку туризму особливої актуальності набуває питання розвитку готельної 

індустрії, яка виконує одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів – 

забезпечує їх житлом і побутовими послугами під час подорожі. Значення готельного 

бізнесу полягає і в тому, що ця галузь формує об’єм робіт для туризму, транспорту, 

роздрібної торгівлі, суспільного харчування, страхування, культури та мистецтва, 

архітектури та проектування, екскурсійного обслуговування, рекламної індустрії [2]. 

Отже, створення високоефективного готельного господарства має важливе значення 

для структурної перебудови економіки України.  

Разом з тим, готелі в Україні залишаються досить слабкою ланкою в 

інфраструктурі вітчизняного туризму. За даними дослідницької компанії світових 

споживчих ринків Euromonitor, зараз в Україні існує величезний потенціал  і простір 

для розвитку готельного бізнесу, особливо у порівнянні з сусідніми 

Східноєвропейськими країнами. В Україні існує проблема невідповідності основного 

готельного фонду міжнародним стандартам: недостатня кількість готельних 

підприємств, у їхній структурі низька частка високої категорії, матеріально-технічна 

база потребує модернізації, відсутні сучасні засоби зв’язку і комунікації. 

У перспективі готельне господарство повинно стати провідним чинником 

активізації туризму, інтеграції держави у світові структури міжнародного 

співробітництва, зростання значення національної культури. Для досягнення цієї мети 

на державному рівні необхідно вирішити ряд актуальних проблем. Нестабільність 

політичної ситуації в Україні, недоліки законодавства у сфері підприємництва та 

інвестування, невідповідність бухгалтерської та податкової систем міжнародним 

стандартам породжує велику кількість непорозумінь з іноземними інвесторами. Велика 

кількість податків позбавляє державу конкурентних переваг  при залученні іноземних 

інвесторів. На даний момент високими є ставки мита на ввезення при надходженні 

іноземних інвестицій в Україну. Спостерігається відсутність сильної страхової 

компанії, яка б покривала комерційні ризики під час реалізації інвестиційних проектів. 

Держава повинна усвідомити необхідність створення сприятливого клімату для 

розвитку індустрії гостинності, перед якою має стояти завдання не тільки вижити, а й 

відповідати рівню вимог XXI сторіччя. 
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Результати дослідження сучасного стану готельної сфери в Україні свідчать, 

саме підвищення її розвитку, інвестування, в значній мірі залежить реальний стан 

туристичної інфраструктури в державі. Для ефективного функціонування готельної 

сфери сьогодні необхідна гнучка система державного стимулювання цієї галузі. 

Водночас, необхідно збільшити кількість засобів розміщення різних категорій з 

чіткою диференціацією у спеціалізації пропонованих послуг гостинності, вдосконалити 

управління готельними підприємствами в умовах динамічного соціально-економічного 

простору та розширення туристичної діяльності, покращити якість готельних послуг, 

ефективність маркетингу. Потрібно на державному рівні максимально підтримувати 

формування національних готельних ланцюгів, які впроваджують нові стандарти 

готельного сервісу, єдині підходи організації управління. Готельне господарство 

безпосередньо пов’язане з ресторанним господарством, адже ці галузі економіки 

надають послуги проживання і харчування. 

Особливість функціонування сфери ресторанного господарства в економічному 

та соціальному прояві полягає у забезпеченні якості життя населення засобами 

задоволення фізіологічних потреб. Динамічний розвиток цієї галузі обумовлює появу 

підприємств громадського харчування різних типів та цінових категорій, що дозволяє 

можливість споживачам обирати таке підприємство ресторанної сфери, яке їм 

найбільше підходить за всіма категоріями. 

Ефективність будь-якого підприємства ресторанного господарства залежить від 

ряду факторів, до яких можна віднести конкурентне позиціонування підприємства, 

специфіку і технологію створення бренду ресторану, що забезпечить високу лояльність 

споживачів, проведення успішної фінансової і маркетингової діяльності.  

Сучасна індустрія ресторанного бізнесу постійно розширюється і 

видозмінюється під впливом різних факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. Економічні функції сфери обслуговування ресторанного господарства 

розглядаються як єдиний комплексний механізм виробництва та обігу продукції, що 

забезпечує ресторанному бізнесу певні переваги в порівнянні з іншими галузями 

народного господарства [3]. 

Перш за все, це перспективна галузь для інвестування капіталу, що гарантує  

достатньо швидке повернення вкладених засобів. Прибуток від інвестування складає 

близько 15-25 %, що зацікавлює нових учасників ринку і стимулює  поширення. На 

теперішній час можна прослідкувати існування різних концепцій організації 

ресторанного бізнесу на локальному ринку, що забезпечує як підтримку одне одного, 

так і створення конкурентного середовища, яке сприяє підвищенню рівня якості, 

залученню більшої кількості споживачів, підвищенню прибутків. 

За даними Асоціації франчайзингу України українські ресторатори заробляють 

близько 2,2 млрд доларів. Кількість постійних  клієнтів кафе, барів і ресторанів під час 

фінансової кризи майже не змінилась. Основним драйвером зростання була інфляція: 

за рік ціни на продукти, а разом з ними і середній чек – збільшилися на 10-20%. 

Ресторани збільшили свій прибуток майже на 14 %, що склало близько 2,5 млрд дол. За 

рахунок значного зростання кількості підприємств громадського харчування в містах, 

де проходила футбольна першість Євро-2012. В процесі підготовки рішення щодо 

підприємницьких дій у сфері ресторанного бізнесу важливим є постійний аналіз стану 

підприємств, що здійснюють свою діяльність у цій галузі. 

Тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні мають великий вплив на 

концепцію створення підприємства. В 2013 році ринок ресторанних послуг продовжив 

зростати порівняно з 2012 роком, але меншими темпами. Закриваються ті заклади, які 

відкривались «під Євро», очікування економічних катаклізмів також впливає  на 
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тенденції відкриття нових ресторанів. В 2015 році розвиватися будуть ті форми, які 

вижили і були успішними в період кризи: 

 заклади з середніми цінами зі стильним інтер’єром і іміджем «модного місця». В 

тренді азійська кухня; 

 заклади з бенкетною специфікою. Святкувати з розмахом весілля, дні народження і 

ювілеї актуально. Особливим попитом користуються зали на 100 і більше місць; 

 нові формати – « не-кафе» (розрахунок не на їжу, а на проведений час);  

 арт-ресторани і ресторани з активною розважальною програмою. В таких закладах 

живі концерти – один з основних джерел заробітку та привертання гостей. Їжа та 

інтер’єр зазвичай другорядні; 

 дитячі кафе. Незважаючи на демографічну кризу в Україні, святкування дитячих днів 

народження становиться модним. Хороших дитячих кафе не вистачає, це дуже 

складний і кропіткий бізнес; 

 заклади зі швидким обслуговуванням різного типу. Фаст-фуди особливо актуальні в 

місцях скупчення офісних робітників, в торгових центрах або в великих транспортних 

вузлах; 

 служби доставки, які мають власні заклади і такі, що працюють без базових торгових 

місць. Ринок доставки зростає кожного року і великих містах на 15-20%, при цьому 

більша його частина знаходиться в тіні.  

З початком економічних трансформацій прибутковість закладів ресторанного 

господарства стала основною метою діяльності підприємств, досягти якої досить важко 

працюючи в обмеженому сегменті споживчого ринку, що обумовлено низьким рівнем 

життя українців. Вплив зовнішніх факторів призвів до того, що більше половини 

підприємств ресторанного господарства в Україні є збитковими. Українським 

рестораторам доводиться враховувати національні нюанси – низьку купівельну 

спроможність більшої частини населення, відсутність налагодженої системи 

постачання, дефіцит висококваліфікованого персоналу. 

Однією з найгостріших проблем ринку є проблема постачання продуктів та 

спиртних напоїв[4]. Ресторатори стверджують, що постачальники, які пропонують 

якісну продукцію невиправдано завищують ціни. У той час як ресторатор, зважаючи на 

конкуренцію, не може збільшити ціну на страви, а тому зменшується прибутковість. 

Останнім часом намітилася стійка тенденція переміщення послуг з організації 

споживання продукції та обслуговування споживачів із залів ресторанних закладів до 

робочих місць (офіси, установи), місць відпочинку, місць святкування ювілеїв та інших 

святкових подій. Ця послуга має назву у міжнародній індустрії гостинності „catering―. 

Послугу з «кейтерингу» здійснюють не тільки заклади ресторанного бізнесу, а й фірми 

створені на базах ресторанів. 

Сьогодні ресторанна справа перебуває на стадії розвитку. Такий вид бізнесу 

залишається привабливим як довгострокова інвестиція з вірогідною прибутковістю в 

15-20% або незалежно від збитковості як іміджевий інструмент його власника. За 

інформацією Асоціації ресторанного бізнесу України, темпи розвитку ринку 

ресторанних послуг коливаються в межах 60-100% на рік. 

Підприємства ресторанного господарства, які створилися упродовж останніх 

років, умовно можна поділити на три групи: 

– національні (у повному обсязі представлена національна кухня народів світу; 

інтер’єр включає елементи національного декору, етнічні предмети вжитку) (20%); 

– з предметною спеціалізацією, швидкого обслуговування; тематичні (або 

концептуальні, тому що створювалися «під ідею», за певною концепцією) (68%);  

– без чіткого спрямування (12%). 
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Зберігаючи кращі традиції національної кухні, ресторани є візитною карткою 

гостинності міст, певною формою проведення дозвілля і спілкування, ознакою 

престижу і фінансового достатку. 

Кожен ресторан відрізняється від інших власним стилем: національний, епохи 

лицарських турнірів і замків, сільський, мисливський, річковий, елітний, царський 

тощо. Серед атрибутів інтер’єру можна побачити картини, фонтани, каміни, акваріуми, 

композиції з декоративних квітів тощо. Але основне, що складає престиж, – це смачні 

страви та широкий асортимент, кулінарна майстерність, професійний рівень 

обслуговування клієнтів, інфраструктура сервісу, гостинний прийом. 

Ресторатори змішують стилі та концепції, щоб задовольнити клієнта. У зв’язку з 

цим зростає інтерес до цих закладів. Також змінюються формати подачі страв, 

з’явилися finger-food (фуршет, де харчуються тільки руками) і tapas (на стіл ставиться 

одна тарілка – на усіх, що гарно підходить для бізнес-ланчів). 

Мода на здоровий спосіб життя також змінює культуру харчування, визначаючи 

ще одну тенденцію ресторанного бізнесу – споживання здорової їжі (якість продуктів, 

мінімум обробки, екологічність сировини). Як наслідок розвиваються нові формати 

підприємств ресторанного господарства – салат-бари, суп-бари, вегетаріанські 

ресторани, «penkitchen» (клієнт бачить, як готуються страви, «slow-food» тощо. 

Якщо порівнювати український ресторанний ринок і європейський, то вони 

відрізняються, насамперед, своєю увагою до інтер'єру. В цілому, це можна 

охарактеризувати так: європейський ресторан більше уваги приділяє кухні, ніж 

інтер'єру, а в Україні - навпаки. Тому найчастіше стають популярними заклади, в яких 

кухня залишає бажати кращого, а інтер'єр дуже привабливий. Цей феномен називають 

"їсти інтер'єр".  

До основних відмінностей вітчизняного ресторанного ринку також відносять 

недостатню кількість ресторанів на душу населення. Таке положення частково 

викликано тим, що в Європі практично вкоренилася традиція харчування поза домом, 

так і засобами, необхідними для цього, має велика частина населення європейських 

країн.  

Крім того, важливу роль відіграє компетентність самого ресторатора. Так, в 

Україні стало «модно» серед людей високого достатку відкривати ресторани, салони 

краси і т.д. Відкривають і, як правило, надалі за бізнесом не стежать. В Європі ж 

більшість ресторанів - це зазвичай основний бізнес власника, де господар проводить у 

своєму закладі день і ніч, піклуючись до  кожного кроку в його розвитку. Як наслідок - 

різниця в якості.  

В іншому ж очевидної різниці в тенденціях розвитку ресторанного ринку 

Європи і України не існує. Ресторани стають більш демократичними, ресторатори - 

більш професійними, а конкуренція - більш жорстокою. В таких умовах виживають 

найсильніші, утворюються ресторанні мережі та ведеться постійна боротьба за клієнта, 

якого постійно дивують, заохочують і цінують.  

Сьогодні в Україні відкривається багато ресторанів, створених повністю у 

відповідності з останніми модними тенденціями. Але вони недовговічні - адже мода 

швидко проходить. Тому важливо пам'ятати, що головне - не мода, а хороший смак.  

Безсумнівно, український ресторанний ринок має величезний потенціал і 

перспективи розвитку, а запозичення закордонного досвіду - це перший крок до 

високорозвиненого ресторанного господарства, що з'єднує в собі як міжнародні, так і 

національні риси. 

Висновки. У готельно-ресторанному бізнесі за сучасних умов змінюються 

характер і структура діяльності. Нові технології дають можливість гнучко й 

сегментовано організувати проведення діяльності. Тому необхідно широко 
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впроваджувати новітні технології і різноманітні нововведення в готельно-ресторанну 

справу, що і буде предметом наших наступних досліджень. Адже привабити клієнта 

можна тільки впроваджуючи щось нове. 

Готельна і ресторанна справа є невід`ємною складовою сфери послуг, і має 

велике значення для національної економіки. Тому потрібно всіляко її підтримувати і 

розвивати. Широке впровадження європейських стандартів обслуговування, 

об’єднання ресторанних трендів, підвищення стандартів високої кухні, використання 

туристичного бюро в готелях, активізація роботи ресторанів з корпоративними 

клієнтами і івент-агенствами – це  дозволить поступово змінити рівень і якість надання 

послуг споживачам. Крім того, є багато інших реформ, які якісно і кількісно змінять 

ринок надання послуг. Активна державна підтримка, спрощення законодавства,і 

поширення нових стандартів дозволить підвищити рівень послуг підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В 

УКРАИНЕ 

В статье определены и обобщены тенденции гостинично-ресторанного бизнеса в Украине, 

обосновано перспективы развития украинского гостинично-ресторанного бизнеса и особенности 

функционирования сферы ресторанного хозяйства в экономическом и социальном проявлении, 

обобщенно заведения ресторанного хозяйства, которые выжили и были успешными в период кризиса. 

Ключевые слова: гостинично-ресторанный бизнес, гостеприимство, ресторатор, 

ресторанный рынок. 

SUMMARY 

 

TRENDS AND PROSPECTS OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN UKRAINE 

The trends of hotel and restaurant business in Ukraine was defines and generalized at the article, 

prospects of Ukrainian hotel and restaurant business and the peculiarities of the restaurant sector in economic 

and social manifestation was reasonable, , institutions restaurants that survived and were successful during the 

crisis was generalized. 

Key words: hotel and restaurant business, hospitality, restaurateur, restaurant market. 
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УДК 640.43.011.4 
 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
 

БАСАРАБ М.І., ГОБЛИК-МАРКОВИЧ Н.М. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті визначено основні напрями оптимізації діяльності ресторанних підприємств, 

сформовано інноваційні орієнтири ринку ресторанного господарства, виділені функції виробничої 

логістики у ресторанному господарстві. 

Ключові слова: виробнича логістика, логістична система, інновації ринку ресторанного 

господарства, методи обслуговування, організація харчування. 
 

Сучасне ресторанне господарство є складним механізмом, що включає в себе як 

властиво виробничо-технологічні підрозділи, що здійснюють виробництво 

напівфабрикатів, готової кулінарної і кондитерської продукції із вихідної сировини, так 

і допоміжними підрозділами (малі виробництва, виробництва додаткових послуг та 

інші), які часто поєднують єдиною назвою «інфраструктура» виробництва [4]. 

Крім того, основні й допоміжні підрозділи об'єднані централізованою системою 

менеджменту підприємства. Іноді структура закладу ресторанного господарства 

складається з окремих виробничих підрозділів і дочірніх фірм, що розташовуються в 

різних містах, регіонах. Все це ставить задачу формування ефективних логістичних 

систем і логістичного менеджменту. Через інфраструктурні підрозділи кожний заклад 

формує зовнішні господарські зв'язки й здійснює внутрішню взаємодію своїх 

структурних елементів [4]. 

Конкурентні переваги в ринкових умовах можна досягти при умові постійної 

організаційно-технічної перебудови виробництва відповідно до сучасного рівня знань, 

техніки, технології, організації і управління виробництвом [3]. 

Об’єкти і методи дослідження. 

Інноваційні підходи розвитку ресторанного господарства вивчали наступні 

науковці: А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л. Шаповал, Д.В.Федорова. Розвиток 

ресторанного підприємства як нового типу підприємств харчування розглядали у своїх 

наукових дослідженнях  В.І. Кулініч, Т.В. Іванов, М.А. Макаров, С.С. Шкабура, Р.В. 

Матюшенко, Я.С. Шевела. А напрями оптимізації ресторанного господарства на 

сучасному етапі розкриті не в повному обсязі, тому дана тематика є актуальною для 

нашого дослідження. 

Постановка задачі. Обґрунтування напрямів оптимізації сфери ресторанного 

господарства на сучасному етапі, визначення форм і напрямів інновацій для 

ресторанних підприємств. 

Результати та їх обговорення. 

Одним із важливих напрямів оптимізації діяльності підприємства ресторанного 

господарства є правильне формування та управління матеріальними потоками на 

підприємстві. Виробнича логістика є  наука і практика управління матеріальними 

потоками у сфері виробництва. Виробнича логістика - це забезпечення якісного і 

своєчасного виробництва продукції відповідно до виробничої програми, замовлень, 

договорів, скорочення виробничого циклу та оптимізація витрат на виробництво [1]. 

Можемо виділити наступні функції виробничої логістики у ресторанному 

господарстві: 

1) координація дій учасників логістичного процесу: формулювання й доведення 

цілей окремих підрозділів, узгодження із глобальними цілями закладу й забезпечення 

на цій основі спільної злагодженої роботи всіх ланок логістичного ланцюга; 
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2) організація матеріальних потоків у виробництві: створення системи 

керування матеріальними потоками у закладі; 

3) планування матеріальних потоків: науково-технічне й економічне 

прогнозування, розробка програми дій і деталізація планів майбутніх тенденцій стану 

внутрівиробничої логістичної системи; 

4) контроль за ходом процесу руху матеріального потоку у внутрівиробничій 

логістичній системі: безперервне спостереження за ходом процесу руху товарів по 

встановлених параметрах; 

5) регулювання ходу виконуваних робіт: аналіз виконання виробничих 

замовлень, розробка механізму регулювання матеріальних потоків [1]. 

При організації на виробництві логістичної системи, необхідно в кожному 

конкретному випадку максимально повніше проаналізувати особливості закладу, 

характер виробничого циклу, його тип виробництва, систему постачання виробництва 

та організації виробничого процесу на робочих місцях і т.д. [1]. 

Пошук нових шляхів підвищення ефективності діяльності на ринку; випуск 

нової продукції або надання нової послуги; підвищення ефективності управління; 

покращення якості товарів, організації обслуговування; модернізація виробництва; 

підвищення продуктивності праці та мотивації персоналу; удосконалення 

організаційної структури підприємства; економія ресурсів; стимуляція збутової 

діяльності тощо [1]. 

Харчування в концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості 

харчування населення визнано глобальною соціально-економічною проблемою, 

розв’язання якої потребує консолідації зусиль на світовому, національному та 

регіональному рівні. Згідно з цією концепцією дуже важливого значення набувають 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження з метою розширення знань про 

функції їжі, особливості її біологічної дії на організм, про новітні технології 

виробництва харчових продуктів тощо. Для досягнення поставленої концепцією мети 

необхідно створити відповідні соціально – економічні умови, зокрема: систематично 

вивчати стан харчування дорослих і дітей; підвищити рівень культури харчування 

дорослих і дітей; підвищити рівень культури харчування з урахуванням національних 

традицій та світового досвіду; посилити пропаганду серед населення принципів 

раціонального харчування [2]. 

Виконання завдань концепції можливе шляхом: 

- визначення та забезпечення державної підтримки перспективних напрямів 

наукових досліджень у сфері раціонального харчування; 

- систематичного перегляду норм фізіологічних потреб населення в основних 

харчових речовин та енергії; 

- створення сучасної  інструментальної та аналітичної бази контролю якості та 

безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини; 

- розвитку виробництва продуктів з високою харчовою та біологічною цінністю, 

у тому числі збагачених макро- та мікронутрієнтами; 

- впровадження нових програм навчання для спеціалістів у сфері ресторанного 

господарства, виробництва харчових продуктів тощо [2]. 

Наслідком реалізації концепції стане інноваційна модернізація сфери 

ресторанного господарства в Україні [2]. 

Для забезпечення стійкої позиції на ринку ресторанного господарства 

підприємець має орієнтувати свої інновації, перш за все, на споживача (Таблиця 1.). 
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Таблиця 1 

Орієнтування інновацій ринку ресторанного господарства на споживачів 

Інновації Зміст інновації 
Переваги для впровадження в РГ 

Для виробників Для споживачів 

Форми та напрями 

Формат 

«швидко і 

випадково» 

Створення нового 

закладу, у якому 

поєднують ризик 

підприємств 

швидкого 

обслуговування та 

звичайного 

ресторану. 

Широкі можливості 

використання 

різноманітних кухонь; 

обслуговування великих 

потоків клієнтів. 

Можливість задоволення 

в одному місці одразу 

двох потреб – у їжі та 

відпочинку; якісна та 

різноманітна їжа за 

помірними цінами з 

досить швидким 

обслуговуванням 

«Кейтеринг» 

формат 

Створення нових 

закладів РГ, що 

готують і постачають 

готову їжу та 

організують 

обслуговування 

споживачів в інших 

місцях за 

спецзамовленнями. 

Відносно нова ніша на 

ринку РГ, тобто 

перспективи росту; 

можливості 

застосування гнучкої 

цінової політики; 

необов’язкова наявність 

торговельних залів, як 

наслідок, скорочення 

витрат. 

нові можливості для 

задоволення потреби в 

організації банкетів, 

ділових прийомів тощо; 

підвищення рівня 

організації харчування на 

пасажирському 

транспорті. 

Процеси та засоби праці 

«Пілотний» 

метод 

обслуговува

ння 

Порціонування страв 

у індивідуальну 

упаковку, їх шокове 

охолодження, 

комплектація у 

термоконтейнери для 

доставки і при 

необхідності 

розігрівання у 

пароконвектоматах 

перед подачею. 

Кращі можливості для 

планування виробничої 

діяльності, ніж при 

інших методах; 

економія часу при 

обслуговуванні великої 

кількості споживачів. 

Швидке обслуговування;  

розвиток організованого 

харчування на транспорті. 

Автоматиза

ція системи 

управління 

у закладі РГ 

Використання 

програмних 

продуктів:R-Keeper, 

«MAPM», ТчіО 

Ресторан і т.п. для 

вирішення завдань 

організації та 

управління 

діяльністю закладу 

РГ. 

Суттєве покращення 

оперативної обробки 

даних щодо діяльності 

закладу; підвищення 

ефективності процесу 

прийняття 

управлінських рішень; 

оптимізація праці, 

підвищення якості й 

швидкості 

обслуговування 

Можливість отримання  

кращого сервісу. 

Товари та методи їх просування 

Нові страви 

та кулінарні 

вироби з 

БАД 

(біологічно-

активних 

Розробки нових 

рецептур з БАД, що 

дозволяє створити 

продукти 

харчування, 

споживання яких 

Унікальність 

пропозиції, що 

обумовлена 

використанням останніх 

досягнень науки у 

області фізіології 

Заповнення дефіциту 

ессенціальних харчових 

речовин; направлена 

зміна метаболізму 

окремих речовин; 

підвищення резидентності 
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добавок) веде до оздоровлення 

людини 

харчування; пропаганда 

здорового харчування, 

що може привабити нові 

споживацькі сегменти 

ринку; можливість 

отримання державної 

підтримки 

організму до впливу 

несприятливих факторів 

навколишнього 

середовища; безпечний не 

медикаментозний шлях 

регулювання та 

підтримки функцій 

окремих органів і систем 

організму тощо. 

Нові фірмові 

страви 

Розробка нових 

рецептур. 

Унікальність 

пропозиції, новизна 

Ознайомлення з новими 

стравами. 

 

Висновки. Ресторанне господарство створює умови для економії матеріальних і 

трудових ресурсів за рахунок більш раціонального використання продуктів, палива, 

електроенергії, матеріально-технічних засобів. Воно сприяє також економії часу на 

виробництво готової їжі й організацію її споживання. Застосування кваліфікованої 

праці, його спеціалізації, упровадження найбільш удосконалених механізмів для 

обробки продуктів дають можливість скорочувати втрати харчової сировини, 

організувати допоміжне виробництво на його відходах. Надається можливість 

організації харчування з урахуванням вимог науки, на основі фізіологічних норм. Ці 

умови виникають тільки при суспільному виробництві їжі, що дозволяє організувати 

харчування, повноцінне по змісту харчових речовин, а також по калорійності з 

урахуванням віку, професії споживачів, що харчуються, і стану здоров'я, усіляко з 

огляду при цьому на вимоги медицини [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА 

В статье определены основные направления оптимизации деятельности ресторанных 

предприятий, сформирован инновационные ориентиры рынка ресторанного хозяйства, выделены 

функции производственной логистики в ресторанном хозяйстве. 

Ключевые слова: производственная логистика, логистическая система, инновации рынка 

ресторанного хозяйства, методы обслуживания, организация питания. 

 

SUMMARY 

 

ASPECTS OF OPTIMIZATION FIELD RESTAURANTS 

The main directions of optimization in restaurant businesses was  defines at the article, innovations of 

the restaurant market was formed, the features production logistics in restaurants was highlighted. 

Key words: industrial logistics, logistic system, market innovations restaurants, methods of service, 

catering. 
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